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Kedves IPA 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 megtaláltátok 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 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.
Minden IPA tag előtt 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.
Nagy szeretettel vártuk a két német partnerszervezetünket is, akiket Sopron és környékén túl
megismertettünk Budapest nevezetességeivel is. Vendégeink távozáskor csak annyit mondtak,
hogy a fantasztikus, baráti hangulatot és gyönyörű látnivalók bemutatását nem tudják elégszer
megköszönni.
A számtalan programon való részvétel mellett mégis azt kell mondanom, hogy tagjaink
továbbra sem 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. Újdonságként honlapunkon minden évben
frissítve megjelentetjük a világ összes IPA házának, kedvezményes szállásainak listáját és
azok igénybevételével kapcsolatos tudnivalókat.
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 biztatlak Téged, kedves IPA tagunk,

hogy keresd a Kapcsolattartódat, de hívhatsz engemet is, ha bármi kérdésed, kérésed van!
Mindig szívesen állunk rendelkezésedre!
Igaz, hogy az IPÁ-ban tisztességgel tevékenykedni sok munkát jelenthet, de emellett olyan
pozitív „hozadékai” vannak az IPA aktivitásnak, amely az életben sehol máshol nem
tapasztalható meg. A világ 68 országában a rendvédelmi területen dolgozók – aktívak és
nyugállományúak - találkoznak, barátkoznak, segítik egymást. Semmihez sem hasonlítható ez
az együvé tartozás érzése. De ezt csak azok tapasztalhatják meg, akik részt vállalnak az IPA
életből.
A felhívásokat a korábbiakhoz hasonlóan e-mailben is megküldöm, de elolvashatóak lesznek
a honlapunkon is. Tehát ha naprakészen szeretnél információt kapni és pl. változik az e-mail
címed, azt azonnal jelezd nekem. Ha ezt az információs levelet postán kaptad és rendelkezel
e-mail címmel, kérlek, írd meg nekem! Amennyiben nincs e-mail címed és postán kapod
tőlünk a tájékoztatót és lakcímed változna, kérlek ne felejts el engem is tájékoztatni!
Egyébként a kapcsolattartás továbbra is a Kapcsolattartóink feladata, akiknek elérhetősége a
honlapunkon megtalálható.
Fontos! A tagsági viszonyod hosszabbítására, mint régi tagnak 2019. március 14-ig van
lehetőséged. Ezt követően csak az új belépők kaphatnak igazolványt! (De nyilván már az
előző év végén tudod, hogy tagsági viszonyodat fent kívánod-e tartani vagy sem. )
Amennyiben az eddigi fénykép nélkül tagsági igazolvány helyett fényképeset szeretnél, vagy
a korábbi fotódat szeretnéd lecseréltetni, kérlek, hogy a képet juttasd el nekem akár
papíralapú, akár elektronikus formában. Az igazolvány igénylés leggyorsabb módja, ha az
IPA számlaszámára befizeted az éves tagdíjat, az igénylést pedig nekem e-mailben jelzed. Itt
szeretném jelezni, hogy a leadott igénylést mi időben feltöltjük, de előfordul, hogy a gyártás
csúszik. Emiatt elnézést és türelmet kérünk, nem a mi hibánk. 2018-tól bevezetésre került az
un. statikus fóliára nyomtatott gépkocsi matrica. Ez némi minőségi változtatásra szorul, nem
igazán látható, de ezt jeleztem az illetékeseknek. A gépkocsira kitehető plexi matricatartó
vásárlására továbbra is van lehetőség, ez 2 db. tapadókoronggal 900 Ft-ba kerül. Amennyiben
valaki ezt is igényli, kérem nekem vagy akinek befizette a tagdíjat, annak jelezze.
A 2019. évi tagdíjak – 5500 Ft/év- már befizethetőek vagy banki átutalással vagy
személyesen. Bankszámlaszám: IPA Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete
(Megjegyzés rovatba: X.Y.2019. évi IPA tagdíj) OTP Bank Nyrt. 11737083-2007146000000000
vagy
személyesen,
előzetes
egyeztetés
után.
Továbbra is lehetőség van a fémből készült, számozott IPA jelvényes, bőr igazolvány tok
és szélvédő jelvény megrendelésére. Ezek a honlapunkon megtekinthetőek, és ha
megtetszettek, kérem, hogy engem keress a megrendelés, az ár, stb. miatt!
Kedves IPA Tagunk!
Ezúton szeretnék kívánni Neked és szeretteidnek egy szeretetteljes, áldott Karácsonyt és
egy sikerekben, eredményekben gazdag Boldog Új Évet!

Servo per Amikeco!
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