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B E S Z Á M OL Ó

A Szervezetünk 2009. 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 Szekció ja 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. szeptemberébe 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 azóta is igen szoros barátság fűz bennünket minden évben
kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit.
A Lengyelországi kapcsolat építés két oldalról 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 Limanovába sikerült a
kapcsolatot bővíteni, amit hamarosan egy együttműködési megállapodás is megerősíthet.
Szlovákia szervezeteivel folytatódott a kapcsolatépítés. Kapcsolatban vagyunk a
Dunaszerdahelyi, Érsekújvári és a Párkányi Szervezetekke l és a Kassai szervezettel. Az
folyamán több alkalommal is meglátogattuk egymás rendezvényét. Tovább ápoltuk a Kassán
kapcsolatot és a Pöstyénbe is szívesen látnak minket.
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Sikeresnek mondható az országon belüli együttműködés alakulása is a társ IPA Szervezetekkel. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást programjainkról, rendezvényeinkről. Kiemelkedi
ezek közül a már ötödik alkalommal közösen rendezett „Pünkösd Királyának Szakácsa”
főzőverseny Berekfürdőn.
Tarjuk a kapcsolatot a Tarnamérai Rendőrmúzeum Baráti Körébe, illetve annak
rendezvényein részt veszünk. A gyűjteményének gyarapításába is részt vennék, 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. 2009ben 6 olyan csoportot fogadtunk, amely 20 főnél több volt, 4 csoport 10-20 főből,
valamint 2 csoport 6-10 főből áll, és 44 egyéni, 6 házaspárnak, továbbá 5 családnak
nyújtottunk segítséget a Magyarországon tartózkodáshoz.
A sport területén 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 labdarúgásban 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.
Nézzük akkor a munkatervi feladatok végrehajtását
II. Farsangi Foci gála Tápiószentmárton
A 2-ik alkalommal rendeztük meg a Farsangi foci tornánkat Tápiószentmártonba n.
A tornára 7 csapat nevezett és jött el összesen 66 fővel, illetve 18 fő kísérő, érdeklődő volt
jelen a rendező Nagykátai Csoport 8 tagján kívül. A rendezvényünket megtisztelte Zajácz
Ágnes r. alezredes Nagykátai, Ambrus Zoltán Ceglédi és Kelemen József Monori
rendőrkapitányság vezetője.
A csoportmérkőzéseket követően a helyosztókra került sor.
Az első helyen a Bűnügyi csoport csapata, a 2. helyen a Ceglédi csoport csapata, 3. helyen a
Nagykátai csoport csapata végzett.
2010 től a Farsangi tornát Orosz Gyula emlék tornává alakítjuk át, a Beregszászi IPA
kapcsolatok elősegítőjének emlékére.
I. szituációs és X. Sándor-József kupa lőverseny
2009. március 21 –én a X. évadnyitó pisztoly lőverseny a „ Sándor-József” kupáért és az I.
szituációs lőversenyt rendeztük meg új helyszínen, a ORFK RSZKK lőtere, Budatétényben.
A rendezvényre a rossz idő ellenére szépszámmal látogattak ki.
A szituációs lövészetre 20 férfi és 6 nő nevezett és indult el.
Az egyes versenyszámok eredményét már közzé tettük a honlapunkon.
A rossz idő ellenére a meleg tea és a finom ebéd jólesett minden résztvevőnek.
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Vendégünk volt a Világ Szervezet elnöke
Március 21 -én telefonon értesítést kaptam Tótpál Ágnes főtitkártól, hogy Michael Odysseos
az IPA Világ Szervezet elnöke hazánkba tartózkodik és szeretne velünk találkozni. A
találkozásra természetesen igent mondtam és meghívtam el elnök urat egy családi
összejövetelre, melyen névnapot ünnepeltünk. Elnök úr igent mondott és március 22-én
meglátogatott minket a családi házunkba.
A bemutatkozást a köszöntések és az ebéd követte.
Az ebéd után egy kis IPA szakmai beszélgetés következett, melyben szerettük volna elnök
úrtól megtudni, hogy miért nem pályázik az elnöki posztra. A válaszával egyértelműen
kijelentette, hogy szeretné, ha a fiatalabbak vennék át a karmesteri pálcát és vinnék tovább
Arthur Troop örökségét. Az is elárulta, hogy ő kinek szeretné átadni karmesteri pálcát, de ez
októberig maradjon titok. Azonban annyira titok maradt, hogy Ő maradt az elnök.
Megtiszteltetésnek érze m, hogy közel 10 éves ismeretség után s zemélyesen lát hattuk
vendégül az Elnök Urat !
Gyalogos túra Dunakanyarban
A meghirdetett gyalogos túrán a Dunakanyar Börzsönyi oldalán március 28-án 28, mindenre
elszánt túrázó érkezett meg az első találkozási pontra Zebegénybe. Itt egy igazi lokálpatrióta
túravezető, Járikné Galambos Anna várta az érdeklődőket. A település történetével és
jellegzetes utcájával ismerkedhettünk meg.
Az emlékhelyről a Szőnyi István múzeumba láto gattunk el, ahol tájékoztatást kaptunk a
múzeum létrejöttétől a napjainkba is folyó alkotó munkáról, majd megcsodálhattuk a kiállított
festményeket és a festő fennmaradt használati tárgyait egyaránt.
Az utunk következő állomása Márianosztra volt. A Pálos templom és kolostor történetét a
legilletékesebbtől, József Atyától hallhattuk. Ő a történetet naphosszat tudta volna ismertetni,
de a csoportra még várt egy kis erőpróba.
Az egyik az ebéd volt, melyet a börtön parancsnok engedélyével főztek a csoport száma és a
kultúrházba tálaltunk fel magunknak és fogyaszthattuk el.
Egy régen feledésbe ment családi foglalatosságot is megnézhettünk, nevezetesen egy
kosárfonással foglalkozó nyugdíjas börtönőr barátunk udvarán. Néhányan vásárolt is belőle
A következő cél Kálvária- hegy (286 m) volt. Erre is csak a bátrabbak jöttek fel, annak
ellenére, hogy tájékoztattunk minden résztvevőt, hogy itt esküvőt is tartanak és a násznép is
felsétál a csúcson lévő kápolnához.
A séta végén mindenki kellemesen fáradtnak érezte magát és alig várta, hogy ismét a buszon
ülhessen.
A folytatás, jövőre következik.
Szent György Napi távcsöves puska lőverseny
Április 23-án immáron XIII. alkalommal szerveztük, illetve rendeztük meg ezt a nemzetközi
találkozót a gyakorlás és a baráti találkozás jegyébe. Az idén a Dragunov puska versenyre 48
férfi és 9 női versenyző adott le nevezést. A vadászpuska versenyre 22 férfi és 3 női
versenyző nevezett. Külföldről Dunaszerdahelyről 2 fő, Stutgártból 6 fő érkezett, de csak 5 fő
indult a versenyen.
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 lő
számok végrehajtásánál.
A lövészet közben büfé üzemelt.
