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B E S Z Á M OL Ó
A Szervezetünk 2008. évi tevékenységről
Mielőtt még az IPA Pest Megyei Szervezete elmúlt egy év munkájáról számot adnék, a
múltról is szólni kell. Szervezetünk 1991. szeptember 30-án kezdte meg szerveződését és az
1992. január 30-án megtartott alakuló ülésén alkotta meg alapszabályát, választotta meg a
vezetőségét és intézkedett a bírósági bejegyzés iránt.
Mind ezt tehette annak tudatában, hogy a XIII. IPA Világkongresszus 1991. december 3-án
52. tagországként felvette a Magyar Szekciót a soraiba. Jelenleg 62 aktív Szekciója közel
350.000 tagja van a Világ Szervezetnek
Az elmúlt néhány év igen viszontagságosan telt el, de nem adtuk fel az önállóságunkat, és
nem adjuk fel a küzdelmet a színvonalas programok biztosításában, a tagság kiszolgálásában.
Ezen küzdelemnek köszönhető, hogy a belterjes kapcsolatépítés helyett széles körben
meghirdetett programokat adtunk közre, illetve biztosítottuk a rendezvényeken való
részvételt. Jelenleg élő kapcsolatunk van Németországban több helyen is – legerősebb az 50
éves Biberach-i szervezettel a kapcsolat -, Hollandiában három helyen - a Friesland-dal is
sikerült megerősíteni -, Ausztriában majdnem minden területi szervezet ismer bennünket,
mert megküldi a rendezvényeiről a tájékoztatókat, Szlovéniába a kapcsolat 1997-ben vált
személyes jellegűvé - megerősítve egy magyar származású rendőr kollégával. A
Horvátországi kapcsolat 2008 szeptemberében vált személyessé, amikor is eljöttek a pisztoly
lőversenyünkre. Az Olaszországi kapcsolat erősödött, de sajnos a távolság és a költséges
szálláslehetőségek miatt az ő rendezvényeiket - nem tudjuk még kellő számban látogatni.
Ukrajnával szintén 1997-ben vettük fel a kapcsolatot. Romániában, közelebbről Hargita és
Covasna megyékben alakul a kapcsolatépítés, még Székelyudvarhellyel nagyon jó viszonyt
sikerült létrehozni. Csehországgal az 1998. év során a Prága Maratoni futóverseny alkalmával
vettük fel a kapcsolatot és az óta is igen szoros barátság fűz bennünket minden évben
kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit.
A Lengyelországi kapcsolat építés két fronton is megvalósult Krakkóban járt a bűnügyi és a
váci csoport foci csapata, akik igen jól érezték magukat. A 2006-ba Rzsezsovba járt a Váci
csoport, ahol helytálltak, még 2007 tavaszán Krakkóban és Limanowába sikerült a kapcsolatot
bővíteni, amit hamarosan egy együttműködési megállapodás is megerősíthet.
Szlovákia szervezeteivel folytatódott a kapcsolatépítés. Kapcsolatban vagyunk a
Dunaszerdahelyi, Érsekújvári és a Párkányi Szervezetekkel és a Kassai szervezettel. Az
folyamán több alkalommal is meglátogattuk egymás rendezvényét. Tovább ápoltuk a Kassán
kapcsolatot és a Pöstyénbe is szívesen látnak minket.
Több nemzetközi találkozón tovább szélesítettük a személyes kapcsolatokat a Német,
Osztrák, Ciprus, Görög, Cseh, Szlovák, Svéd, Ír, Belga, Holland, Lengyel, Litván, Lett, Észt,
Finn, Orosz, Peru, Brazil, Sri Lanka, Pakisztán, San Marino, Olasz, Francia, Svájc, Dán,
Újzéland, Ausztrál, Japán, Izrael, Portugál és Angol Szekció képviselőivel.
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Sikeresnek mondható az országon belüli együttműködés alakulása is a társ IPA Szervezetekkel. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást programjainkról. A közös rendezvényeink közül
kiemelkedi a „Pünkösd Királyának Szakácsa” főzőverseny, melyet Tápiószentmártonban
rendeztünk.
Hasonló nemzetközi sikere volt a Dr. Papp Csaba labdarúgó emléktornának, amelyre
kevesebben csapat jött el, mint azt előzetesen vártuk.
Tarjuk a kapcsolatot a Tarnamérai Rendőrmúzeum Baráti Körébe, illetve annak
rendezvényein részt veszünk. A gyűjteményének gyarapításába is részt vennénk, azonban az
új felállásban nem tudjuk, hogy lesz tovább a Múzeum és a Baráti Kör kapcsolata. A
tájékoztatókat a programokról rendre későn kapjuk meg, illetve saját programjainkkal
ütköznek azok.
A külföldi vendégek fogadása sikeres volt minden alkalommal, illetve a külföldi
utazásaink jól sikerültek - még ha időnként nehézséget okozott az utazáshoz járművet
szereznünk - és elérték a céljukat, pihentünk, kikapcsolódtunk, szórakoztunk, barátokat
szereztünk, barátságokat kötöttünk és ápoltunk. Erről a jövőben sem mondunk le. 2007ben 6 olyan csoportot fogadtunk, amely 20 főnél több volt, 4 csoport 10-20 főből t,
valamint 6 csoport 6-10 főből áll, és 38 egyéni utazónak nyújtottunk segítséget a
Magyarországon tartózkodáshoz.
A hozzánk látogató külföldi vendégek részére szerveztünk szakmai találkozókat a Teve utcai
székházba, vagy valamelyik rendőrkapitányságra.
A sport területén lehet mondani, hogy nem vallottunk szégyent, mert nem csak a részvételre
fordítottunk figyelmet, hanem az eredményt is igyekeztünk befolyásolni, még ha sokszor az
nem is rajtunk múlott. A legeredményesebbek a lövészetben, és a terepkerékpározásban
voltunk, még a leggyengébb eredményünk a horgászversenyen született.
Tudom, hogy nem jut el mindenkihez, de a lehetőség adott érdeklődni, részt venni minden
olyan eseményen, ami nem kvalifikációhoz kötött.

A munkatervi feladatok egyenkénti értékelése
Február 29-én egy új programot indítottunk az évad nyitására, Farsangi foci gála címmel. 6
férfi és 2 női csapat nevezett és vette ki részét a programból. A pálya szélén többen szurkoltak
a saját csapatuknak és kritizálták a játékvezetőt, vagy az ellenfél játékosait. A gálát a Bűnügyi
csoport csapata nyerte a Ceglédi csoport előtt. A lányok gigászi harcot folytattak a labdával
leginkább. Az eredményen is megmutatkozott, hogy nem igen szerették a kaput célba venni.
A Váci csoport tagjai hagyományosan eleget tettek a Pöstényi Szervezet meghívásának 8
fővel március 08-10. között.
2008. március 29-én az évadnyitó lőversenyre került sor, a „Sándor-József” kupáért.
lőszámban 56 indulója volt a versenynek.

