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A klub működése 2013-ban: A klub az elmúlt évekhez hasonló keretek között működött, hivatalos ügyeinkben 
változás nem történt. 
Erdész Tibor klubtagunknak köszönhetően a klub honlapján nagyon erős a Saab múltjával, jelenével, jövőjével 
kapcsolatos sajtófigyelés, így mindenki napra kész lehet, többek között arról is tudhat, hogy Trolhattanben 
decemberben újra elindult a gyártás.

A 2013-as év eseményei:

* Az idei év az adományozás szellemében zajlott, folytattuk a tavalyi kezdeményezésünket, ebben nagy 
segítségünkre volt a Koopman International, akiktől az adományok zömét, vadonatúj, és nagyon jó játékokat 
kaptuk. A helyszínek, ahová az ajándékokat vittük:

• Június 22. Pilis Állami gondozott gyerekek otthona (Motorrevüb gyerekmotorozás)
• Július 22. Érd, Fészek Gyermekvédő Egyesület (Anyaotthon, átmeneti szállás bajba került 

családok részére.)
• Szeptember 1. Tatabánya, Szent Borbála kórház gyermekosztálya
• November 14. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Kórház Csecsemő és gyermekosztálya
• November 20. Budapest, Bethesda Gyermekkórház Gyermekrehabilitációs és Krónikus osztályára 

(Itt a műtéten túlesett, de hosszabb ideig gyógyuló gyerekeknek vittünk ajándékokat)
• December 4. Budapest, Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza Sebészeti és 

Traumatológiai Osztály

* 2013. április 2-ától a Bárdi Autó alkatrész kereskedői hálózat üzleteiben az eddigi 30% helyett 40%-os 
kedvezménnyel vásárolhatunk.

* 2013 nyarától változtattunk a tagsági kártyák érvényesítésének rendszerén. A kártya arculata nem változott, a 
dombornyomott név és sorszám maradt, de az érvényességet innentől hologramos dátummatricával jelöljük a 
kártya hátoldalán.

* Április 26-28-án részt vettünk a Retropartyzánok eseményen. A veterán volvósoktól kaptuk a hírt a csepeli 
rendezvényről. Az 1960-as, 1970-es, 1980-as évek Magyarországára jellemző járművek márkaklubjai retrojármű 
kiállítást, találkozót szerveztek. Felvettük a kapcsolatot a szervező Veterán Zsiguli Egyesülettel, akik örömmel 
láttak bennünket, így néhány Volvóval karöltve három öreg Saab is képviselte a kapitalista tábort.

* Június 29-30-án rendeztük szokásos nyári nagy Saab találkozónkat. Az eseményt az tette különlegessé, hogy 
éppen 10 éve, 2003-ban Saab 900 találkozóról Saab-találkozóra változtattuk a rendezvény nevét, ezzel is 
jelezve, hogy nem csupán a 900-asokat, hanem típustól függetlenül minden Saabot szeretettel látunk a 
találkozókon. Az eddigi nyári találkozók helyszínei ismétlésképpen: Tokaj, Abaliget, Sopron, Szarvaskő, 
Királyrét, Pécsely, Poroszló, Kislőd, Sebesvíz, Pusztavám, Gyomaendrőd…és 2014???
Az idei találkozó a Hármas-Körös mellett, Gyomaendrődön volt.
Különleges helyszín - külsősökkel együtt - Sárkányhajózás esőben - éjszakai fürdőzés nagyon kis létszámmal 
zajlott, hideg volt - Esti zenélés, gitározás nagyon szuper volt, Szikszai István ismét kitett magáért - vasárnap 
Knerr nyomda - Szarvasi mini Magyarország

*Október 25-27. A budapesti Syma rendezvényközpontban rendezett Oldtimer Shown, két autó is képviselte a 
klubot, az egyik Balczó János 1984-es Saab 900 Turbója, (a kempingautó azok kedvéért, akik ott voltak a nyári 
találkozón), a másik pedig a Rácz Mobil 1990-es Saab 900 i 16-os autója. 