Az ebéd előtt meglepetésként sütöttem egy kis saját készítésű házikolbászt, melyből a
legtöbbet a német kollégák fogyasztottak el.
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Az eredményhirdetéskor a díjakat és a tárgyjutalmakat Tótpál Ágnes az IPA Magyar Szekció
főtitkára nyújtotta át a helyezetteknek.
A részletes eredményeket már közzétettük itt most a vándorkupáért folytatott küzdelem
összetett pontversenye kerül bemutatásra:
1. BRSE 2676 ponttal, 2. IPA Pest Megyei Szervezet 804 ponttal, 3. IRM BSZKI 546 ponttal,
4. BRFK XIX. Ker Rk. 514, 5. Vám- és Pénzügyőrség KJP 450, 6. IPA Dunaszerdahely 287,
7. Balassagyarmat 222, 8. IPA Zala Megyei Szervezet 220,
8. IPA Köztársasági Őrezred és 10. az IPA Stuttgart -i Autópálya csapata.
Szent György Napi Bál
A bált az idén XIV. alkalommal hirdettük, illetve rendeztük meg, a Rákos Vendégház Panzió
és Önkiszolgáló Étterem Rendezvény termében. A rendelkezésünkre álló hely az elő
alkalomhoz képest bővült, mert gondolt a tulajdonos Rákos István úr a dohányzókra is és egy
bővítéssel részükre is fedett terem áll rendelkezésre. Az előzetes érdeklődés és jelentkezőkből
többen lemondták a részvétel – a távolság miatt – és így csak 110 fő vett rész a programon. A
fellépő művészek: az Interoperett énekesei, Delhusza Jhoni, Nádas György és Orbán Joni
voltak.
A zenét ezúttal is Varga Vince szolgáltatta, mint ahogy tette ezt az elmúlt 15 év alatt.
A bálon a lőversenyre érkező külföldi vendégeink is örömmel vettek részt és még kiegészült a
Limanowai IPA Szervezet képviselőivel, valamint Pozsonyból érkezett Mr. Mgr. Alfréd
Kuczman r. alezredes úrral és feleségével. Kuczman úr a Pozsonyi Rendőrkapitányság
közterületi járőrszolgálata parancsnoka.
A tombola tárgyak, melyet a támogatóink adtak össze – 108 darab – nagy sikert arattak, és
mindenki szeretett volna egy – egy ajándékot, vagy magát a fődíjat hazavinni ezért nagyon
lassan telt az idő éjfélig.
A társaság nagy része kitartó volt és csak jóval éjfél után kezdtek haza-, illetve a szálláshelyre
Indulni. A társaság magja 15-20 fő kitartott reggel 03.00 óráig.
A külföldi vendégeinknek a két kiemelt rendezvény mellet rövid kulturális és látogató
programot is szerveztünk. Jártak Szentendrén a Skanzenbe, Zsámbékon a Lámpa Múzeumba,
valamint a Budapest városnéző program keretében a Parlamentbe, valamint a Városligeti
Rendőrnapon is.
Nagyon tetszett nekik az egész program és ígéretet tettek, hogy jövőre többen látogatnak el
hozzánk.
Szépség királynőt választottunk
Dr. Komáromi István ny. r. dandártábornok, előadóművész és Krizsán Győző mester fodrász
felkérésére bekapcsolódtunk a Miss Police szépségverseny rendezésébe. A felkérés alapján a
Baráti Kör tagjaink és a támogatóink körébe tájékoztatás mellet érdeklődtünk, hogy tudnák-e
valamilyen módon támogatni a rendezvényt. Így kaptunk erre a célra 200.000 Ft
céltámogatást és tárgyi felajánlásokat. A Média Markt Pólus Center 1 db asztali DVD vetítőt,
a West Produkt Kft egy női karórát, a DIEGÓ Újpest Áruház egy fali szőnyeget, Nimród
Fogadó egy hétvégét 2 fő részére és a Soós Tésztaipai Kft egy díszkosarat ajánlott fel. A
különdíjakon felül Nemecz János IPA tagunk családi vállalkozása egy-egy cserepes
orhideával is megajándékozta a hölgyeket.
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A rendezvény döntőjére 16 lányt válogatott be az elő zsűri és így érkeztek a lányok a döntőre,
amelyre 3 napos előzetes tréninggel készültek fel.
A zsúri 13 tagból állt, melynek elnöke Dr. Kincses Ildikó r. dandártábornok, a Magyar
Rendőrnők Szervezetének elnöke volt. Tagja között volt még Cseszneki Hédi Miss Uniformis,
Egri Judit Miss Zsaru a rendezvény néhány támogatója, s nem utolsó sorban az IPA Pest
Megyei Szervezetének elnöke.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, mert három szempont szerint kellett pontozni.
Az IPA népszerűsítése érdekében egy az IPA -ra jellemző tárgyakat tartalmazó csomagot én is
átadtam a lányoknak.
Az egyéb különdíjak átadása során az egyetlen Pest megyét képviselő Nyerges Georgina
kapta az asztali dvd lejátszót. A Nimród hétvégét a legmesszebbről érkezett versenyző kapta
Ruzsás Bettina, aki a Körmendi RSZKI-ból érkezett és a hobbija a kalapácsvetés.
A többi díjunk már a helyezetteknek szólt, így a 2 udvarhölgy Nyíri Mariann kapta a
szőnyeget, míg a karórát a 1. udvarhölgy Gyurkó Adrienn kapta.
A korona Rúzsás Bettina fejére került és így a tészta díszkosár őt illette meg. A rendezvény
bulival és fényképezkedéssel zárult.
2010-ben akár a Miss Word Police versenyt is megrendezhettük volna, ha a nemzetközi
rendőrnők szövetségeinek vezetői nem tiltakoztak volna olyan hevesen, hogy még Michael
Odysseos is visszavonulót fújt emiatt. A legalkalmasabb időpontja, Arthur Troop rendőri
szolgálatba lépésének napja, június 19. lehetett volna.
V. Pünkösd Királyénak Szakács Főzőverseny május 29 – 31 Berekfürdő
A hagyományossá vált főzőverseny megrendezésének helyszín változtatását az előző évihez
képest az utolsó pillanatban határozta el az 5 szövetkező szerveze t – NOK, Köztársasági
Őrezred, REBISZ, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest Megye – elnöke és döntött a Berekfürdő
mellett. Az ártárgyalások után igen nehezen indult a gépezet, különösen a verseny kiírás
csúszott egy kicsit. A jelentkezések is lassan csordogáltak, de már március végén jól látszott,
hogy rekord számú nevezés lesz. Április 20-án már 29 főző csapatot regisztráltunk. A szállás
elhelyezés is kicsit akadozott, mert a faluba különböző helyeken 289 főre kellett férőhelyet
biztosítani. Legtöbb főző csapatot a Pest megyei Szervezet indította 8 csapat és 79 fővel,
Romám vendégeink is kitettek magukért, mert 3 csapattal közel 60 fő érkezett. Szlovákiából 3
csapat nevezése érkezett, de csak az érsekújváriak két csapata érkezett meg és vett részt a
versengésben.