Féle

Gyalogos túra Dobogókőn
A meghirdetett gyalogos túrán a Dunakanyar a „Föld Dobogó Szívéhez” március 29-én a
tavalyihoz képest lényegesen többen jelentek meg. A 23 mindenre elszánt IPA tag és családja
vágott neki a túrának. Nem ijedt meg senki attól sem, hogy imitt-amott 20 cm-es hó volt a
csúcson, illetve az úton.
Az érdeklődés növekedése, valamint a tiszta levegő és a jó idő azonban a mellet szól, hogy
folytatni kell a hasonló gyalogos túrákat.
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Szent György Napi távcsöves puska lőverseny
Április 25-én immáron XII. alkalommal szerveztük, illetve rendeztük meg ezt a nemzetközi
találkozót a gyakorlás és a baráti találkozás jegyében. Az idén a Dragunov puska versenyre 23
férfi és 3 női csapat adott le nevezést. A vadászpuska versenyre 14 férfi és 2 női csapat
nevezett. Szlovákiából – két helyről is jelentkeztek, de sajnos nem tudtak eljönni szakmai
elfoglaltság – szabadságolási tilalom volt érvényben – miatt. Azonban Passauból 4 fő érkezett
és indult min a két versenyszámba. A helyszín az ORFK RSZKK Budatétényi lőtere volt.
Azonban a lőtér adta előnyöket nem sikerült kihasználni, mert a saját fegyver nélkül érkező
csapatoknak sorba kellet állni, a lőszámok végrehajtásánál.
A versenyt Tóth Sándor úr, az IPA Magyar Szekció Alelnöke nyitotta meg.
Az eredményhirdetéskor a díjakat és a tárgyjutalmakat Tótpál Ágnes az IPA Magyar Szekció
főtitkára nyújtotta át a helyezetteknek.
Sajnos az összetett csapatversenyt nem sikerült visszahódítani a BRSE csapatától. Ahhoz,
hogy ez sikerüljön a kapitányságokról több puskakezelőnek a részvételére lenne szükség.
Az eredményhirdetésig a helyszínen főzött finomságok mind, elfogytak.
Szent György Napi Bál
A bált az idén XIII. alkalommal hirdettük, illetve rendeztük meg, takarékossági okok miatt a
megszokott helyszín helyett a Petneházy Lovascentrum és Huszárcsárdába. A hely itt egy
kissé szűkebbnek bizonyult, de sajnos az előzetes jelentkezőkből többen lemondták a
részvétel – a távolság miatt – és így csak 210 fő vett rész a programon. A fellépő művészek :
az Interoperett énekesei, Delhusza Johni és Komáromi István volt. A zenét ezúttal is Varga
Vince szolgáltatta, mit tette ezt az elmúlt 14 év alatt.
A bálon a lőversenyre érkező külföldi vendégeink is örömmel vettek részt.
A tombolák, melyet a saját anyagainkból és a támogatóink adományaiból állítottunk össze –
150 darab – nagy sikert arattak, mindenki szerette volna elvinni és alig várta már az éjfélt.
A társaság nagy része kitartó volt és csak jóval éjfél után kezdtek haza-, illetve a szálláshelyre
Indulni. A társaság magja 35-40 fő kitartott reggel 03.00 óráig.
A külföldi vendégeinknek a két kiemelt rendezvény mellet rövid kulturális és látogató
programot is szerveztünk. Jártak Szentendrén, Zsámbékon a Lámpa múzeumba, valamint a
Budapest városnéző program keretében a Parlamentbe is.
Nagyon tetszett nekik az egész program és ígéretet tettek, hogy jövőre többen látogatnak el
hozzánk.

Látogatás Izraelbe
Az IPA Izraeli Szekció elnökségének és néhány IPA tagjának hosszas invitálás után 2008.
április 29. és május 06. között látogatásra utaztunk négyen Izraelbe. Az indulás egy kicsit
megcsúszott, így a barátainknak várni kellett a Tel Avivi repülőtéren. A fogadásunkra
megjelent Alex Zelekovits, a Szekció utazási titkára, Gavriel Nobel és Mishel Norgem jelent
meg. A szállásunk az Szekció IPA lakásában volt.
A programról részletesen beszámoltam az IPA Hírekben.
A kiutazás előtti félelmem elmúlt, mert azt ígértem annak idején izraeli barátaimnak, hogy
„ha azt írjátok, hogy béke van én, azonnal repülök hozzátok”. Azt tapasztaltam, hogy sok
esetben a sajtó az, amely bolhából elefántot csinál. Az emberek békében élnek egymás
mellett, csak a területi vita, valamint a vallási alapon való eltérés és az emberi tunyaságból
ered okoz feszültséget. A fanatizmus sajnos nem csak Júdeára jellemző, hanem a világ
minden tájára. Sajnos a békés tárgyalás és kiegyezés hatékonyabb megoldás lenne és jobban
segíteni a békés egymás mellett élést, valamint a társadalmi haladást.
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A Pünkösd királyának szakácsa főzőverseny és családi nap Tápiószentmártonban
Az 5 szervezet összefogásával került megrendezésre 4-ik alkalommal eme nemes vetélkedő.
25 csapat adta le a nevezését, de csak 23 indult a megmérettetésbe. A szervezetünket 5 IPA 11 baráti kör, polgárőr és polgár védelmis csapat képviselte. A munka dandárja itt is nekünk,
személy szerint nekem jutott, az előkészítéstől az utómunkálatokig egyaránt.
Az eredmény az IPA Hírekben már olvasható volt.

Aggtelek és Rozsnyó térségi kirándulás
Az Aggteleki barlangrendszer megtekintésére régen készültünk. Nagyon nehéz volt szállást
foglalni és elfogadható árat találni. A létszám így sem volt túlzott, mert 15 fő jelentkezett csak
a 3 napos kirándulásra.
Az idő nem fogadta kegyeibe a kis csapatot, de még a felszínen az eső eset mi a barlangot
szemléltük, ami kárpótolt minden felszíni kudarcot. A barlang azon részét választottuk,
melyet utcai ruhában minden gond nélkül látogatható.
A Rozsnyóra tervezett kitérő egy vár megtekintésével és a város nevezetességeinek
megtekintésével teljesedett ki.

Csehországi lőverseny
Hagyományosnak mondható, hogy a vám-ós csoportunk tagjai csehországi meghívást kapnak
egy kombinált lőversenyre. Ez az igén sem hagyták ki és 4 fővel kilátogattak, de most már
odafigyelt rájuk a rendező szervezet, mert olyan lőszámokat találtak ki és olyan fegyvereket
biztosítottak, hogy ne a mieink hozzák el a díjakat.

XVII. Dr. Papp Csaba Labdarúgó Emlék Torna
Az emlék torna célja, hogy lehetőséget nyújtson az IPA szellemiségének terjesztésére.
Emlékezni azokra, akik lehetőséget nyújtottak nemes célok kiterjesztésébe, de sajnos már nem
lehetnek itt velünk, hogy megmutassák mire képesek, ha felhangzik a „Servo per Amikeco”.
Ilyen személy volt az IPA Magyar Szekció tagjainak számára Dr. Papp Csaba is.
Emlékezzünk és hajtsunk fejet a barátságot formáló szellemisége előtt és egyben mondjunk
köszönetet a családjának, hogy erősek tudtak maradni az elmúlt 16 évben mellettünk.
Ennek tudatában, valamint a 2007. szeptember 15-én aratott torna győzelem jegyébe kezdtünk
neki a XVII. Dr. Papp Csaba Labdarúgó Emlék Torna megszervezéséhez. A helyszínül egy
szép környezetet kerestünk és így eset a választás Verő Csattogó-völgyre.
A versenykiírás elkészítését követően valamennyi IPA Magyar Szekció Tagszervezete
megkapta a kiadványt levélben, illetve elektronikus úton is. Megküldtük továbbá néhány
olyan külföldi szervezetnek is, akik régebben részt vettek a tornákon.
A jelentkezések lassan csordogáltak, még nem 2008. május közepén, már 16 csapat részvétele
volt biztos. Sajnos Ausztriából szakmai elfoglaltság miatt (foci EB) nem tudtak eljönni, de
vártunk külföldi csapatot Szlovákiából és Lengyelországból is
.
A beérkezett nevezések alapján a kiírásban foglaltak alapján elkészítettük a csoportbeosztást,
a mérkőzések pontos menetrendjét és készültünk a 180-200 fő fogadására.
Egy héttel a torna időpontja előtt az IPA MSZ Debrecen lemondta a részvételét.
Az előkészületek alapján 80 fő elszállásolására volt igény, illetve annyian kértek vacsorát is.
Az előzetesen nevezettek közül nem érkezett meg a szállást is igénylő IPA Baranya Megyei
Szervezet és a Krakkói Szervezet csapata.
Az estére szervezett váci kirándulás elmaradt, mert mindenki az eb-t kívánta megnézni, illetve
pihenést választotta.
2008. június 14-én 09.00 órai kezdésre nem jött el tovább 3 csapat, így az elkészített sorsolás
használhatatlanná vált. Az ünnepélyes megnyitót 20 perc késéssel, tudtuk csak megtartani.
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A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Csaba édes anyja, özvegy Papp Zoltánné,
felesége Dr. Pappné Borbély Gizella és testvére Papp Zoltán is.
A magyar Szekció elnökségét Tótpál Ágnes főtitkár, Szűcs István kincstárnok és Dr. Bődi
Judit irodavezető képviselte. A megnyitót Szűcs István kincstárnok úr tartotta meg.
Az átalakított sorsolással egy kicsit lassan, de elkezdődtek a csoport küzdelmek. Az egyes
csaták hevesek, de sportszerűek voltak. A bíróknak két esetben kellet a kiállítás büntetést
alkalmazni.
Végeredmény:
1. IPA BRFK Egyesület,
3. IRM BV Márianosztra,
5. IPA Kassa,

