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BESZÁMOLÓ
az IPA Magyar Szekció Közép-Magyarországi Szervezete
2011. évi tevékenységéről
Mielőtt még az IPA MSZ KMSZ elmúlt egy év munkájáról számot adnék, a múltról is szólni
kell. Szervezetünk 2010. szeptember 09-én kezdte meg szerveződését és az 2011. január 30-án
kapta meg a működéshez szükséges Bírósági végzést.
Az alakuló ülésén alkottuk meg az alapszabályt, melyet nehezen de sikerült elfogadtatni a
bírósággal. Megválasztottuk az elnökség és a két bizottság tagjait egyaránt.
Mind ezt tehette annak tudatában, hogy a XIII. IPA Világkongresszus 1991. december 3-án 52.
tagországként felvette a Magyar Szekciót a soraiba. Jelenleg 65 aktív Szekciója közel 460.000
tagja van a Világ Szervezetnek, továbbá az IPA Magyar Szekció Elnöksége befogadott
bennünket a soraiba.
A bírósági végzés birtokában kezdődhetett el a tagságunk tagviszonyának az érvényesítése.
Kérhettük meg az adószámunkat és nyithattunk bankszámlát. Tulajdonképpen még bevételünk
sem volt, de már kiadásaink keletkeztek.
A tagság létszámának alakulásáról a szervezeti életünk részben számolok be.
Az eddig meglévő személyes kapcsolataink is segítenek bennünket a nemzetközi kapcsolatok
ápolásában. Kiemelten jó a kapcsolatunk a Szlovák, Német, Osztrák és az Olasz Szekció
néhány tagszervezetével. Ez a jövőben is szeretnénk erősíteni és fejleszteni.
A Magyar Szekció tagszervezetei közül kiemelkedően jó a kapcsolat a Köztársasági Őrezred,
Készenléti Rendőrség, a Komárom- Esztergom Megyei, Heves Megyei Szervezetekkel. Ezen a
téren van javítani való, mert csak úgy lehetünk aktív tagjai az IPA-nak, ha a kapcsolatok
szélesednek.
2011. ÉVI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A MUNKATARV TÜKRÉBEN.
A Szervezetünk a 2011. évi munkaterv főbb irányait a 2010. november 29-én megtartott
Közgyűlésén határozta meg és 2011. január 12-én fogadta el.

Saját rendezvények és szakmai és egyéb programok
1. Bowling és fallabda verseny 1. fordulóját 2011. február 19. az Ilzer Sörözőbe, Monor, Gép
u. 1. rendeztük meg. A rendezvény egyik fővédnöke Genzwein Ferenc az Ilzer Sörgyár és az
étterem tulajdonosa szívesen adott helyet a számunkra.
A versenyhez szükséges alapismereteket beszereztük. Megkerestük Pogácsás Tibor urat a
körzet országgyűlési képviselőjét és a Monor város polgármesterét, hogy vállalja el a
fővédnökséget a verseny felett. Ő szívesen állt mellénk.
A kiírás megszerkesztése után elkezdtük a tájékoztatás – de sajnos, hogy a Magyar Szekció
részéről csak február elején kaptunk lehetőséget, hogy a rendezvény teret kapjon – a
kapcsolatokon keresztül.
Előzetesen 36 fő jelentkezett a bowling versenyre és 8 a fallabda versenyre.
A verseny támogatói segítettek abban bennünket, hogy a versenyzők részére serleget, érmeket
és némi tárgyjutalmakat is kitudjunk osztani.
Kovács Tibor úr biztosította a serlegek és érmek költségét támogatásként.
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Sinka Lajos úr a bowling és fallabda versenyen induló nők részére hozott ajándékot.
A Metró Áruház a férfiak ajándékát biztosította.
A verseny napján 23 bowling és 8 fallabda versenyző adta le nevezését. További 6 vendégünk
volt, akik csak látogatóba érkeztek, nem akartak versenyezni.
2. Szakmai konferencia - „A rendőrség feladatai és kapcsolata az Európai Unios Elnökség
idején, hazai és nemzetköz tapasztalatok alapján” Gödöllő, 2011. február 18.” – a szakmai
vezetés támogatásának és elzárkózásának, valamint a késve kapott végzés következtében
elmaradt.
3. Tavaszváró Nőnapi Bál 2011. március 05. Szervezetünk megalakulása pillanatától kezdve
programokkal állt a tagsága elé. Igyekeztünk olyan lehetőségeket keresni, amely többeket is
érdekelhetnek, illetve valamely rangos eseményhez kapcsolódnak. Így került sor a farsangot
lezáró, de már a kikeletet megtestesítő tavasz köszöntés a Gödöllő város Barokk Év megnyitó
napjának kiválasztására, illetve a „Tavaszváró Nőnapi Bál” meghirdetésére 2011. március 05re. A rendezvény elkészítése során az Erzsébet Királyné Étterem ajánlatát fogadtuk el és
terveztük meg oda a bálunkat.
A bál színvonalas megrendezéséhez megkerestük a fellépőket, és azt meghirdettük. A
rendezvény napjára 106 fő volt (fellépő művészeken kívül), aki megerősítette a részvételét. A
vendégeink sorába üdvözölhettük Miroslav Mitev bolgár és Bibikov Valery ukrán rendőr attasé
kollégánkat és feleségeiket is.