A kötelező főzőanyag ismét a jól bevált mangalica lett.
A verseny napján mindenki frissnek látszva 7 órakor gyülekezett a megnyitóra és a
nyersanyag kiosztásra. A főzőhelyek kiosztásával nem volt gond, mert azt már előző este,
illetve a reggel érkezők hamar megtalálták. Azonban itt derült ki, hogy csak 27 csapat érkezett
meg és fogott a főzésbe.
A nap folyamán mindenki igyekezett a kiírás szellemében tevékenykedni. A kukták is
ügyeltek a tűzre, illetve a belső tűz oltásához, vagy inkább szításához szüksé ges nedűk
pohárba töltéséről.
A zsűri is tette a dolgát járta a főzőhelyeket és pontozott, illetve kérdezett a tüsténkedő
szakácsoktól, kuktáktól.
Akadt is bőven, mert a 27 csapat több mint 40 ételt készítésével serénykedett.
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Eközben a szorgos házasszonyok is kicsomagolták a süteményeiket és letették a zsűri
asztalára. A sok finomság láttán a zsűrit már az összeomlás veszélye fenyegette. Nehezen, de
azért dönteni tudtak.
A Pünkösd Királyának Szakácsa verseny előző évi győztese, IPA Csongrád Megyei Szerve zet
„Szögedi Ászok” csapata nem tudta megvédeni címét az idén Resicára csapata hódította el.
A háziasszonyok sütemény sütőversenyében Romhányi Adrienne az IPA Pest Megyei
Szervezet 8. számú csapatának tagja diadalmaskodott 4 féle süteménnyel nehezítette meg a
zsűri dolgát.
A búcsú úgy szólt mindenki részéről jövőre jövünk, de lehet, hogy többen.
Gyermeknap és Kapcsolódó rendezvények Verőce, Csattogó-völgyben, 2009. június 13.
A tizenegyedik alkalommal rendeztünk gyermekeknek és második gyermekkorukat élőknek
egy vidámság teli napot. A rendezvényre több helyről érkeztek résztvevők. Legtöbben
Ceglédről és Monorierdőről, valamint Gyálról látogattak el. Volt vendégünk a szomszédos
Szlovákiából is, Párkányból.
Az idő kegyes volt hozzánk az eső nem eset, csak a szél volt időnként erős.
A következő programrész megnyitója a főzőversenyben résztvevőkre, illetve a süteménysütő
versenyzőkre várt. 09.30 órakor Skach Béla mesterszakács, a Fehérasztal Lovagrend lovagja
nyitotta meg. A nyersanyagok kiosztása után már az 5 csapat tagjai a főzés előkészületeivel és
a tűzgyújtással voltak elfoglalva.
A programra lassan érkeztek az érdeklődők.
A helyszínre saját járművel 22 család (75 fő) még a nosztalgia busszal – melyet az MB-Travel
biztosított a számunkra 34 fő, Ceglédről kisbusszal és személygépkocsival 26-an érkezetek a
szép napos időbe Verőcére a Csattogó-völgybe. Párkányból 2 család ( 8 fő) érkezett saját
kocsival.
A megnyitóra 09.30 órára már közel 100 várakozott a nagyszínpad előtt. A nagyérdemű
közönséget Bálint Emese tangóharmonikás előadó művész szórakoztatta.
A rendezvény sikeréért az elnökség valamennyi tagja felelős volt. Az alkotóházat és a
rajzversenyt Ignácz Tünde, valamint a kis csapat szervezete és irányította.
Halfogó verseny
Így került sor az II. Halfogó verseny megrendezésére. A kiírás alapján 6 csapat jelent meg a
korainak nem mondható időpontba 2009. június 13-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 az 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 eredményekkel.
Koronglövő családi főzőverseny Verőcén
Évekkel ezelőtt létezett egy Szent István Napi Koronglövő verseny, melyet Zalalövőn
indítottak el, de sajnos érdektelenségbe fordult, úgymint az IPA Tagok Országos Találkozója.
Ezen felbuzdulva, illetve a vadásztársaink unszolására meghirdettük és meg is rendeztük az
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első koronglövő versenyünket. A versenyre 24 férfi és 6 nő nevezett. A verseny igen
színvonalasra sikeredett, mert a fiúknál is és a lányoknál is szétlövést kellet rendezni az első
négy helyen.
A folytatás így már megalapozottá vált.
Pest megyei Civil s zervezetek találkozója
Az együtt működő szerveztek közösen indítottak egy pályázatot a rendezvény sikeres
lebonyolításáért. Szerettünk volna egy nemzetközi fiatalok találkozóját is megszervezni, de az
Nemzeti Civil Alap bírálói, úgy döntöttek nem vagyunk rá méltóak.
Így maradt a Civil Szervezetek találkozója 2009. augusztus 15-én, melyre 8 egyesület
jelentkezett be csak. A helyszínen 6 szervezet képviselői jelentek meg valójába. Az idő
nagyon kegyes volt hozzánk szép napsütés fogadott bennünket, Kemencén a sífelvonó ház
előtti réten. A főzőverseny és a sütőverseny volt a legnépszerűbb. Indultak azért a
meghirdetett versenyszámokba is, tűzoltó tömlőtekerő verseny, „Toldi Miklós” és „Zrínyi
Ilona” vetélkedő is megmozgatta a fantáziákat. A légfegyveres lőversenyben is volt
érdeklődés a tiniktől, az aggastyánokig mérkőztek egymással. A tömlőhúzó versenyre nem
volt jelentkező csapat. Volt harmonikás műsor Bálint Emese, mentő kutyás tájékoztató és
bemutató, a Pomázi Önkéntes Kutyás mentőegyesület, valamint tűzoltó múzeális autó
bemutató a Vámosmikolai Tűzoltó Egyesület jóvoltából.
A XIV. Országos IPA Pis ztoly Lőbajnokságra 5 magyar és egy szlovák IPA szervezet
küldte el lövőit. A versenyre 9 férfi és 3 női csapat nevezett összesen. A kísérőkkel együtt 45
fő volt jelen. A távolmaradás okát megmondani nem tudjuk. A Magyar Szekció Elnöke
elvállalta a fővédnökséget és el is jött a versenyre. Sajnos a saját csapataink gyengén
szerepeltek, így az összetett csapatversenyt és a vándorkupát a Vámosok elhódították tőlünk.
A 2010 évi versenyt már ők rendezik.
A Mikulás napi programunk
December 04-én 80-90 gyermek részvétele volt várható. A szülőkkel együtt 130-140 fő jött el
személyesen szüleivel. A rendezvényen felléptek a Bálint Emese harmonikás előadóművész
két részletben, a gyermekeket is bevonva a műsorába.
Azon felül a gyermekek maguk alkottak programja nagyon jól sikerült, sőt a felnőttek is egy
kis időre gyermekké váltak.
A mikulás csomagokat a Metró Áruház biztosította, valamint a Polis Alapítvány segítségével
csipsszeket és a üdítőket kaptunk. Gyolai Kft a gyümölcsöket biztosította.
