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Kedves IPA Baráti Kör Tagunk!
Közeleg az év vége, vele együtt a Karácsony, majd búcsút intünk az óévnek és átlépünk 2019be.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a mi „IPA életünkben” ismét egy tartalmas, eseménydús évnek
nézünk elébe. De előbb végezzünk egy rövid számadást, mi is történt nálunk 2018-ban.
Aki figyelemmel kíséri tagszervezetünk életét, időnként ellátogat honlapunkra, elolvassa
programjainkat, részt vesz azokon, az láthatja, hogy mozgalmas és tartalmas évünk volt.
Programjaink között szokás szerint megtalálták saját szervezésű programjainkat, de volt, hogy
becsatlakoztunk más magyar és külföldi IPA szervezet programjába. Pozitívumként
említendő, hogy taglétszámunkban némi emelkedés volt. Elkészült egy, az IPÁ-ról szóló
információs kiadványunk, személyesen kerestünk fel tagtoborzás, tájékoztatás céljából több
területet, mint például a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Továbbra is azt az
irányvonalat követjük, hogy olyan programokat szervezzünk, olyan, más tagszervezetek által
szervezett rendezvénybe kapcsolódjunk be, amely a tagság, - beleértve az IPA Baráti Kör
tagjainkat is- igényének megfelel. Olyan programokat „keltettünk életre”, amely alkalmasak
voltak a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére, szakmai tapasztalatok begyűjtésére, új
szakmai-baráti kapcsolatok kialakítására, a régi baráti kapcsolatok ápolására.
A Baráti Kör tagjaink előtt is nyitva állt a lehetőség a programokon való részvételre és aki
ezeken részt vett, garantáltan szép és érdekes emlékeket gyűjtött be. Sajnos az őszi
nagybuszos kirándulást megfelelő létszámú jelentkező hiányában el kellett halasztanunk, de
2019. májusában ismét kísérletet teszünk, hogy változatlan úti célokkal és programmal
megszervezzük és lebonyolítsuk a tervezett szlovéniai és horvátországi kirándulást.
A másik nagy volumenű programunk viszont nem maradt el, szenzációsra sikeredett, ez pedig
az IPA bálunk volt. A bál szervezése során mindig figyelünk arra, hogy ne csak a kulináris
élvezetek, hanem a műsor is évről-évre megújuljon, más jellegű legyen.
Ezúton is köszönjük a Baráti Kör tagjainak a felajánlott tombolatárgyakat, nyomdai és egyéb
segítséget!
A számtalan programon való részvétel mellett mégis azt kell mondanom, hogy sem a tagjaink,
sem pedig a Baráti Kör tagjaink nem használják ki az IPA nyújtotta lehetőségeket,
kedvezményeket. Ezek a lehetőségek megtalálhatóak honlapunkon (www.ipagyms.hu), az
IPA Magyar Szekció honlapján és a többi tagszervezet honlapján. A kedvezmények között
számtalan éttermi (10-20 %), szállás (10-15%), fürdő belépő (15 %) és egyéb kedvezmények
szerepelnek.
Az elkövetkező év sok érdekességet és ezzel együtt a programok szervezőinek sok munkát is
jelent, de mi szívesen dolgozunk az IPA szellemiségének, a barátságnak a jegyében. A
programtervezet a csatolmányban megtalálható.

Arra biztatom/biztatlak Önt/Téged, kedves IPA Baráti Kör tagunk, hogy keresse/keresd fel
honlapunkat és a többi tagszervezet honlapját a programokkal, lehetőségekkel,
kedvezményekkel kapcsolatban és ha bármi kérdés felvetődik, arra szívesen válaszolok én is
és az Elnökség tagjai is!
A felhívásokat a korábbiakhoz hasonlóan e-mailben is megküldöm, de elolvashatóak lesznek
a honlapunkon is. Ahhoz, hogy naprakész információkat tudjak küldeni, szükségem van
pontos e-mail illetve postázási címre. Amennyiben ezekben változás történne, kérem szíves
tájékoztatóját/tájékoztatódat!
Kedves IPA Baráti Kör Tagunk!
Még egyszer szeretném megköszönni a 2018. évben nyújtott segítséget, amely nélkül nem
lehettek volna ilyen sikeres és nívós programjaink, nem lehetett volna ilyen sikeres
bálunk és nem lehetnénk az IPA Magyar Szekció 35 tagszervezete közül a 2. legnagyobb
és a legaktívabb tagszervezeteinek egyike.
Remélem, hogy 2019-ben találkozunk programjainkon!
A 2019. évi tagdíjak – 10.000 Ft/év- már befizethetőek vagy banki átutalással vagy
személyesen.
Bankszámlaszám: IPA Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete (Megjegyzés rovatba:
X.Y.2019. évi IPA BK tagdíj) OTP Bank Nyrt. 11737083-20071460-00000000 vagy
személyesen, előzetes egyeztetés után.
Az elkészült igazolványokat postázzuk! Annak elkészüléséig kérjük szíves
türelmét/türelmedet!
Továbbra is lehetőség van fémből készült, számozott IPA jelvényes, bőr igazolvány tok
és szélvédő jelvény megrendelésére. A mintát csatolom, illetve a honlapunkon
megtekinthető, és ha megtetszik, kérem, hogy engem keressen/keress a megrendelés, az
ár, stb. miatt!
Kedves IPA Baráti Kör Tagunk!
Ezúton szeretnék kívánni Önnek/Neked és szeretteinek/szeretteidnek egy szeretetteljes,
áldott Karácsonyt és egy sikerekben, eredményekben és egészségben gazdag Boldog Új
Évet!

Servo per Amikeco!
IPA baráti üdvözlettel:

Mészáros Mária
megyei elnök
IPA Magyar Szekció alelnöke

