Kedves Túratársak!
Szomorú hírt kaptunk ismét.
Néhány héttel a 97. születésnapja előtt elhunyt egykori kedves túratársunk.
Sziklai Ödönné, MARGIT
1981-től volt a szakosztály, majd az egyesület tagja, kezdetben férjével Ödönnel, majd később – sajnos –
Ödön nélkül, de 2006-tól lányával, Judittal együtt. Az utóbbi években egészségi állapota sajnos nem tette
lehetővé, hogy velünk tartson a kirándulásokon, de az egyesület munkáját mindig figyelemmel kísérte.
Kedves, szeretetre méltó ember volt, aki segített az egyesület munkájában is.
Akik ismerték, azok szerették is, és emlékét biztosan sokáig őrizni fogják.
Nyugodjék békében!
*********************************************************************************
Köszönjük mindenkinek, aki mostanáig befizette a tagdíjat banki átutalással, vagy postai úton!
Akinek eddig még nem sikerült befizetnie, az még május végéig (31.) megteheti. Reményeink szerint
júniusban sikerül újra indítani az egyesület tevékenységét, de a júniusi programot már csak azoknak
küldjük meg, akik 2021-re érvényesítettek.
Van három nyugdíjas tagtársunk, aki a nevének megadása nélkül február 22-én, április 1-én és április 28án utalta át a tagdíjat. Ha valaki magára ismer, kérjük jelentkezzen Ifju Gyurinál (06-20-3433-497;
gy50.ifju@gmail.com), hogy a befizetését azonosítani tudjuk!
Bankszámla számunk: CIB Bank 10700024-25527708-51100005
A tagdíjak: Nyugdíjas: 2.500,-Dolgozó> 3.700,- Ft; Diák és munkanélküli: 1.200,- Ft
********************************************************************************
Május 18-án, kedden 15-17.00 között lehetőséget biztosítunk a Váci út 50 alatti helyiségben, a nagy
teremben, ahol a klubesteket szoktuk tartani. a tagdíj befizetésére azoknak, akik eddig még nem fizették
be. Ugyanekkor át tudjuk adni a befizetési nyugtát azoknak, akik postai úton fizették be a tagdíjat, és
lepecsételjük az igazolványt, aki igényli. (Aki bankon keresztül fizetett, annak a saját banki bizonylata a
nyugtája.) Szeretettel várjuk az új tagokat is, hogy átadjuk az igazolványt és az egyesületi jelvényt.
A COVID miatt a következő szabályokat kérjük betartani:
Mindenki legyen maszkban, a várakozásnál a teremben is tartsátok be a 1,5 méter távolságot, készítsétek
ki pontosan a tagdíjat, hogy ne kelljen a pénzzel matatni.
**********************************************************************************
Tekintettel a járványügyi helyzetre, a többi civil szervezethez hasonlóan kénytelenek vagyunk mi is írásos
formában lebonyolítani az idei Közgyűlést.
Ebben a körlevélben olvashatjátok az elnöki beszámolót a 2020-as évvel kapcsolatban.
Az a kérése az elnökségnek, hogy ha bárkinek valamilyen ellenvéleménye, kifogása, megjegyzése,
kiegészítése, hozzáfűzni valója van a 2020. évi beszámolókhoz és a Közhasznúsági jelentéshez, az 2021.
május 26-án 24.00 óráig írásban (levélben vagy E-mailen) tegye meg. A beérkezett megjegyzésekre,
javaslatokra természetesen írásban válaszolunk. Amennyiben a megküldött beszámolókkal kapcsolatban a
megadott 05. 26. határidőig nem érkezik írásos észrevétel, akkor a „hallgatást” egyetértésként kezeljük és
igen szavazatnak vesszük, azaz a 2020. évi tevékenységi beszámoló, a pénzügyi beszámoló és a
Közhasznúsági jelentés elfogadásának tekintjük.
A „szavazás” végeredményéről természetesen tájékoztatni fogunk benneteket!
A vészhelyzet elmúltával a rendeletben foglaltaknak megfelelően 90 napon belül megtartjuk a
hagyományos, nyilvános Közgyűlést is.

Elnöki beszámoló az IBUSZ Természetjáró Egyesület 2020. évi tevékenységéről
Az elmúlt évben Hende Gabi régi túratársunktól és Szentmiklósi Zsófi túravezetőnktől búcsúztunk el
véglegesen.
2020-ban az egyesület taglétszáma 485 fő volt, mintegy 2%-kal kevesebb, mint az előző évben. A 485 fő
megoszlása: 15 fő ifjúsági, 4 fő munkanélküli, 1 fő csökkent látású, 2 fő tiszteletbeli, 50 fő dolgozó és 413 fő
nyugdíjas (323 nő – ebből 2 fő tiszteletbeli tag! – és 90 férfi).
2020-ban összesen 4258 fő túrázott az egyesülettel (3312 fő tag és 946 fő vendég). Ez az elmúlt évi
teljesítmény mintegy 40%-a.
Az egyéni kilométer teljesítmény és a túranapok alapján a sorrend 2020-ban:
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Apáthy László
Balassa Lászlóné
Petrovics Károlyné
Bodó Viktória
Turáni Lenke
Zsila Piroska
Ványi Istvánné
Németh Gábor
Olp Adolf
Baranyai Istvánné

1528,3 km
1083,2
712,1
692,7
685,6
669,5
624,1
601,9
601,8
525,9
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Apáthy László
Balassa Lászlóné
Turáni Lenke
Petrovics Károlyné
Ványi Istvánné
Bodó Viktória
Zsila Piroska
Olp Adolf
Németh Gábor
Pajer Rudolfné

101 nap
80
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Tekintettel a Közgyűlés jelen formájára az oklevéllel díjazás egy későbbi időpontban valósul meg.
2020-ban nem tudtunk autóbuszos túrákat szervezni, és a 2019 évhez kapcsolódó közgyűlés kivételével –
amit februárban még meg tudtunk tartartani – elmaradtak az egyesületi rendezvények is.
Reményeink szerint, ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi, az egyesület tevékenysége júniusban újra
indulhat, és ha a helyzet tovább javul, akkor akár autóbuszos túrák szervezésére is sor kerülhet.
Biztonsági okokból azonban a „piknik-túrát” ebben az évben sem rendezzük meg.
A korábbi évekhez képest csökkent tevékenység ellenére is köszönet illeti a túravezetőket és az
aktivistákat!
A 2020. évi tagdíjak nem változtak, azaz: Nyugdíjas: 2.500,- Ft; dolgozó> 3.700,- Ft; diák, kismama,
munkanélküli és hátrányos helyzetű: 1.200,- Ft.
Az egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos mérlegadatok összefoglalását, a Közhasznúsági
jelentést (a hivatalos éves beszámoló mellékleteként), valamint a Számvizsgáló Bizottság jelentését
mellékeljük
Az Egyesület Elnöksége nevében
Ifju György
elnök
FIGYELEM!
2021. MÁJUS 20-IG MÉG RENDELKEZHETSZ (VAGY VALAMELYIK HOZZÁTARTOZÓD RENDELKEZHET) A
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-RÓL AZ IBUSZ TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET JAVÁRA (ADÓSZÁM:
18097395-1-41)
ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