A szakszervezetek közreműködése egyre inkább csak a jelenlétben testesül meg. Anyagilag
kevésbé járulnak hozzá a rendezvényhez. Át kell gondoljuk a jövőben, hogy a kiírásban
melyik szakszervezet neve szerepelje.
Megemlékezés Arthur Marjorie Troopról 2009. december 11-én
Az IPA Világszervezete alapítójáról, Arthur Troopról 2000. december 15-e óta minden évben
megemlékezik Szervezetünk tagsága. 2006-ig ezt kibővített elnökségi ülésen tettük meg
gondolatban. 2006. szeptember 30-án a Szervezetünk 15 éves fennállása alkalmával kopjafát
állítottunk Tápiószentmártonban és azóta ott emlékezünk meg, sajnos most már nem csak
Arthurról, hanem Marjorie-ról, feleségéről is.
Arthur Troop 1914. december 14-én Lincolnban született. 1936. július 19-én lépet be a
Lincolnshire- i rendőrség kötelékébe, ahol sok területen dolgozott, de végül a közlekedési
területre szakosodott. A II. Világháborút követően neki látott a nemzetközi barátság
formálásához, mert vallotta, hogy a baráti beszélgetés jobb, mint az egymás ellen folytatott
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harc. Abban az időben különcnek számított és a rendőrség vezetői nem nézték jó szemmel
ténykedését. Nem adta fel és 1950. január 1-én létre hozta a Világ Szervezetett. A jelmondatát
az eszperantó nyelvből vette át „Servo per Amikeco” (Barátsággal szolgálni) és ehhez
mindvégig hű maradt hozzá.
Feleségével 2000. június 22-én ünnepelték 60. házassági érfordulójukat.
Sajnos az élet könyörtelensége folytán már egyikőjük sincs közöttünk.
Óévzáró pisztoly lőversenyre nem a szokott bázisunkon került sor december 17-én, melyen
16 fő jelent meg. Amely annak ellenére, hogy nem vérre ment még is ádáz küzdelmet hozott
az időért és a köregységekért. Az eredményekről nem tudok beszámolni, mert nem kaptam
meg azt.
Az étkezést ingyen Kerekes Tibor Baráti kör tagunk biztosította.
Óévzáró labda kergetés a Váci Csoport szervezésében, a Karácsony és Szilveszter közötti
napok indult el ez a torna 2000-ben. Ez már a 10-dik volt december 18-án Dömsödön került
megrendezésre. Négy csapat indult: Váci Rk., megyei bűnügyes, Ceglédi IPA csoport és a
Nagykátai IPA csoport focit szerető tagjaival. A mérkőzések egy részév végig szurkolta a
Ráckevei kaptányság vezetője is. A versengést nagy küzdelemben a Bűnügyi Csoport nyerte
meg. A derbi és az azt követő vacsora minden-kinek jó szórakozást nyújtott.
A következő évi versenyt nyertes csapat rendezi, melynek helyszíne még nem dőlt el.
Külföldi utazások
Disznótor Köbölkúton
2009 február 21-én második alkalommal jártunk Köböljúton, ahová az IPA Érsekújvári
Szervezet hívott meg egy kis „disznokodásra”. A Szervezetünk 6 fővel kelt útra és vett részt a
disznóvágáson és az azt kísérő esti programon..
A Váci csoport tagjai 6 fővel részvettek a Pöstyéni 12. Nemzetközi Lőverseny 2009. március
08-10., ahol az eredmények a részvétel fontosságát erősítették.
Részt vettünk a Csehországi hagyományos lőversenyen három fővel Pintér László titkár úr
vezetésével. Az eredmények most nem úgy sikerültek, mint az előző alkalmakkor.
Húsvét Bolsano -ban 2009. április 10-13. között a partner visszalépése és érdeklődés hiánya
miatt elmaradt.
A VII. EU IPA Szekcióinak és a X. Közép-Kelet Európai Szekcióinak találkozója
Magyarországon, Bükk 2009. május 7-10. elmaradt. A magyar szekció leköszönő elnöksége
nem fordított kellő figyelmet az előkészítésre.
Az 50. éves az IPA Osztrák Szekció és a Steier Régió, Graz, 2009. május 21-24. –i
rendezvényén szervezetünket nem képviselte senki, mert nem volt rá jelentkező, valamint erre
az időszakra esett a Magyar Szekció rendkívüli küldöttértekezlete, ahol az új elnökség
választására került sor.
Az 50. éves az IPA Finn Szekció Turku, 2009. június 04-07. rendezvényre képviselőnk nem
utazott ki.
Rendőrség Nap és foci torna Dunas zerdahelyen
Áprilisba meghívást kaptunk Herdics Zoltán elnök úrtól, hogy látogassunk Dunaszerdahelyre
a Rendőrség Napi rendezvényükre 2009. június 18-21. között. A szállás és találkozóhely
Nyárasd (Topol’niky) termál strandjának területén volt. A Szervezetünket Tenczel György
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tikár képviselte az első napon A rendezvény keretén belül egy IPA baráti találko zó első
estélye Pozsonyi kirándulás keretében került megrendezésre, második napon várak és
kastélyok látogatása volt soron, majd harmadik napon rendőrségi bemutatók, technikai
eszközök felvonulása, főzőverseny és foci tornára került sor. A foci torna keretébe a Váci
csoportunk indulni kívánt a versenyen, de az induláshoz szükséges létszám nem jött össze. A
negyedik napra a gyermekek részére szerveztek programot a strand területére. Minden érkező
család kapott – támogatók által biztosított tárgyakból összeállított - csomagot, a gyermekek
korához igazítva. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így minden nap fürödhettünk a
termálvízbe. A program végén úgy búcsúztunk el, hogy jövőre akár közösen is
bemutathatnánk néhány technikai eszközt a saját rendőrség napi rende zvényeinken. Ezt a
helyi rendőri vezetők is támogatnák.
A Lengyel Rendőrség napja rendezvényre nem utaztunk ki Limanowába, mert az IPA
Szervezet az előzetes meghívásába foglaltaknak nem tett eleget. Nem jelzett vissza
időpontról, szállásról, így nem tudtuk előkészíteni a kiutazást.
A Dolomitok (Alpok-Adria) labdarúgó tornán a Bűnügyi csoport képviselte szervezetünket,
amelyen ismételten méltó helytállással öregbítették Szervezetünket és saját magukat.
Az IPA RESITA ROMANA - REGIUNEA 1 CARAS – SEVERIN, azaz a Resicai Szervezet
meghívására 2009. október 16-18. között az IPA Pest Megyei Szervezetet 26 fő képviselte.

