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Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 

 

Beszámoló a 2019. augusztus  31-én megrendezett  

IV. szövi-napról, amely az  

Összefogás Lakásszövetkezet                                                                            

szervezésében került hagyományosan 

megrendezésre. 
 

Reggel hat órakor hagyományosan a sátrak 

állításával, a kirakodó árusok portékáinak 

kipakolásával, virsli főző üst beállításával, valamint 

egyéb teendőkkel kezdődött a rendezvény 

előkészítése. 
 

Délelőtt 09 órára az előkészítő munkával végeztünk. 

Kezdődhetett a Lakásszövetkezetünk  

IV. szövi napja. 
 

A megnyitó kezdése előtt tapasztaltuk, hogy az 

időjárás teljes mértékben támogatta a rendezvényt, 

mivel hétágra sütött a nap, tiszta volt az ég, egyszóval 

„nem fáztunk”  . 

      

A már hagyományos program szerint 09.30 perckor 

Abonyi János elnök úr köszöntötte a megjelenteket, 

elmondta megnyitó beszédét, majd ezt követően 

„összefogás lakásszövetkezetért” elismeréseket 

adott át az Igazgatóság 65/2019 számú határozata 

értelmében, Lázár Ilona, Dalmáczi Frigyes, 

Csaplár Klára, valamint Labanczné V Zsuzsanna 

részére.  

 

A Lakásszövetkezetért végzett több évtizedes 

kiemelkedő munkájáért az  

„összefogás lakásszövetkezetért” cím 

arany fokozatát Wahr Emília, 

ezüst fokozatát Esztergályos Géza 
vehette át. 

        

 

Rendezvényünket Kovács Péter úr a XVI. kerület 

polgármestere is megtisztelte. 

    
Ezt követően hivatalosan is megnyílt a IV. szövi- nap. 

 

A hivatalos megnyitó után gyerekeknek matiné 

műsor volt a nagy terem óriás kivetítőjén (Nagy 

Hohoho) nagy sikerrel. 
            

A délelőtt folyamán a MAZOTTI 

FITNESS SPORTEGYESÜLET EURÓPA- ÉS 

VILÁGBAJNOK növendékei  tartottak nagy sikerrel 

bemutatót Teszák Mariann vezetésével, 
 

ezt követően Bánfalvy Ákos festőművész felajánlott 

festménye került bemutatásra, amelyet tombolán meg 

is lehetett nyerni. 
 

Napközben a rendezvény támogatóinak 

köszönhetően a megjelenteket virsli, sör és üdítő 

várta,  

valamint gyerekeknek pecázás, ugráló vár, 

nagyobbaknak gólkirály bajnokságot rendeztünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délután a sátrak bontásával befejeződött a IV. 

szövetkezeti napunk, amelyen kb. 150 tagtársunk 

töltötte kellemesen családjával, ismerősei körében a 

napot.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük mindenkinek a részvételt. 

 

Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2019. szeptember 04. csütörtök  
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