2. IPA Pest Megyei Szervezet Váci Csoportja
4 IPA Pest Megyei Szervezet Bűnügyi Csoportja
6. IPA Veszprém Megyei Szervezet

7. IPA Komárom-Esztergom Megyei Szervezet ,
8. IPA Budapesti Közhasznú Szervezet
9. IPA Vas Megyei Szervezet Kőszegi Csoport
10. IPA Veszprém Megyei Szervezet Budapest csoport
Az eredményhirdetés előtt köszöntöttük az IPA Szlovák Szekció alelnökét Herdics
Zoltán urat, aki a napokba töltötte be 40-ik születésnapját.
Minden csapat kapott egy emlékzászlót és csapattagonként egy-egy emblémázott pólót,
valamint emléklapot a tornán való részvételért.
A legjobb helyezést elért Pest megyei csapatnak László Attila úr egy tablóképet adott át,
amely az 1993-94-ben bajnokságot nyert Vác SC csapatáról készült.
Az eredményhirdetés végén a Dr. Papp Csaba jelenlévő hozzátartozóinak is átadtunk egy kis
csomagot a torna emlékeivel. Ezt követően a torna zárására Dr. Pappné Borbély Gizellát
kértem fel. Aki megköszönte az aktív részvétel, a sportszerű küzdelmet, melyet a férje
emlékére tettek a csapatok.
A rendezvényre a 10 csapat 100 fővel, valamint 28 fő érdeklődővel érkezett.

Halfogó verseny
Az I. Halfogó verseny megrendezésére vállalkoztunk. A kiírás alapján 5 csapat jelent meg a
korainak nem mondható időpontba 2008. június 14-én 06.30 órakor. A versenyt 07.00 órakor
12 felnőtt és 3 gyermek kezdte meg. A kezdeti sikertelenség elég sokáig tartott, mert a 11.00
órás zárásig mind összesen 3 főnek sikerült halat fogni, nekik is csak egyet-egyet.
A szlovák csapat lett a legpechesebb, mert az előző esti „súlyemelés” fáradalmait a parton
pihengették és így elúszott a hal, amely a horgot mozgatta.
A verseny eredménye alapján mindenki tudott mindent, csak a halakkal nem lett egyeztetve,
hogy most mi a dolguk. Jövőre folytatjuk, remélhetőleg jobb eredménnyel.

II. Családi főzőverseny
Minden nemzetnek csodálatos hagyományai vannak minden területen, így nekünk is magyaroknak. Ezen hagyományokat őrizni kell, meg kell becsülni, nem szabad a feledés homályába
elbújtatni, éltetni kell. Alázattal és tisztelettel kell a múlt emlékeit védeni, mert sok olyan
dolog jött létre, amikre büszkék lehetünk. Ezek közé tartozik a főzés kultúránk is. Az ország
különböző tájain másként főzik, vagy hívják egyes ételfajtáinkat, de az eredménye ugyan az,
az üres gyomor megtöltése. Tegyünk félre minden intrikát, és közösen vigadjunk,
ünnepeljünk, mert az is belefér a barátság ápolásába.
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A bevezetőbe leírtak immáron második alkalommal hívta a családokat főzés tudományának
bemutatására. Előzetesen 8 csapat nevezése érkezett, de csak 4 fogtak neki a főzésnek
Aminek az eredménye az lett, hogy minden finom volt és elfogyott, de sokan majd nem éhen
maradtak. Beavatkozás következtében a verseny folytatódott a résztvevők megnyugtatására.
A zsűrinek a négy helyen bográcsba készült és három helyen grillezett ételeket kellett szemre
és ízre vételezni.
A zsűri tagjai voltak : Földes István, Nagy György, Egyed Sándor Szűcs István
A kevés főzni vágyó azért megoldotta az éhezők problémáját. Mindenkinek jutott néhány
finom falat.

Gyermeknap a Csattogó-völgybe
Immáron tizedik alkalommal rendeztünk gyermekeknek és második gyermekkorukat élőknek
egy vidámság teli napot.
A rendezvény sikeréért felelős Varga Lászlóné – mindenkinek csak Dunnyus – volt, valamint
a kis csapat, amely körülötte tüsténkedett egész nap.
A helyszínre saját járművel 28 család még a két nosztalgia busszal – melyet az MB-Travel
biztosított a számunkra – 73 fő érkezett a szép napos időbe Verőcére a Csattogó-völgybe.
Dunaszerdahelyről 12 család érkezett saját kocsival már pénteken este, szombaton
autóbusszal 22 fő látogatta meg programunkat.
A gyermek játszóház, rajzverseny, festés és más kézügyességet és ötletet is igénylő
programokon kívül labdajátékok is színesítették a gyermekek elfoglaltságának repertoárját.
Akinek nem volt kedve ügyeskedni, annak ott volt a T-com által biztosított ugráló vár. A
gyermekek nagyon örültek neki. A póni lovaglás sem marad el, valamint vadászkutya
bemutató is színesítette a programot.
A gyermekek és a programfelelős is jól elfáradt a nap végére, a játékok öröme, melyet az
ügyességükkel a támogatóink jóvoltából kaptak felvidított mindenkit.

Külföldi vendégekkel a Bajai Halászlé Főző Fesztiválon
Az év elején két helyről kaptunk megkeresést, hogy július elején Magyarországra szeretnének
látogatni és megtekinteni a Bajai Halászlé Főzőfesztivált. A rendezvény igen népszerű a
határon belül és kívül is, így eleget téve a kérésnek megszerveztük a leutazást a Fesztiválra
A Bolzánói IPA Szervezet elnökségi tagjának, Gerold Geier és további 5 tagjának - és Tomas
Szögi göteborgi rendőr kollégának és fiának, feledhetetlen napot szereztünk a fesztiválon.
Megkóstolták és megtapasztalták a halászlevek közötti különbséget. Nem győztek
csodálkozni Baja város szépségén délelőtt és a látványtól csak ámultak, amikor a bográcsok
alatt a tüzek felgyúltak.
Az olasz kollégáktól elbúcsúztunk este, mert ők Pécsre, majd Horvátországba utaztak tovább.
Búcsúzóul egy októberi viszont látogatásra hívtak meg, hogy a kapcsolatunkat szorosabbá
tudjuk fűzni.
Szögi Tamással Budapesten folytattuk a programot másnap városnézés, Parlament látogatás
és egy kis egyenruha csere következett a hazautazása előtt.