A versenyez ő csapatok:
1. „Bombajók”
2. „Kék Fakanál”
3. „ Barátok”
4. „Főnök csapata”

(Hivatali csoport )
(Ceglédi Csoport )
(Igrend Csoport )

6 fő
6 fő
9 fő
5 fő

Az előkészületek során megkerestük Dr. Szűcs Lajos urat, a megyei közgyűlés elnökét,
Gémesi György urat, a Gödöllő város polgármesterét, Tóth János urat Tápiószetmárton
polgármesterét, hogy néhány a megyére jellemző anyagot és emléktárgyat biztosítsanak
részünkre. Ezt kiegészítettük még a Lázár Lovas park és a Kincsem Lovas park által
biztosított tárgyakkal és eszközökkel, így összeállt egy kis kiállítás és néhány ajándékcsomag,
melyet a résztvevő csapatoknak adtunk át.
Az időjárás már előzetesen tett róla, hogy nem minden napi rendezvényre utazzunk ki. A
verseny helyszíne kb. 1000 m magasságban elterülő üdülőfalu volt. A szálláshelyre vezető
úton 30-50 cm -res hó vigyázott arra, hogy el ne tévedjünk.
Ami a főzés helyszínén fogadott minket az akár az északi sark egy pontján is lehetett volna. A
havat egy kicsit eltolták ugyan, de azért maradt belőle bőven. A c sapatok nagy küzdelem árán
nekifogtak a sajátos környezetük kialakításához. Majd lassan a főzés is elkezdődött.
A hangulat jó volt a hűvös de napos időben, mert a „tüzes víz” folyt bőven, mivel az egyik
román csapat a helyszínen főzte a pálinkát.
Az idő melegedett, a szakácsok úgyszintén, mert az étel leadás ideje közeledett. Az éhes
emberek egyre többen jöttek és érdeklődtek mi is fő az egyes standokon.
A csapataink derekasan helytálltak, mert a közönség előtt egyáltalán, de zsűri előtt sem volt
szégyenkezni való.
Az eredményhirdetéskor volt szorongás és öröm egyaránt, amit csak a az együttes ünneplés
oldott fel egy-egy csapat kiszólítása alkalmával. Az eredményhirdetés után a nap legnehezebb
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feladata jött el. A megolvadt hótól latyakos-sáros feljárón kellet a felszereléseket a parkolóba
felhordani.
A sárból való kivetkőzést követően a rendezvény zárása következett, ahol egy virtuóz hegedűs
produkciójával kápráztatta el a nagyérdemű közönséget.
A hajnalig tartó mulatozás után másnap nehezen ébredt a társaság és vette rá magát a
hazavezető utazásra.
A búcsú úgy hangzott: „veletek jövőre ugyan itt”
Advent a Havasokban 2009. december 10-13. elmeredt, mivel a szervezést senki nem
vállalta be, így előkészítés és megfelelő program nélkül ezt nem lehetett bevállalni.
Látogatás 2009. december 17-19. az Ukrán Rendőrség ünnepén az IPA Ukrán Szekció
Kárpátaljai Szervezetnél.
Az IPA Ukrán Szekció Kárpátaljai Szervezettel közel 10 éves kapcsolatunk van. Azóta
rendszeresen találkozunk rendezvényeken ukrán IPA barátainkkal. Most is kaptunk egy
meghívást, invitálást az ünnepi sorozatra, melynek örömmel tettünk eleget.
A látogatás kapcsolódott egy adományátadási eseményhez, melyen a Kárpát Medencében Élő
Magyarokért Alapítvány ajánlott fel. 4000 üveg bodzaszörpöt, Az alapítvány vezetőjével
Földes István úrral úgy döntöttünk, hogy akkor ezen adománynak Kárpátalján van a legjobb
helye.
Miután megtudták IPA barátaink és az ismerőseim, hogy mire készülünk 5 zsák ruhanemű és
egy zsák cipő is összegyűlt.
A szállítmány és a mi eljuttatásunkhoz a Duna Televízió adott egy kisbuszt.
A kiutazók: Lovasi József elnök, Földes István alapítvány elnöke és egybe szervezetünk tagja
is (ny. rendőr ezredes), valamint Ivanics István gépkocsivezető, aki a Baráti körünk tagja.
.
A kiutazás idejére egy kicsit zordra fordult az időjárás és egy kis késéssel indultunk és
jelentős késéssel érkeztünk meg a találkozás és a szálláshelyre. Ott már vártak bennünket
vendéglátóink Viktor Vishovan elnök és Tatiana Ulyganiych titkár, valamint Szilágyi Attila
főtitkár és Paukert Tamás alelnök úr, az IPA Magyar Szekció elnökségének tagjai, valamint
az IPA Sz-Sz-B megyei Szervezet tagjai is.
Másnap reggel erős havazással jött el. Az adomány átrakása egy kis reggeli tornaként hatott a
társaságnak. A napi további programhoz érkezett buszba kellett elhelyezni a kis buszban
megbúvó adományt.
Az est alkalmával a rendőrségen kívül az IPA tagok tevékenységéről is megemlékeztek,
illetve a munkájuk elismerése képen kitüntetéseket adományoztak.
A vendéglátóink részére mi is átadtunk ajándékainkat, melyeket ezen ünnepre szántunk.
A találkozók folytatódnak hamarosan nálunk az Orosz Gyula labdarúgó emléktorna
alkalmával.
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Magyarors zági utazások:
A hazai kirándulások közül csak a Márton napi kirándulás - Tápiószentmarton 2009.
november 7. - 28 fő részvételével valósult meg. Ezen túl a programunkba nem szereplő
Tápiószentmártoni Hurkatöltő versenyen is képviseltettük magunkat, a legjobb rendvédelmi
csapatnak tiszteletdíjat is átadtunk.
Külföldi partner s zervezetek tagjainak fogadása :
IPA Vbst. Biberach- i kollégák látogatása 2009. május 14-18.
A Stuttgarti Autópálya IPA szervezet 8 fős csoportjának részvétele a Távcsöves Puska
lőversenyen, és a kísérő programon 2007. április 19- 23. Csatlakoztak hozzájuk a szlovák
vendégeink is.
IPA Vbst. Biberach- i kollégák látogatása 28 fő 2009. május 14-18. Budapesten egy napot
tartózkodtak. Ez alatt városnéző programmal, Parlamenti látogatással kedveskedtünk neki,
egy közös vacsorán búcsúztattuk, őket Budaörsön.
Az IPA Graz- i Szervezet tagjait (16 fő) fogadtuk 2009. június 18. Budapest városnéző
programhoz és Parlamenti látogatáshoz kérték segítségünket.
Július 18-án vendégül láttuk a Möchenglagbachi IPA szervezet titkárát Klaus Böhmert-tet és
feleségét.
Regesnburgi csoport részéről Maria Obmann megkeresett minket, hogy szeretnének néhány
napot Budapesten eltölteni augusztus 01-05. között. A programot megszerveztük és le is
bonyolítottuk a részükre.
Chris Bilham a Honkongi IPA Szervezet elnöke és családja látogatott el Budapestre július 2124. között. A részükre programot szerveztünk. Budapesten városnézés, parlamentlátogatás,
illetve kivittük a Lázár Lovas Parkba, a Domony-völgybe.