*December 28. Téli találkozó az év utolsó eseménye, Csolnokon. 
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A klub anyagi helyzete:
2013-ban 58 tagunk volt.
Összes bevételünk 2013-ban: 290 ezer Ft (ami 130e Ft-tal több, mint 2012-ben)
A bevételeinket a klub működésére (bank költségek, tagsági kártyák, postázás, stb.), illetve a találkozókra 
fordítottuk.
Jelenleg a klub számláján 41 ezer Ft van. 

Tervek: Többször felmerült a tagdíj emelés kérdése. 2014-ben maradjon az évi 5000 Ft-os tagdíj (amennyi a 
2002-es alapítás óta), vagy emeljük meg 7000 Ft-ra. Ez kb. extra 100 000 Ft bevételt jelentene a klubnak. Amit 
akár kis találkozóra, akár a nagy nyári találkozó színvonalasabbá tételére lehetne fordítani. 

Tagsági kártyák érvényesítése
Kétféle klubtag van, az egyik akinek még nincs matricás tagságija, a másik, akinek már van. Előbbiek számára a 
2014-es tagdíj befizetése után legyártatjuk az új típusú tagságikat. Az eljárási rend a szokásos, a 
kártyarendeléshez összevárjuk, hogy legalább 8-10 befizetés beérkezzen, különben nem rentábilis megrendelés. 
(5000 Ft/gyártás egyébként, annyi mint a tagdíj!!!!)
Akiknek már a hologramos matricás kártyájuk van, azoknak vagy a találkozókon ragasztjuk fel az érvényesítő 
címkét személyesen (ez az egyszerűbb és biztosabb), vagy postázzuk a matricát, és neki kell felragasztania. Egy 
klubtag sorszámhoz egy évben egy matricát küldünk ki, éppen ezért kérünk mindenkit, aki postázást kér, hogy a 
honlapon az adatlapjánál pontos postacímet adjon meg!

Tisztségviselők
Gracza Zoltán alelnök külföldre távozott, ott él, dolgozik. Helyére szeretnénk olyan embert választani, aki 
ténylegesen kiveszi a részét a Klub életéből. 2010-ben lépett tagjaink közé Maros Kornél, aki azóta is az egyik 
legaktívabb tagunk. Megszavazzuk-e, hogy Maros Kornél legyen az új alelnök?

Saab900.hu
Az oldalnak elég sok hibája van, és aki eddig csinálta, Bodnár István, sajnos a munka-család mellett úgy tűnik, 
nem igen tud időt szakítani már erre. Így fejlesztő, önkéntes jelentkezését várjuk, aki tudna segíteni.

2014-re tervezett programok:

- Tavaszi nagytakarítás - rendszeresen országosan megrendezik tavasszal a közutak melletti árkok szegélyek 
kitakarítását, idén először a klub szervezetten is részt vehetne ilyenen, ha van kedvetek. Várjuk ezzel 
kapcsolatos javaslataitokat (pl. a helyszínre) - ezt tavaly is terveztük, de nem volt rá nagyobb mozdulás.
- Nyári Saab találkozó (Szigetvár, Szeged, Kőszeg?)
- 2014-ben augusztus 8-10. között rendezik a 2014-as nemzetközi Saab találkozót Lengyelországban. Oda lehet, 
jó lenne elmenni, Bővebb információ: www.intsaab2014.com.
- Téli találkozó (Gödöllő)

Köszönet a segítőknek, akik évek óta támogatják a klubot:

saabszerviz.hu (Rácz Mobil)
Sziki Car
Saab Povila alkatrészfelismerő vetélkedő alkatrészek
Intruder - digitális sorszám nyomtatása
Nyomdalabor.hu - találkozó matrica
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http://saabszerviz.hu/
http://nyomdalabor.hu/
http://intruder.hu/
http://www.povila.hu/
http://www.szikicar.hu/

