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Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

 

Beszámoló a 2018. szeptember 01-án megrendezett  
 

III. szövetkezeti napról, amely az  

Összefogás Lakásszövetkezet  
 

telephelyén került megrendezésre. 
 

Lakásszövetkezetünk 2012. és 2017. után 2018. 

szeptember 01-én az iskolakezdés előtti utolsó 

„szabad szombatján” hagyományosan megrendezte 

lakásszövetkezetünk szövetkezeti napját. 

 

Felhasználva az előző évek tapasztalatait a 

sörsátrak felállításával, a kirakodó árusok 

portékáinak kipakolásával, virsli főző üst 

beállításával, valamint az erre a célra előkészített 

hangosítási eszközök beállításával, valamint egyéb 

teendőkkel kezdődött a rendezvény előkészítése. 

Délelőtt 09 órára valamennyi előkészítő munkával 

végeztünk a Lakásszövetkezet III. szövetkezeti 

napján.  

 

Az elmúlt rendezvényeink alkalmával folyamatosan 

azon izgultunk, hogy a megnyitó kezdése előtt esik 

az eső, vagy nem esik, de most szerencsére csak a 

napsütés volt látható az égen.  

 

Lakásszövetkezetünk elnöke (Abonyi János) 09 óra 

30 perckor, köszöntötte a megjelenteket, a 

szövetkezeti napot támogató vállalkozókat, majd 

azt követően elmondta megnyitó beszédét. 

Rendezvényünket Kovács Péter úr a XVI. kerület 

polgármestere hozzászólásával, Ancsin László 

jegyző, dr. Környeiné Rátz Katalin képviselő 

asszony, valamint Szabó László a LOSZ elnöke 
jelenlétükkel is megtisztelték. 

 

A lakásszövetkezet elnöke ezt követően 

kitüntetéseket és elismeréseket adott át az 

Igazgatóság 50/2018 számú határozata 

értelmében.  Az „összefogás lakásszövetkezetért” 

című elismeréseket Tóth Pál, Szalay Károly, 

Kulin Miklós, valamint Ménesi László részére.  

 

 

Az „összefogás lakásszövetkezetért” cím arany 

fokozatát dr Weil György, ezüst fokozatát Hőgyi 

József vehette át. 

 

  

A hivatalos megnyitót követően megnyílt a  

III. szövetkezeti- nap. 

 

 

A megnyitó után a gyerekeket ugráló vár és 

pecázási lehetőség várta, majd a tombolán 

mindenki nyerhetett ajándékot. A nagyteremben 

matiné műsor volt az óriás kivetítőn nagy sikerrel. 

A délelőtt folyamán a Mazzotti Fitness csoport, 

majd azt követően a Rácz Aladár zeneiskola 

szórakoztatta a megjelenteket. Bánfalvy Ákos 

festőművész a szemünk láttára festett egy nagyon 

szép képet, amelyet tombolán meg is lehetett 

nyerni. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Napközben a rendezvény támogatóinak 

köszönhetően a megjelenteket virsli és üdítő 

várta. 
 
 
 

 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2018. szeptember 07. péntek 
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