A Hungaroringre érkezett külföldi kollégák fogadása: A munka mellett 5 éve rendszeresen
fogadást adunk a Forma-1 biztosításra érkező külföldi kollégáknak. Az idén a Gödöllői
csoport vállalta fel, hogy megszervezi és biztosítja a helyet és az étkezési lehetőséget. Az italt
baráti kör tagjaink biztosították. Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Lengyelország, Románia
és Szlovákia képviseletében 42 fő volt jelen.
Michael Stolzman Kalifornia oaklandi rendőr kolléga talákozóját szerveztük meg a kérésére
augusztusban. .
Aviv Harel Israel Rendőrmúzeum parancsnoka megkeresésére szállást rendeztünk
2009.augusztus 10-17. között Budapestet. A parancsnok úr családjával érkezett (két felnőtt és
4 gyerme ) így csak egy alkalommal találkoztunk velük. A többi időt azt együtt töltötték el a
zsidó emlékhelyek látogatásával.
Resitai IPA Szervezete 8 tagja látogatás tett Magyarországon 2009. augusztus 20-23 között. A
programok és látványos helyek bemutatásával meghívást kaptunk tőlük, amit megígértünk,
hogy megszervezzük, csak idő kell hozzá.
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Geir F. Larsen IPA Norvég Szekció Fredrikstad- i szervezet elnöke tartózkodott náluk
november 3-5. között. Vendégül láttuk az IPA irodánkba, parlamenti és budapesti városnéző
programot szerveztünk a számára.
Frans Moorman IPA Liburg-Südi tartományi szervezet megkeresése szakmai programot
készítettünk elő a RTF IPA szervezetével november 19-21. között.
Suzhou tartomány rendőri ve zetőinek fogadása
A Magyar Kinai Nagykövetség kulturális attaséjának támogatásával megkeresés érkezett a
Suzhou tartomány Jiangsu város rendőri vezetőitől, hogy az európai körutazásuk alkalmával a
magyarországi programjuk keretében 2009. november 25-28. között rendőrségi programot
szervezzünk nekik. A találkozóra a Rendészeti Igazgatóságot kértem fel. Egy rövid
ismerkedés és bemutatkozás után a megye közbiztonsági helyzetét, a közterületi szakmai
munka bemutatására került sor. A konzultáció során a rendőri állományba kerüléstől a
nyugdíjazásig terjedő időszak érdekelte a kinai rendőr kollégákat. Igyekeztünk minden olyan
információval ellátni őket, amivel rendelkeztünk. A végén kiderült, hogy nem sok különbség
van a két rendőrség között, csak ők egy kicsivel többen vannak.
Búcsúzóul ajándék cserére került sor.
IV. Csatlakozó programok :
Az IPA Német és Magyar Szekció szakmai csereprogram
Immáron 5- ik alkalommal került lebonyolításra a szakmai csere program a két szekció között.
A mi szervezetünk most is két kollégát javasoltunk kiutazni, de a Szekció elnöksége kihagyott
minket ismert okok miatt.
2009. márciusra tervezett IPA Köztársasági Őrezred Szerve zet bálja elmaradt.
Tápió 25 terepkerékpáros verseny 2009. május 16, IPA Magyar Szekció Készenléti
Rendőrség és a Pest Megyei Szervezet a Nagykátai Zsaru Egyesület és IPA csoport
támogatásával rendezte meg. A Szervezetünket 8 fő képviselte a különböző korosztályokban.
XV. Magyar Hét Gimbornban 2009. május 25-29. „Digitális világ -A kommunikáció és
információ modern technológiájának használata és az azzal való visszaélés “.
A Szervezetünket Hegyi Kata képviselte, aki munkakörénél fogva érintett volt a témával.
Dr. Papp Csaba Nemzetközi Labdarúgó Emléktornán részt vettünk 2009. mjúnius 6-án,
melyet az IPA BRFK Egyesülete rendezett meg Soroksáron. 3 csapatunk nevezett a Bűnügyi
és Nagykátai csoportja, valamint a velünk szoros kapcsolatban álló Márianosztrai BV csapata.
Sajnos a küzdelembe csak a bűnügyesek tudtak bekapcsolódni, mert az EU Parlamenti
választások miatt a Nagykátai csapat nem tudott eljönni. A Nosztrai csapat távolmaradását
eddig nem sikerült kideríteni. A tornát az IPA BRFK Egyesület csapata nyerte meg
Rendezvény végén az alap kiíráshoz visszatérve vállaltuk a következő torna rendezését,
melynek az előkészületei már folynak.
Az IPA VIII. Rendőrkerékpáros Körverseny a Hevesi Szervezet rendezésében, Kisköre, 2008.
augusztus 8-9. Szervezetünket 4 fő képviselte.
Családi nap, főző- és labdarúgó verseny az IPA MSZ Készenléti Rendőrség Szervezete
rendezésében szeptember 12-én a BVSC pályán. Szervezetünket 2 főzőcsapat képviselte. A
focira először Dunakeszi bejelentkezett, de nem tudtak részt venni.
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Pis ztoly Lőverseny az IPA Vám és Pénzügyőri Szervezet rendezésében 18-án a Fehérúti
lőtéren. Szervezetünket 4 fő képviselte.
Családi nap és főzőverseny az IPA MSZ Köztársasági Őrezredi Szervezet rendezésében a
Vágóhíd utcában október 03-án. Szervezetünket 18 fő képviselete a főzőversenyben tisztes
helytállásunk volt. Amit főztünk elfogyott.
A XIX. IPA Word Kongresszus 2009. október 06-11. Altaya, Szervezetünket nem
képviselte senki a költségeket nem tudtuk előteremteni.
Tardi Kakas szépség, kakaspörkölt főző és süteménysütő verseny 2009. október 11-én A
Szervezetünket 12 fő képviselte. Beneveztünk a főzésbe és a süteménysütésbe is. Az
eredmény különdíj a sütőversenyben. Amit főztünk minden elfogyott.
Az IPA Készenléti Rendőrség Szervezetének IPA Bálja 2009. november 13-án került
megrendezésre. Ezen a rendezvényen Szervezetünket 24 fő képviselte. 5 tombola ajándék
csomagot vittünk magunkkal.
A Tápiószentmártoni Hurkafesztivál. 2009. november 14. Eddig csak látogatói voltunk a
rendezvénynek és kóstolgattuk a finomságokat. Most úgy döntöttünk, hogy csináljuk is a
finomságokat. Az előkészületek a nevezés leadással kezdődtek. Polyák Péter annyira
igyekezett, hogy a sorba másodiknak sikerült leadnia a jelentkezésünket.
Ezt a helyezést átlagában meg is tartottuk, mivel a zsűri is úgy gondolta mint azt mi is
éreztük. A véres hurkánk sikerült a legjobban, a májasnál valamit elszúrtunk, mert csak
második helyen végeztünk. A különleges hurkánk – mandulás hurka - szerintünk nagyon jó
volt (még a kóstolók is kilónyit kértek volna belőle ), de zsűri úgy vélte kics it kicsúszott a só a
kezünkből.
Miss of Miss fegyveres lányok szépség versenye 2009. december 26. Stefánia Palota.