A FORMA-1 futamon dolgozó külföldi rendőrök fogadása
A Szervezetünk hagyományossá vált programja augusztus hónap elején a Hungaroringen
szolgálatot teljesítő külföldi rendőr kollégákkal való találkozás egy fogadás keretébe közös
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vacsorázás. Ezzel a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságnak is segítünk, mivel a program és
vacsora költségét Szervezetünk állja.
Az idei találkozóra 2008. augusztus 01-én a Lázár Lovas parkba került sor, a Domonyvölgybe.
A külföldi kollégák az idén Ausztriából, Lengyelországból, Romániából és Horvátországból
érkeztek összesen 28-an. Egy kicsit visszafogottak voltak, amikor a fogadó pálinkát kellett
kézbe venni, mert többen fogadkoztak, hogy még nem tudják, kell- e dolgozni, de amikor
megtudták, hogy csak a 2-2 osztrák és lengyel kollégának lesz feladata az éjszaka már is
felszabadultabbak voltak. A „bajnokok Múzeuma” megtekintése után a Lovaspark
büszkeségeivel, a világbajnok fogatok négylábúival találkozhattak. A „paraszt udvar”
élményeket hozott elő mindenkiből, különösen az apró puli kutyák nyerték el mindenkinek a
tetszését.
A vacsora előtt a csoportvezetőknek egy-egy kis emléket adtunk át, illetve megköszöntük a
segítségüket e jelentős feladatba.
A szakmai vezetést Papp Péter r. ezredes bűnügyi igazgató képviselte és köszöntötte ő is a
rendőr barátainkat. Megköszönte Szervezetünknek is, hogy hagyományt teremtett a kollégák
fogadására.
A vacsorát mindenki jóízűen elfogyasztotta és indultak ki-ki a szolgálatba, illetve a pihenő
helyre.

Lecsó fesztivál Zsámbokon
Immár második alkalommal vettünk részt a Zsámboki „lecsót a keceléből” fesztiválon 2008.
augusztus 16-án. Három bográccsal és három féle lecsóval neveztünk be a versenybe,
amelyen 52 csapat indult. A csapatunk főzött egy hagyományos kolbászos lecsót, egy
töklecsót és egy kombinált tojásos-virslis lecsót. Az előkészítés egy kicsit nehézkes volt, mert
a meteorológia vihart és záport-zivatar jövetelét jósolta. Szerencsére egyik sem jött be, így
némi késéssel, de elkezdhettük a versengést. A főzés jól sikerült, csak sajnos a zsűri nem
értékelte úgy, mint mi azt készítettük. A közönség azonban úgy értékelte, hogy gyorsan
elhordta a lecsóinkat, aki később jött legfeljebb a bográcsot moshatta ki.

IPA Imst Szervezet 15. éves jubileuma 2008.08.29-31.
Az IPA Osztrák Szekció valamennyi tartománynyi szervezetével van élő kapcsolatunk. A legaktívabb a Tiroli Szervezetekkel 2000. szeptember eleje óta, amikor is Seefeldben tartotta az
Osztrák Szekció a fennállásának 50-ik évfordulóját. Ezen a Magyar Szekció képviseletében
vettem rész harmadmagammal.
Így kerülhetett sor, hogy a Tartomány legfiatalabb szervezete névre szóló meghívót küldjön
már 2003-ban is, mint ahogyan a mostani 15. éves évfordulós rendezvényre tette ezt.
Az invitálásnak eleget téve megszerveztük a látogatás és 6 fővel képviseltettük Szervezetünk
tagságát.
2008. augusztus 28-án már két tagunk motorral elindult, hogy meghódítsa Tirolt, mi négyen
29-én kora reggeli órákban indultunk a 800 km-es útnak. Az út zavartalan volt és délután
13.00 órakor már a festői szépségű Küntaiba voltunk. A szálláshely elfoglalása után Ötz-be
látogatást.
A program szerintiesti találkozás időpontjában megérkezett az Imst-i szervezet elnöke,
Reinhard Wieser úr, majd sorra érkeztek a meghívott szervezetek képviselői Stutgártból,
Dizingenből, St. Gallenből, Meránoból az Osztrák Szekció távolabbi szervezetinek képviselői.
A kölcsönös üdvözlések és beszélgetések közben egy kis italozás, az éhesek vacsorázását
követően házi muzsika is színesítette az estét.
A megemlékezés, a vacsora és a műsoros est igen sokszínű volt. Ingyen tombola jegyet kapott
mindenki, azonban nem sikerült nyernünk semmit. A beszélgetések az IPA jelenéről,
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jövőjéről szóltak, illetve a szervezetek alakulásának fejlődésének lehetőségéről. Az IPA
jövőjét a kölcsönös elismerés és segítségnyújtásban látják a német, osztrák, svájci és olasz
kollégák egyaránt. A közös Európa mind inkább közelebb hozza egymáshoz az embereket,
így a rendőröket is és ehhez az IPA, mint szervezet már most is többet tett, mint a társadalmak
egyes tagjai, szervezetei.
A fejlődés a határok megszűnésével még nagyobb lendületet adhat az IPA jelmondatának
„Servo per Amikeco”.
Az ünneplés vasárnap egy istentisztelettel zárult, melyen a rendőrség tagjai – köztük Reinhard
Wieser is – alkotta kórus működött közre.

Fesztivál a Bókay Kertben
A jó együttműködés a Magyar Gasztronómiai Szövetséggel, azt eredményezet, hogy
meghívást kaptunk a XVIII. ker. Pörköltfőző fesztiváljára. Itt 3 IPA tag és családja ( 8 fő) vett
részt a programon. Két féle ételt készítettünk, kakas pörköltet és „csülök pékné módra”
bográcsos változatát. A zsűri különdíját nyertük el, amely meghívó volt 2008. október 11-én
megrendezésre kerülő Tardi Kakas szépségverseny, Kakaspörkölt főző és süteménysütő
fesztiválra.

Országos és megyei pisztoly lőverseny
Szeptember 13-án immáron XIII. alkalommal szerveztük, illetve rendeztük meg az országos
és megyei pont és szituációs lövészettel kombinált lőversenyt. A versenyre három országból
érkeztek versenyzők a hazaiakon kívül. Cseh ( 3 fő), szlovák (4 fő) és horvát (4 fő) kollégák
tettek eleget a meghívásunknak és jöttek el a Verőce határában lévő Tamás lőtérre. A verseny
előtti napon a külföldi kollégáknak egy kis városnéző programot szervezetünk Vácon, illetve
egy est vacsora keretében beszélgettünk az egyes országok rendőreinek lövészeti képzéséről
és gyakoriságáról, rendszeresített fegyverekről.
A verseny reggelén lassan érkeztek a csapatok, a kezdésre 12 férfi és 2 női csapat jött össze,
valamint egy Baráti kőr csapat is nevezett még.
A lőszámok a következők voltak
1. Pontlövészet, egyéni és csapatverseny 25 m-re kitett körkörös céllapra
2. szituációs lövészet, futás és testhelyzet változtatás közben a célok nagysága is változott,
valamint az idő is számított a végeredményhez
3. „pisztoly párbaj”, melyet most agyag korongra kellet végrehajtani, hogy vita ne legyen,
mint régebben előfordult, hogy „eltaláltam, de nem dőlt el”

Látogatás Moszkvába a 35. IEC Konferencián
Szervezetünk 3 fővel képviseltette magát a Világ Konferencián és találkozón sok szép és jó is
volt, de erről bővebben nem kívánok írni.

