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Kedves IPA Baráti Kör Tagunk!
Közeleg az év vége, vele együtt a Karácsony, majd búcsút intünk az óévnek és átlépünk 2020ba.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a mi „IPA életünk” nem változik, érdekes, eseménydús évet
tervezünk 2020-ra is. De előbb egy rövid visszatekintés 2019-re…
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/megtalálták saját szervezésű programjainkat,
de volt, hogy becsatlakoztunk más magyar és külföldi IPA szervezet programjába. A
taglétszámunkban jelentős változás nem történt, 290 fős tagsággal zárjuk az évet.
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”, amelyek alkalmasak voltak a szabadidő
hasznos és kellemes eltöltésére, szakmai tapasztalatok begyűjtésére, új szakmai-baráti
kapcsolatok kialakítására, a régi baráti kapcsolatok ápolására.
Minden IPA tag és IPA Baráti Kör tag előtt nyitva állt a lehetőség a programokon való
részvételre és aki ezeken részt vett, garantáltan szép emlékeket gyűjtött be.
A kedvezőtlen időjárás ellenére is nagyon sikeres volt a Szlovénia és Horvátország csodáit
végigjáró nagybuszos kirándulásunk. A következő évben „égtájat” váltunk és nyugatnak
vesszük az irányt.
A másik nagy volumenű programunk, a novemberben új helyszínen megtartott IPA bálunk nagy
sikert aratott. A műsorba ismét sikerült „bevinni” megint egy újdonságot, amelynek több
részlete sokak szemébe könnyeket csalt. Jó volt átérezni ezt az érzéseket és érzelmeket
megérintő hangulatot, jó volt együtt lenni. Köszönjük, ha tombola tárggyal
támogattál/támogatott bennünket!
Nagy szeretettel vártuk a két külföldi – cseh és lengyel- partnerszervezetünket is, akikkel
bejártuk Sopront és környékét, megtekintettünk egy fantasztikus rendvédelmi kiállítást és
együtt mulattunk kőszegi barátainkkal az IPA Vas bálján.
Megnyertünk egy nemzetközi bowling versenyt Pozsonyban, tűzoltó tagjaink
horgászversenyen vettek részt Szlovákiában, együtt ünnepeltünk az stájerországi IPA 60. éves
jubileumán osztrák barátainkkal és még sorolhatnám a számtalan érdekes, változatos
programot.
Az IPA számtalan kedvezményt nyújt a Baráti Kör tagok számra is. Ezek a lehetőségek
megtalálhatóak honlapunkon (www.ipagyms.hu), az IPA Magyar Szekció honlapján és a többi
tagszervezet honlapján.
Az IPA Magyar Szekció életében jelentős mérföldkő 2019. November 29-én került sor a
tisztújításra. Az új irányvonal –továbbra is a barátság jegyében-, a régi alapokat megerősítve,
de a megújulás, az új koncepciók, a tartalmiság javítása, a szakmai berkekben való elismertség

növelése, az átláthatóság lett. Az országos IPA elnökség a személyem kivételével teljesen
megújult, s ezzel egy új, „ütősebb” csapat vette át az irányítást az alábbiak személyében: Dr.
Dános Valér (elnök), Mészáros Mária (általános alelnök), Magyar Lajos (nemzetközi alelnök),
Juhász Ferenc (főtitkár), Czeglédi Attila (kincstárnok).
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, illetve a 2020. évi küldöttgyűlés után az elfogadott végleges programterv a
honlapunkon hamarosan megtalálható lesz.
Ha a programokkal, szervezeti életünkkel, stb. bármi kérdésed/kérdése van, arra
bíztatlak/bíztatom kedves Baráti Kör tagunk, hogy keress /keressen meg, mindig szívesen
állok rendelkezésre!
Fontos!
A 2020. évi tagdíjak – 10000 Ft/év- már befizethetőek vagy banki átutalással vagy
személyesen.
Bankszámlaszám: IPA Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete (Megjegyzés rovatba:
X.Y.2020.évi BK IPA tagdíj) OTP Bank Nyrt. 11737083-20071460-00000000
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 Baráti Kör Tagunk!
Ezúton szeretnék kívánni Neked/Önnek és szeretteidnek/szeretteinek egy szeretetteljes,
áldott Karácsonyt és egy sikerekben, eredményekben gazdag Boldog Új Évet!

Servo per Amikeco!
IPA baráti üdvözlettel:

Mészáros Mária
megyei elnök
IPA Magyar Szekció alelnöke sk.