Felkérésre ismét közreműködői voltunk a szépségek vetélkedőinek. A tavaszihoz képest
kiegészült a rendőr szépségek versenye a katona és testőr lányokkal. Sajnos az időjárás és az
influenzajárvány nem tett jót e rendezvénynek, mert a 18 lányból a megmérettetésre csak 6
maradt, de ők aztán igazán igyekeztek, hogy szépek legyenek. A 15 tagú zsűrinek két
kategóriába nem volt nehéz dolga, mert csak egy-egy rendőr és katonalány volt a színpadon,
meg a testőrök – lehet, hogy ellenállóbak mint a többiek? – 4-en mérkőztek meg a legszebb
címért. Azonban nem csak a kategória legszebbjéért kellet vetélkedni, hanem a legszebb
fegyveres lány címért is. Ez a Miss Polisnak, azaz Rúzsász Bettinának sikerült. A
győzelmével igen sok szép ajándékot vihetett magával, többek között egy malajziai útra szóló
csekket is.
Szervezetünket 18 fő képviselte.
V. Szervezeti életünk
1. Az elnökségi ülések: valamennyi ülésre hivatalosak: elnökség tagjai, meghívottak
- 2009. január 17. 13.30. órakor Pozsonyi út 56. a 2008. év folyamán és a napokban
történtek
alapján a munkánk jobbítása érdekében a munkatervtől eltérően rendkívüli elnökségi ülés
Témái:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről,
A feladatok egyeztetése, feladatok, meghatározása,
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Az alapszabály módosítás előkészítése megvitatása,
A lemondott elnökségi tagok pótlásának módjáról szóló döntés,
A 2009. évi feladatok, programok és rendezvények véglegesítése
- 2009. január 23 10.00 óra Tápióbicske Galambos vendégház.
Téma:
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, a bekövetkezett helyzet áttekintése.
Felkészülés az Országos elnökségi meghallgatásra, tájékoztatás az elnökség
összetételének változásáról,
Munkatervi feladatok ismertetése és egyeztetése,
Beszámolóval kapcsolatos javaslatok, küldöttértekezlet előkészítésével kapcsolatos
feladatok,
A jelölőbizottság összeállítás,
A várható rendezvények egyeztetése, feladatok meghatározása.
- 2009. február 24 13.00 rendkívüli elnökségi ülés a Pozsonyi út 56-ban
Téma :
a feladatok végrehajtásának értékelése előkészületek a küldöttértekezletre,
afeladatok áttekintése a várható ügyészségi vizsgálatra felkészülés és a
témafelelősök beszámolója.
- 2009. március 30 14.00 óra rendkívüli ülés a küldöttértekezleten meghatározottak
értékelésére a Pozsonyi út 56. szám alatt,
így a tervezett témákra kevés idő maradt. A tagnyilvántartás és a pénzügyi helyzet
volt terítéken.
Téma a feladatok végrehajtásának értékelése előkészületek és felelősök beszámolója a
kirándulások, Szent György Napi rendezvények tükrében.
- 2009. április 14-én 14.00 órára elnökségi a kijelölt helyszínek a Szentendrei
Rendőrkapitány és a Rákos Vendégház Pomáz., helyett a Pozsonyi út 56-ban lett
megtartva Varga Lászlóné indítványára. A tervezett napirendi pontok helyett a téma
ismét a tagnyilvántartás és a gazdálkodás volt.
Tervezett napirendi pontok : Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, A feladatok
egyeztetése, feladatok meghatározása a programok szerint, szakmai konferencia,
A távcsöves puska lőverseny, Bál helyszínén egyeztetés és terem rend, valamint
feladatok meghatározása,
- 2009. május 21. 14.00 óra Pozsonyi út 56. a június 11-re tervezett elnökségi ülés előre
hozatala. A tervezett témák megtárgyalására ismét kevés idő maradt.
Tervezett témák : Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, Gazdálkodásunk alakulása, a
Kincstárnok helyzete, A két szabályzat elfogadása, A feladatok egyeztetése,
feladatok meghatározása, az egyes programok szerint, Gimborn, Pünkösdi közös
rendezvény, Gyermeknap, főzőverseny, horgászverseny, koronglövő verseny, Az
együttműködési megállapodás értékelése a PMRFK-val.
- 2009. október 06-án rendkívüli elnökségi ülést tartottunk a szeptember 01-én
Határozatképtelen kibővített elnökségi ülés pótlására, a szükséges feladatok
egyeztetésére.
2. kibővített elnökségi ülések :
2009. január 23-án 10.00 óra Tápióbicske Galambos vendégház.
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Téma: Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről, a bekövetkezett helyzet áttekintése.
Felkészülés az Országos elnökségi meghallgatásra, tájékoztatás az elnökség összetételének változásáról, munkatervi feladatok ismertetése és egyeztetése, Beszámolóval kapcsolatos javaslatok, küldöttértekezlet előkészítésével kapcsolatos feladatok,
A jelölőbizottság összeállítás, A várható rendezvények egyeztetése, feladatok
meghatározása volt.
- 2009. szeptember 01. 14.00 Pozsonyi út 56. összehívott, kibővített elnökségi ülés határozatképtelen volt, mert az elnökség tagjai közül csak 3 fő jelent meg, a csoportvezetők közül 1 fő. A két bizottság közül csak a Számvizsgáló Bizottság képviseltette
magát.
Tervezett téma : tagság helyzete, létszám alakulás, a Baráti kör helyzete, működésével
kapcsolatos feladatok
3. Küldötté rtekezletek :
- 2009. január 06. 16.00 az Ében szálló Különtermében : Téma a névtelen levél kapcsán
felmerült problémák megvitatása, elnök helyzetének értékelése.
- Beszámoló Küldöttértekezlet, 2009 március 07-én 13.00 óra Bp. XI. Ker Harmatköz 1/a.
- 2009. június 09. rendkívüli küldöttértekezlet a Pozsonyi út 56-ban a kincstárnok lemondása
miatt új kincstárnokot kellett választani. A választáson túl a Gazdálkodási Szabályzatot és az
Ügyviteli szabályzatot is megerősítette a küldöttértekezlet.
.
4. A szervezetünk életéről folyamatos tájékoztatás adása a tagság felé, a nyugdíjasok
bevonása a tevékenységünkbe megtörtént. Akadozott viszont az IPA Hirek-be a
tevékenységünk megjelenítése, illetve az is elmeredt pénz hiányában.
Még van az elmúlt 15 évet összefogó kiadványunk, melyet 3000 példányba nyomtattunk ki és
terjesztjük továbbra is.
A legfontosabb amiről beszámolhatok május eleje óta üzemel a honlapunk a www.ipapestmegye.hu tárhelyen. Most már csak rajtunk múlik, hogy tartalmas is legyen. Ha
minden rendezvényről, rendezvényeken, eseményeken való részvételről az é rintettek
írásos és fényképes beszámolót készítenek a honlapon elhelyezhető. A honlap
szerkesztője és kezelője Hus zár László úr.
Az Újhartyán a Magyar Autópályákat Üzemeltető és Fenntartó Közhasznú Társaságtól átvett
épület hasznosítása IPA Házként sajnos elmaradt, 5 éve húzódik a visszaadása és még most
sincs megfelelő partner a visszavételhez.