Görögországi utószezon
A tagság soraiból 16 fő úgy döntött, hogy az idén ismét meglátogatja az Olympos Riviérát. Az
előzetes tervektől eltérően ugyan oda utaztak, mint előző évben, mert csak ott biztosítottak
szálást számukra. Az időjárás ismét közbeszólt, de azért a tengeri fürdőzés sem maradt el.

Az IPA Készenléti Rendőrség Egyesület családi főzőversenye és focitornája
A rendezvényre 6 fővel látogattunk el. A főzőversenybe neveztünk csak be, mert a foci
csapataink szabad hétvégét kértek, mivel két csapat Hollandiába készült, még a többiek
mással voltak elfoglalva.
A főzőversenybe kelkáposztás csülökkel és diós csigatortával neveztünk be. A zsűri az
ételünket a 4. helyre sorolta – a közönség elsőként fogyasztotta el -, mert darabosnak találta a
csülköt. A felvetésre adott válaszunkat a Juhász Ferenc elnök úr zárszava – vita befejezve –
szakította félbe.
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Hajókázás a Dunán
A negyed alkalommal hirdettük meg a hajókázás a Dunán programunkat a Police közhasznú
Közbiztonsági Alapítvány támogatásával, a FORTUNA hajóval. Az október 10-én 16.00
órakor induló hajóra 48 fő érkezett. Az étel és az italt Pete László szállította a hajóra. A zenei
aláfestést Varga Vince szolgáltatta. A programon szerzett tapasztalat szerint valószínű, hogy
jobban oda kell figyelni az előkészítésre, ha hasonló programot kívánunk szervezni. Sajnos az
iroda helyszín váltás és az elnökségen belüli feszültség is rányomta a bélyegét a nagyobb hajó
kisebb létszám kialakulására.

Limanowába jártunk kapcsolat építés céljából
Limanowa ősszel, címmel szerveztek nekünk programot lengyel barátaink 2008. október 0305. között. Sajnos az időjárás rácáfolt, mert tél lett belőle.
A meghívásra elnökségünkből Fúri István alelnök úrral látogattunk el, magunkkal vittük
párjainkat is. Az út nagyon kedvező volt, még Lengyelországba nem értünk. Ott eset az eső és
elég hűvös volt az idő. Limanowába az IPA Szervezet elnöke, Jerzy Ogorzatek és a város
rendőrkapitányát, Ryszard Kozera r. ezredes urak vártak minket. A rövid városnézést
követően megebédeltünk és a szálláshelyre mentünk, egy lovas centrumba.
Az esti program a beszélgetés jegyében zajlott, majd pihenni tértünk, mert közölték, hogy
másnap kemény próba áll előttünk. Azonban az időjárás közbeszólt esett az eső, így a
Dunajec folyón a tutajozást el kellett hagyni. Kirándulni indultunk Zakopánéba. A város szép,
de az eső itt is nagyon eset. A hegyek itt kirándulásra, síelésre nagyon alkalmasak, tiszta a
levegő is.
Az esti programot egy családi háznál fejeztük be, ahol találkoztunk a nyíregyházi csoporttal,
akik már több éve járnak a környékre, éppen most is ott jártak kikapcsolódni.
A harmadik napi program reggeli után a zakopanei piaclátogatás volt, majd ebéd után
elbúcsúztunk és hazafelé vettük az irányt. Az idő kinevetett bennünket, mert egészen hazáig
gyönyörű napsütésben utaztunk.

Tardi Kakas szépségverseny, kakaspörkölt főzőverseny és süteménysütő fesztivál
A különdíjként kapott meghívásnak eleget tettünk és 5 fővel látogattunk el a rendezvényre. A
kakaspörkölt csak a zsűri tetszését nem nyerte el. A közönség tagjaiból többen már 11.00
órakor sorba ültek, hogy jusson nekik belőle.
A süteménysütő versenyre kétféle süteménnyel neveztünk. Az egyik egy mákos-diós
csigatorta, a másik egy habos diósrácsos pite volt. A versenybe 3. helyen végzett a mákosdiós csigatortánk.
Az ott látottak és kialakult barátságok folytatásra sarkall bennünket.

Kapcsolat építés folytatása Bolzánóba és Meránóba
A nyári találkozó folytatása következett 2008. október 25-27. között, amikor is eleget téve
Gerold Geier úr meghívásának elindultunk Bolzánóba. A város Dél-Tirolm illetve ÉszakOlaszországba található egy csodaszép völgybe. Az ismerkedés nehezen indult, mert a
térképen és a valóságba az utak nem egészen ott vannak, ahol mi jártunk. Az autópálya
oszlopokon szeli át a várost, az alatt meg az út halad, ahol minekünk közlekedni kellett volna,
hogy a szálláshely Terránóba jussunk. Egy kis segítséggel azonban ez a gond is megoldódott.
Az esti találkozón az IPA Szervezet közel 50 tagja jött el és köszöntött bennünket egy
vacsorával, ami 8 fogásból állt, amit most nem kívánok felsorolni. Minden jellegzetes olasz
étel benne volt.
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A beszélgetés németül, angolul folyt. Itt majd nem minden ember olaszul és németül is
anyanyelvi szinten beszél. A helységnevek olasz és német nyelven szerepelnek nem csak
helység névtáblákon, hanem a térképeken és a kiadványokba egyaránt. .
A meránói kirándulás délutánra marad. Itt láthattuk a jelent és a múltat egyaránt. Itt is egy
ünnepség volt, amit minden hónap utolsó hétvégéjén tartanak valaminek a jegyébe. A mostani
a gesztenye ünnepe volt. A város valamikor a Tirol központja volt és az 1920-as
béketárgyalások után vesztette el vezető szerepét. Most egy téli-nyári, tehát egészéves
turisztikai látványosság és történelmi emlék.
A városnéző programot egy sétányon fejeztük be, ahol a falakon a környék településeinek
térképe falfestményként jelenik meg.
Az esti program Terránóba zárult vacsorával és búcsúzkodással, mert másnap munkanap volt
és a barátainknak dolgozni kellett.
A kapcsolatépítés folytatódik jövőre.

Márton Nap és Borlovag avatás Tápiószentmártonba
Márton napja számunkra már hagyományt jelent. Látogatás és ismerkedés a Kincsem Lovas
Parkkal, a fogat hajtóverseny megtekintése és a népi hagyományok ápolása libaételek
kóstolása. Ugyan is a népi mondás szerint „aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben
éhen marad.” Mi eleget tettünk és ehhez hívtuk az IPA Limanowa Szervezet elnökét Jerzy
Ogorzatek, a város rendőrkapitányát Ryszard Kozera r. ezredes urakat. Velük együtt érkezett
még 4 IPA tag és Jerzy Ogorzatek felesége Jelena asszony is. A tolmács szerepét Kinga látta
el, akinek sok kapcsolat létrejöttét köszönhetjük Magyarországon.
A vendégeink november 7-én érkeztek egy kis házias, bográcsba főtt és kemencébe sült
ételekkel fogadtam őket. Az ételek a saját kemencémben készültek.
A vendégek jól érezték magukat, majd a szálláshely - IPA Ház - elfoglalása után 23 óráig az
uszoda lett a törzshelyük.
Másnap, 8-án reggel vidáman pálinkával és vodkával indult. A külföldi vendégekhez
csatlakozott még szervezetünk 28 tagja is.
Első számú program a fedeles 1-es, 2-es, póni és nagy 4-es fogatok versengésének
megtekintése volt. Ebéd liba ételek sokaságából állt össze, mindenki olyanból választott, amit
nagyon szeret. Ebéd után egy kis fehérasztal melletti beszélgetés, az energia megtapasztalása,
a fogat verseny második felvonásának megtekintése következett.
Az eredményhirdetés után az energiagyógyító hatását tapasztalták meg a résztvevők,
feltöltődve az esti programhoz.
A napot természetesen az újbor megkóstolásával lehet népi hagyományok szerint lezárni. Mi
is ezt tettük. A Kincsem Pince volt az a hely ahol a borkóstolás hagyományait bemutathattuk
lengyel barátainknak. Itt további 8 IPA tagunk csatlakozott a csoporthoz köztük Ambrus
Zoltán r. alezredes úr a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője.
A pincelátogatást követően egy ceremónia következett, amit szintén hagyományossá tettünk
az elmúlt 6 év alatt. Borlovagokat avattunk fel. Erre minden alkalommal egy külföldi és egy a
Szervezetünk IPA tagját jelöljük. Az idén a Cegléd és Vidéke Ungváry László Borrend
lovagja lett Ryszard Kozera r. ezredes és Nemecz János úr. Az avatási ceremónia alatt
mind ketten feszéjezve érezték magukat, de a ceremónia befejezése után feloldódtak és
bőszen kóstolgatták az új és a régi borokat egyaránt.
A beszélgetések és egyeztetések alapján a két szervezet között előkészítés alatt ál egy
megállapodás, melyet 2009. áprilisba kívánunk aláírni.
A vacsorát követően 23.00 órakoráig kóstolgattuk a borokat, majd a résztvevők aludni
indultak.
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Másnap reggel nehezen sikerül ébredni lengyel barátainknak. A program haza indulásuk előtt
a Gödöllői Királyi Kastély megtekintése várt rájuk. A program egy ebéddel zárult a
barátainknak, ahol megköszönték a szívélyes vendéglátás és a jövő évi programokat is
egyeztettük. Ők jönnek áprilisban, a Szent György napi rendezvényeinkre, mi megyünk
júliusban a Lengyel Rendőrség napja alkalmából.

50 éves az IPA Német Szekció Biberach-i Szervezete
Az IPA Német Szekció Biberachi Szervezetével 5 éves kapcsolatunk van. 2006-ba
megtiszteltek bennünket a 15 éves évfordulós rendezvényünkön, így amikor invitáltak
bennünket az 50 éves rendezvényre természetesnek vettük, hogy ellátogatunk hozzájuk. Az
árak miatt nem volt lehetőség a szerveztünk költségére utazni, így a kezdeti lelkesedés alább
hagyott és csak másod magammal látogattuk el Biberachba 2008. november 14-16. között.
A rendezvény helyszíne Knopf-Stadel Warthausen volt, mely a gomb üzeméről és
múzeumáról híres település. A szálláshely is a Knopft (Gomb) Hotelba volt.
A megemlékezés mellet megismerkedtünk a „Hódváros” történetével és nevezetességeivel is.
Meglátogattuk az IPA Szervezet klubját, melybe 60-70 fő kényelmesen le tud ülni, és saját
konyhája és italpultja van.
Az ünnepi megemlékezés látványos és igen tartalmas műsorral, valamint hajnalig tartó
mulatozással zárult.
Együttműködési megállapodás aláírására áprilisba kerül sor.

Mikulás Nap a Teve utcába.
Minden évben egyre nehezebb a gyerekeknek támogatást szerezni a Mikulásnapi
rendezvényhez. Az 2008-as évben is igen nehéz volt, mert az elnökség tagjai és az egyes
csoportok vezetői is nehézkesen mozdulnak meg. Sajnos Varga Lászlónén kívül a szervező
munkába mást nem sikerült mozgósítani. A rendezvényre most még az is nehezítette a
felkészülést, hogy a jelentkezőktől nem kértük be az életkor adatait, mivel arra számítottunk,
hogy minden évben ugyan az a korosztály jön el. Most tapasztalhattuk, hogy fiatalodott az
összetétel és nekik rögtönözni kellet a meglévő lehetőségekből.
A rendezvényre sikerült 160 mikulás csomagot beszerezni támogatóink segítségével, illetve
kaptunk még néhány csomagot a Szakmai vezetéstől is.
Így a fellépő gyermekeknek is tudtunk a 132 gyermeken túl menően csomagot adni, illetve
apróbb ajándék is jutott az „Adventi ládába”, valamint a Mikulás zsákjába.

Advent Nürnbergben
Címmel hirdettük meg 2008. december 11-14. közötti időben, az immáron hagyományosnak
mondható adventi kirándulásunkat. Egész évben erről beszéltünk azokkal, akik előző
alkalmakkor már kirándultak velünk. Az utazásszervezés és a szálláskeresés olyan irányba
folyt, hogy olcsóbbá tegyük a programot. Sajnos a színvonalasabb szálláshelyek drágák
Németországba is, különösen a nevezetes helyek környékén. A meghirdetett programra
előzetesen október közepéig 14 fő jelentkezett. Azonban időközbe sajnos 6 fő meggondolta
magát és közölte, hogy ők külön kívánnak utazni. A maradék 8 fő részére a meghirdetett
utazási költségből nem lehetett volna járművet bérelni, így lemondtuk az utat. A 6 fő részére
némi késéssel egy olcsóbb rendőrségi szállást igazoltak vissza a német kollégák Az utazás
megtörtént.

Óévzáró foci torna
A Ceglédi Csoport szervezésében 2008. december 19-én került sor az év utolsó foci
találkozójára, immáron 10-ik alkalommal. Négy csapat : Vác, Cegléd, Nagykáta és a Megyei
bűnügy csoport tagjai vettek részt. A játékvezető a vasutas sztrájk miatt nem tudtak eljönni,
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így Szabó Attilának kellett a sípot fújnia. A versengést nagy küzdelemben a Bűnügyi csoport
csapat nyerte Ceglédi csoport előtt veretlenül. 3. helyen a Váci és a 4. helyen a Nagykátai
csoport csapata végzett. Az eredményhirdetésre egy közös ebéd keretén belül került sor.
A versenyt megtisztelte Ambrus Zoltán r. alezredes ceglédi, és Zajacz Ágnes r. alezredes
nagykátai kapitányság vezetője is.

Óévzáró lőverseny
Egyeztetési nehézségek miatt az 2008-be nem lett megtartva.

Külföldi partner szervezetek tagjainak fogadása
Dunaszerdahelyi, Érsekújvári, Krakkói, Limanowai, Passaui, Székelyudvarhelyi
szervezetek tagjai tisztelték meg nagyobb arányba a rendezvényeinket.
Az ír szekció 4 tagját fogadtuk és készítettünk nekik programot április 18-23 között.
Parlamentben, Teveutcai székházba jártak, valamint a Városligetbe is ellátogattak a
Rendőrség Napi rendezvényre, ahol leginkább a lovas, kutyás bemutató érdekelte őket,
mert ezen a területen dolgoznak.
Az angliai West Yorkshire Szervezet 18 tagja látogatott el Budapestre június 5-7
között átutazóba, Romániába hozzánk. Részükre egy kis budapesti városnézés,
Parlamentlátogatást szervezetünk. A visszautazás alkalmával egy vacsoránál
találkoztunk velük.
A német Szekció Frankfurti Szervezetének 4 tagja jelentkezett nálunk, hogy
szeretnének egy vadászattal foglalkozó IPA tagokkal, illetve vadász társakkal
találkozni augusztus 18-23. között. A szállást és a vadász csapatot is megszerveztük
részükre Tenczel György titkárunk egyengette az útjukat.
Az egyes programok és fogadások előkészítése, illetve végrehajtása igen sok és
körültekintő munkát igényel. Ez 2008-ba az összes program végre hajtásánál 28
személy kb. 1880 óráját vette igénybe. Sajnos az elnökség több tagjának kiválásával
nagy teher nehezedett az elnökség aktív tagjaira, különösen az elnökre.
Csatlakozó programok
-

2008. február 08. IPA Köztársasági Őrezredi Szervezet bálján 32 fővel vettünk részt.
2008. február 09-én a Kőszegi Szervezet báljára 4 fővel látogattunk el.
2008. február 15-én a NOK bálon 13 fővel vettünk részt.
a XIV. Magyar Hét Gimborni rendezvényen Szervezetünket Latorovszky Gábor
képviselte.
A Tápió 25 terepkerékpáros versenyen április 12-én, melyet a REBISZ rendezett 12 fő
IPA tag és 14 családtag vett részt.
Az IPA VIII. Rendőrkerékpáros Körversenyen, Kiskörén augusztus 8-9., Szerveztünk
6 tagja és 5 családtagja vett részt.
Az IPA Készenléti Rendőrség Szervezetének bálján december 16-án 4 fő képviselte
szervezetünket.