A Tápiós zentmárton Kincsem Lovas Park területén lévő házat, melyet 2005-ben
kaptunk igen körülményesen nyilvánították IPA Házzá. Azonban a kihas ználtsága igen
jól sikerült 2006-ban is már, 2007-ben, 2008-ban nem volt szabad hétvége sőt hétköznap
is érkeztek vendégek. Romániából, Olas zországból, Lengyelországból, Németors zágból,
Aus ztráliából, Belgiumból és Izraelből is érkeztek a hazai vendégeken kívül.
Sajnos 2009-ben már nem volt olyan népszerű a ház. Egy kicsivel több propagandát
kellene kifejtenünk idehaza is. Talán majd a honlap segít ebben egy keveset.
A beszámolót Polyák Péter referens elkészítette.
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Létszám helyzetünk
Így jelenleg 278 nyilvántartott tagunk van, ebből 273 an fizették be az éves tagsági díjukat 5en nem fizettek és nem is vették át, 5-en kifizették de nem vették át az igazolványukat. 3
főnek nem készült el az igazolványa, mert nem dölt még el, hogy a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatnál dolgozó aktív, illetve nyugdíjas álományúak tagok lehetnek-e. Ez ha minde
igaz 2010-ben rendeződik.
Az alapszabály értelmében, ebben az évben is felül kell vizsgálni a nem fizetőknél a
szüneteltetés okát, illetve a kizárás fennállásának lehetősét. Az utóbbihoz a küldött értekezlet
hozzájárulása szükséges.
Jelenleg a Pest Megyei Szervezeten belül 13 aktív, 2 VÁM-os és 3 nyugdíjas, l Budapesti
és ORFK-s tagokból álló csoport működik a megyében. Folyamatban volt és megvalósult
Ráckevén az új csoportalakítás, már egy kirándulást szerveztek Bécsbe és Romániába.
Újra kellett indítani a s zervezést a Budaörsi csoportnál, amiről elmodhatjuk, hogy az
aktív tagok Berzai Zsolt, majd Tircsi Timea kiválásával nagyon passzívvá vált.
Dunakeszin, Nagykőrösön és Monoron sajnos nincs önálló csoport, valamint Dabason
volt probléma az autópályás kollégák kiválásával, de megoldódott, me rt is mét
visszakerültek a megyéhez. Azonban úgy látszik, hogy a kollégákat kell meggyőzni, hogy
a Bartuszek Józsefet keressék, mert ő segít neki.
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 létszámunk alakulására jellemző, hogy már most több új igazolvány kiállítására került sor.
Ha az aktivitás ilyen marad, akkor valójában érdemes dolgozni és szervezni a programokat.
A Magyar Szekció elnökségének döntése alapján a tagrevíziót megoldottuk. 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. Azonban készséges mellettünk állnak a jövőben is.
A Baráti kör tagságunk 419 fő volt december 31-én, ebből 18-an csak papíron tagok, mert a
tagsági igazolványt nem vették át. Ebből 5-en befizették, 13-an nem is fizettek.
A Baráti kör tagságunk aktívnak mondható, mert nagyon sok rendezvényre eljönnek,
támogatnak minket. A jó együttműködés kelléke lenne egy összekötő személye, vagy
személyek kiválasztása, hogy tanácskozási joggal eljárhassanak az elnökségi ülésre. Addig is
az aktív csoportvezetők feladata, hogy a hozzájuk tartozókkal ápolják a kapcsolatot és
tájékoztassák őket..

A pénzügyi helyzet
Az új kincstárnokunk ugyan tanulja még a szakmáját, de azért hellyel-közzel a havi zárások
időre elkészülnek, illetve készülnének, ha egyes tagtársaink időben elszámolnának a felvett
pénzekkel.
A pénzügyi helyzetünk az előírásoknak megfelelően alakultak, naprakészen követi a
felhasználást. A könyvelői feladatokat Kolcza Ilona szakképzett könyvelő végzi és így
valójában az érvényben lévő pénzügyi szabályoknak, felelünk meg.

17
A csoportvezetők részére kiosztásra került, illetve kerül egy átvételi elismervény tömb,
melyen a tagoktól árvett pénzt ezzel igazolják, majd a kincstárnoknak ezzel számolnak el,
vagy a banki befizetés mellé csatolják.
Az 2009. évi pénzforgalom alakulása és 2010-re tervezett költségek külön mellékletben
szerepelnek:

A szervezeti életünkről
A szervezetünk vezetősége az 8 fő ellenére is nagy munkaterhekkel dolgozott. A csoportok
vezetői igen aktív munkát végeztek és nagymértékben támogatták a vezetőség munkáját.
Azonban az egyes reszort feladatokban lehet többet és aktívabban dolgozni.
Az év elejei meghurcoltatást követően lassan helyre ált a szervezetünk működése. Javítani
való van és mindég is lesz.
Az IPA Magyar Szekció Elnöksége megszüntetet minden féle eljárást, illetve az ügyészi
vizsgálat indítványát is vissza vonta. Erről tájékoztatta elnökségünket.
Az alapszabályunk a módosítás után alapvetően megfelel az érvényben lévő nemzetközi és a
hazai szabályozásoknak.
A szervezeti élethez tartozó feladatokat igyekeztünk be tartani. A vezetőségi üléseknek a
munkatervben foglaltaknak nem mindég megfelelően tettünk eleget. Ezt javítani kell a
törvényesség betartása végett. A tagságot érdeklődésnek megfelelően tájékoztattuk. Az egyes
rendezvényeken való részvételhez támogatókat kerestünk, hogy minél kíméletesebben érintse
az érdeklődők pénztárcáját.
Azt is el kell mondani, hogy az elnökség tagjainak aktivitása akadozik. Az egyes feladatok
határidős és szakszűrű végrehajtása elmaradt. A rendezvényeken való részvétel – tagságé is –
nem elég aktív. A távolmaradásra mindég van valami ok. Ezen sokat kell változtatni, mert
csak akkor leszünk eredményesebbek a tagtoborzásba, ha többet mozgunk.
A Küldöttértekezlet feladata ezennel, hogy a végzett munkáról történő számadáson túl,
elfogadja a munkatervet és a gazdálkodást.
Alapokmányok helyzete :
Az alapszabály módosítására is azért kerül sor többek között, valamint az aktualizálás is
megköveteli tőlünk, valamint a székhelyváltozást is át kellett vezetnünk.
Elkészült és elfogadásra került a Gazdálkodási Szabályzat, mely konkrétan tartalmazza a
feladatokat a jelenleg érvényes pénzügyi szabályok alapján. Ezt már csak be kell tartanunk.
A Szervezeti Működési Szabályzatot is aktualizáltuk 2009-ben.

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
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a vezetőség nevében, kívánok mindenkinek kellemes időtöltést, az új évi feladatokhoz erőt,
bátorságot és kitartást az elképzelések valóráváltásához.
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Lovasi József
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