Szervezeti életünk alapvető szabályai
Ezek összességében az Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a
Gazdálkodási Szabályzatunk
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Az Alapszabály alapvetően megfelel az érvényben lévő nemzetközi és hazai szabályozóknak.
Azonban meg kell állapítani, hogy módosítások és pontosítások szükségesek. Ennek
előkészületeit megkezdtük és a Küldöttértekezleten be kell fejezni.
1. hozzá kell igazítani a Magyar Szekció Alapszabályához.
2. az új helyre költözés miatt a székhelyváltozásra is intézkedni kell
3. a megnövekedet, illetve kialakult feladatokhoz kell igazítani az elnökség összetételét,
így a feladatokat is.
A Szervezeti és Működés Szabályzat összességébe feladat orientált, de azt is aktualizálni kell.
A Gazdálkodási Szabályzatunk több mint 10 éves, és az abban foglaltak, ugyan
megalapozottak, de a jogszabályi változásokat figyelembe kell venni, illetve bizonyos
hatásköröket és feladatokat az elnökség körébe le kell osztani.

Szervezeti munka
1. Elnökségi ülések
Az elnökségi üléseket az elfogadott munkatervben foglaltak szerint ütemezetten tartottuk
meg.
- 2008. január 18-án 13.00 óra Bugyi Vadász kastély, program felelősök beszámolója,
megállapodás előkészítése a Kárpátaljai és Limanowai Szervezettel,
- 2008. április 10-én 13.00 óra elnökségi ülés Petneházy Lovascentrum és Huszárcsárda
feladatok végrehajtásának értékelése előkészületek és felelősök beszámolója, civil szervezetek együttműködési megállapodás megvitatása, elfogadása, kirándulások, Szent György Napi
rendezvények,
- 2008. június 5-én 14.00 óra elnökségi ülés a Dr. Papp Csaba emlék torna helyszín, Verőce
Csattogó-völgybe, feladatok végrehajtásának értékelése, előkészületek és felelősök
beszámolója
- 2008. július 31. rendkívüli elnökségi ülés Teve u. IPA iroda, a nyilvántartás
rendbetétele miatt
- 2008. augusztus 23. Teve u. 4-6. IPA iroda a nyilvántartás állapotának rögzítése,
jelentés anyagának összeállítása, valamint a kincstárnoki anyagok átvétele
-2008. október 27. Pozsonyi út 56. IPA Iroda, határozatképtelen volt az elnökség.
- 2008. november 04-én. Pozsonyi út 56. IPA Iroda 2008. évi munka értékelése és 2009. évi
munkaterv előkészítése.

2. A kibővített elnökségi ülések
- 2008. január 18-án 13.00 óra Bugyi Vadászkastély a Küldöttértekezlet előkészítéséről
tájékoztatás, a feladatok egyeztetése, program felelősök beszámolója, megállapodás
előkészítése Kárpátaljai és Limanowai Szervezettel.
A megyén belül együttműködő civil szervezetekkel kötött megállapodás felül
vizsgálata, egyeztetése.
- 2008. december 16. 14.00 óra Tápiószentmárton megemlékezés Arthur és Marjorie
Troopról, koszorúzása a kopjafánál. A 2008-ban végrehajtott feladatok értékelése, a 2009.
éves programok megtárgyalása
3. Beszámoló Küldöttértekezlet 2008. március 07. 13.00 óra
Hajógyári-sziget Ladik Csárda, utána közös vacsora.
4. Közös elnökségi ülés az együttműködő civil szervezetekkel 2008. április 10-én 14.00
óra.
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5. A szervezetünk életéről folyamatos tájékoztatás adása a tagság felé, a nyugdíjasok
bevonása a tevékenységbe egy kissé nehézkes. A nyugdíjas egyesület elnöksége és a tagság is
visszafogottabb az utóbbi időbe.
6. Az IPA honlapunk sajnos még nem működik most sem. A feltöltése, beüzemeltetése így
nem volt aktuális. Rólunk a Polis Közbiztonsági Alapítvány és Civil infó honlapon lehet
információt kapni. Van egy EU-s honlap is, amelyre anyagokat lehet feltöltenünk, aminek az
éves költsége 29-600 Ft.
IPA Házak helyzete
Az Újhartyánba lő épület éves üzemelés költsége az erre a célra befizetett támogatásokból
fedezhető volt. Sajnos nem tudjuk olyan állapotba hozni, hogy abból IPA ház lehessen. A
visszaadására elindítottuk a bonyolítást, várhatóan 2009. március 31-el megtörténik. A
szerződés 2010. augusztusig érvényes, a fenn maradó bérleti hányadot - ez 2000 évi felújítás
költsége 5.000.000 Ft – kb. 750.000 Ft-ot nem éri meg visszaigényelni, mert a felújításkori
állapotára kellene helyre állítani, arra viszont végkép nincs pénzünk.
A Tápiószentmárton Kincsem Lovas Park területén lévő házat, amelyet 2005-ben kaptunk
igen körülményesen nyilvánították IPA Házzá. Azonban a kihasználtsága igen jól sikerült.
2006-ban 86 alkalommal, 147 fő 228 éjszakára vette igénybe.
2007-ben 209 fő, 188 éjszakára vette igénybe.
2008-ban az igénybevevők szám: 107 fő, az igénybevett éjszakák száma: 139, az igénybevevő
szekciók: 13 volt.
2008. március 11-én a Magyar Szekció ellenőrzést végzett a háznál. Az ellenőrzést Pappné
Végső Julianna a Világszervezet 3. alelnöke, Marsi Pál alelnök és Dr. Bődi Judit irodavezető
végezte. Az ellenőrzésről készült jelentést csak októberben kaptuk meg, így csak azt követően
tudtunk reagálni, illetve válaszolni
Az IPA Házon kívül van még néhány olyan szálláshely, ahol kedvezményesen tudjuk a
vendégeinket elhelyezni. Ezen helyek a szolgáltatási áraikból jelentős kedvezményt
biztosítanak.
A házzal kapcsolatosan sokrétű feladat van, melyet szintén az elnök végzett el. Ezen szintén
változtatni kell az Alapszabály módosításával ezt meg is tehetjük.

Az Elnökség és a Szervezet egyéb gondjai
A Szervezetünk Elnöksége az év elején 8 fős volt. Április 09-én Takács László főtitkár
mondott le a funkcióról, mert nem tudta a családi életét összeegyeztetni az IPA munkával.
Augusztus 01-én Tarapcsák Judit kincstárnok tette ugyan azt, aki viszont később egy
ismeretlen levélírónak úgy nyilatkozott, hogy „nem kíván börtönbe kerülni”.
A munkaterhet nagy része az elnökre szállt. A már meglévő adminisztratív terhek mellé még
az el nem végzett kincstárnoki tevékenység is az elnök terheit szaporította.
A nehézségek mellé még egy névtelen levél keltette mende-monda és az ehhez csatolt
elszámolási akadékoskodás is nehezítette az év lezárását és a felkészülést 2009-es évre.
Az ügy egyelőre nem zárult le, a folytatásáról nem tudunk semmit.
A csoportvezetők egy része aktívan segítette az elnökség munkáját, de több helyen akadozik a
szervezés. Ezen sokat kell javítanunk. Meg kell találni azokat a személyeket, aki aktívabbá
tudják tenni a csoportokat.
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Az Elnökségen belül az egyes területekért felelős személyeknek is aktívabbá kell válni,
ahhoz, hogy rendbe menjenek a dolgaink, visszanyerjük a tagság bizalmat, új tagokat
szerezzünk a szervezetünknek
Sajnos közben az Etikai Bizottság elnöke is lemondott.
A szervezeti élethez tartozó feladatokat igyekeztünk be tartani. Az elnökségi üléseken a
munkatervbe foglaltaknak nem minden esetben sikerült eleget tenni. Ezen javítani kell a
jövőbe. A tagság tájékoztatására több gondot kell fordítani, ezért fontos lenne, hogy végre egy
saját honlapja legyen szervezetünknek.
Az egyes rendezvények megrendezéséhez igyekeztünk támogatókat szerezni, hogy tudjunk
díjakat kiadni, illetve a résztvevők számára elviselhetőbbé tehessük az egyes programokat.
Azt is el kell mondanunk, hogy az elnökség tagjainak az aktivitása akadozott. Az egyes
feladatok határidős és szakszerű végrehajtása részben valósult meg, illetve elmaradt.
A rendezvényeken való részvétel – tagságé is – akadozó, egyes esetekben passzívnak
mondható. A távolmaradásnak mindég van valami oka, de a tájékoztatás elmaradása is az
okozhatja azt.
Ezeken a problémákon sokat kell változtatni, mert csak akkor leszünk eredményesebbek a
programok végrehajtásába, illetve a tagtoborzásba, ha többet teszünk érte.

Létszám helyzetünk
2008. elején 1143 nyilvántartott tagunk van, ebből 2008 végére 419 fő részére lett kiállítva
tagsági érvényesítő kártya. A befizetések és a kártyák kiosztása mind végig akadozott. A
december 31-i állapot 388 fő fizette be tagsági díját, nevette át ezek közül – vagy nem lett
kiadva neki – 28 fő. 31 fő jelezte igényét, de nem jött el befizetni, illetve átvenni a tágsági
érvényesítő kártyáját.
Az év elején elkezdett alapszabálynak megfelelőség ellenőrzése akadozott, vagy nem volt
elég körültekintő. Sajnos az is előfordult, hogy az év elején még megfelelt az elvárásoknak, de
mire az elbírálására sorkerült már nem álltak fenn a feltételek.
Az alapvető gondok jelentkezésének sorozata miatt az IPA Magyar Szekció Elnöke
beszámoltatta elnökségünket a felvételi és tagrevíziós munkáról 2008. július 01-én, Csopakon.
Ezen az elnökség 3 tagja vett csak részt, mert e többiek elfoglaltság miatt lemondták.
Az itt elhangzottak alapján – nem kaptuk meg a problémás anyagot, amire reagálhattunk
volna - két hónapos határidőt kaptunk.
A két hónap alatt elvégeztük az ellenőrzéseket és augusztus végén írásba tájékoztattuk az
Országos Elnökséget.
A jövőben is marad feladat, mert a teljes nyilvántartást új alapokra kell helyezni. A kizárt,
vagy tagsági viszonyra igényt nem tartók anyagát le kell selejtezni.
Sajnos az év során további létszám csökkenésre is sor került, mivel két ipatagunk elhalálozott,
illetve 1 tagnak a csoportvezetője nem adta ki a kártyát, mert bűncselekmény elkövetésén
tetten érték és leszerelték a rendőrség állományából.
Jelenleg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon belül 12 aktív csoport működik, amelyekbe
beolvadt a 2 HÖR csoportunk az év során. A 2 vám-ós és 3 nyugdíjas, l Budapesti és 1
ORFK-s tagokból álló csoport működik a megyében. Folyamatban volt és megvalósulni
látszik Ráckevén az új csoportalakítás. A Dunakeszi területén úgy néz ki 2009-től csoport
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alakulhat. Azonban Nagykőrösön és Monoron sajnos nincs önálló csoport, valamint Dabason
is nehézkesé válik a csoport újra indítása. Budaörsön is jelentkezik egy kis probléma, ami
szeretnénk megoldani, mielőtt a jelenlegi csoportvezető el jön onnét.
A feladat évek óta adott, de nem sikerült előre lépni. A vezetőség tagjait felelősség terheli,
hogy a jövőbe szélesedjen a kapcsolat azokon a kapitányságokon, ahol nincs IPA tag.

A Magyar Szekció Kibővített elnökségének döntése alapján a tagrevíziót meg kell oldani. Az
alapszabály értelmében tagsági viszonyt nem létesíthető személyeket. Ennek neki fogtunk, és
folyamatosan beszélgetünk el támogatóinkkal, akik megértik a problémát, de nem tudnak
egyetérteni a döntéssel.
Az alapszabály módosítására is azért kerül sor többek között, valamint az aktualizálás is
megköveteli tőlünk.

A Baráti kör
A 2008. április 4-én elfogadott Baráti Kör szabályozása alapján a rendes tagsági viszonyba
nem aktiválható személyek részére nyitottak vagyunk. Ezt tettük az év során így 378 fő fizette
be tagsági viszony érvényesítésére a tagdíjat. További 28 fő jelezte, hogy tag kíván maradni
nálunk. Ezek alapján elkészítettünk 396 tagsági kártyát, 10 fő részére októbertől nem készült
kártya, így akinek be volt fizetve az érvényesítése, azt közös megegyezéssel azt át tettük 2009
évre. Ezek között volt 7 új jelentkező és 3 régi tagsági viszonnyal rendelkező.
A kártyák megérkezése után a kiosztás szintén akadozott. A kártya láttán a 28 főből, aki előre
nem fizette be 11 fő fizetett, a többi nem vette át azt. Azonban olyan is volt, aki befizetett –
18 tag – de nem jött a kártyáért. Ezek közük 9 főnek postai úton jutattuk el a kártyáját.

A pénzügyi helyzet
A pénzügyi helyzetünkről a kincstárnoknak kellene számot adni, de ő lemondott évközbe, de
addig sem végezte el azt, amit neki kellet volna. Így erről is az elnöknek kell számot adni.
A pénzügyi helyzetünk az előírásoknak megfelelően alakultak, naprakészen követi a
felhasználást. A könyvelői feladatokat Kolcza Ilona szakképzett könyvelő végzi 1996. óta,
így valójában az érvényben lévő pénzügyi szabályoknak, felelünk meg.
Az év folyamán a pénzügyeink a feladathoz lettek igazítva. Amire terveztünk támogatást,
részvételi díjat azt összeszedtük mindenkor és azt a célnak megfelelően használtuk fel.
Az 2008. évi pénzforgalom alakulása és 2009-ra tervezett költségek külön mellékletben
szerepelnek:

Munkaterv
A Küldött értekezlet feladata továbbá a munkaterv jóváhagyása ( írásban mellékelve és külön
napirendi pontként előterjesztve), mivel az előttünk álló év igen gazdag programot kínál ezért
a vezetőség nevében, kívánok mindenkinek kellemes időtöltést, az új évi feladatokhoz erőt,
bátorságot és kitartást az elképzelések valóráváltásához.

Servo per Amikeco
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