A IPA tagszervezetek közül a Készenlét Rendőrség Szervezte, a Köztársasági Őrezred és a
Vámos Szervezet képviseltette magát.
A bálra közel 70 tombolatárgy gyűlt össze, ami nagyon jó volt, hiszen meghirdettük, hogy a
befolyó összeg egy részét jótékonysági célra fordítjuk.
A megnyitón a Kossuth-díjas Bangó Margit és Marika lánya egyórás felejthetetlen
produkcióval kápráztatta el a megjelent vendégeket. A hangulatot fokozta, hogy nem lemezről
szolt a zene, hanem a saját zenekaruk kísérte őket élőben.
A vacsora után Sas Emília kolléganőnk - aki a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságon dolgozik –
kárpótolt mindenki, majd éjfél előtt Komáromi István is segített még a hangulat javításba..
Ide kívánkozik még, hogy a tombolából összegyűlt támogatásból 40.000 Ft-ot tudtunk jótékony
támogatásra fordítani. A felhasználásról egyeztetünk Dr. Gémesi György polgármester úrral,
aki a mentőállomás megsegítését javasolta. Így a március 17-én átadásra került sajtó
bevonásával egy navigációs készülék a Mentőállomás részére.
4. Kikeleti pisztoly lőverseny március 26-ra hirdettük meg, de sajnos az előkészítése
akadályokba ütközött, főként az anyagi helyzet miatt, ezért elmaradt..
5. Az I. Gyermeknap a búvárokkal Családi főzés és egyéb játékos vetélkedők 2011.június 4. a
VITUKI uszoda területén. A rendezvényre 28 gyermek és 36 felnőtt érkezett. A sütemény és a
főzőversenyre, sajnos kevesen jelentkeztek, így ez tulajdonképpen a résztvevők részére főztünk
egy jót. Amit megháláltak, mert elfogyott minden. A sütemény versenyre 6 féle sütemény
érkezett, amelyeknek a sorsa ugyan az lett elfogytak. A víz annál vonzóbb volt a jelenlévők
számára, különösen a gyermekek élvezték a búvárkodást. Az szárazföldi ügyességi vetélkedők
sorába beillesztettük a virtus versenyt, rúd támaszt és a kődobálást. Ebben a felnőttek
igyekeztek felülmúlni egymást gyerekek lettek egy kis időre ők is.
A résztvevők alaposan elfáradtak, mind a vízben, mint a parton egyaránt.
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6. VIII. Pünkösd Királyának Szakácsa és Cukrásza 2011. június 1012.
A hagyományok megtartása érdekében 2010. december 27-én levelet írtam az előző hat

Pünkösdi programban rendezőként együtt működő szervezetek elnökeinek. Az elsők
között az Őrezred, majd a Készenléti Rendőrség Szervezetének az elnökei jeleztek
vissza. A másik 3 szervezetnek többször kellett jelezni, hogy döntsenek és minél előbb
adjanak választ, hogy részt kívánnak-e venni a munkába. Sajnos nehezen jött össze a
nem leges válaszuk.
Ilyen körülmények között indultunk neki a helyszín kiválasztásnak és döntöttük el, hogy
a rendezvényt Gödöllőn, a Szent István Egyetem területén bonyolítjuk le a Pünkösdi
hagyományokra épülő rendezvényünket.
A tervben megjelölt határidőket sikerült tartanunk. Összeállt a technikai szükséglet és a
költségvetés tervezete. Mindkettő azt a célt szolgálta, hogy tisztán lássuk, hogy mire és
mennyire van szükség a lebonyolítás zavartalanságához.
Az idő múlásával lassan összeállt a támogatások sora, mely a végén olyan szépen alakultak,
hogy nem volt olyan résztvevő csapat, amely nem kapott volna valamilyen szintű elismerét.
A költségeknél 30 főző csapattal számoltunk. 28 csapat nevezés érkezett, de a rendezvény előtt
4 nappal 2 más irányú elfoglaltság miatt lemondta a részvételt, még 3 csapat a rendezvényre
nem érkezett meg. Ebből egy az olasz volt, akik jelezték, hogy útközben lerobban az autójuk és
így ne számítsunk rájuk, a Gyulai Szervezet Baráti kör csapata a megnyitó után jelentkezett és
jelezte, hogy a főszakácsuk gyengélkedik, így nem jön tőlük senki ( 10 fővel neveztek ). A
hiányzó harmadik csapat egy lovas bemutatóra jött volna egyben, de nekik is az autójuk
mondott csődöt és nem tudtak helyette újat szerezni.
A tervezett program és forgatókönyv szerint 09.00 órakor a díszelgő koronaőrök helyett az
1848-as tüzérek vonultak be az ágyújukkal.
A megnyitót Dr. Gémesi György Gödöllő Város polgármestere tartotta, aki méltatta, azt, hogy
az EU-s elnökség helyszínére az IPA ismét egy színvonalas rendezvényt szervezett, majd jelt
adott a főzőverseny megnyitására, azaz a tüzéreknek, hogy gyújtsák meg a kanócot.
Az ágyú durranása jelentett a csapatoknak, hogy elkezdődhet a vetélkedő.
Ezek után a zsűri bemutatása következett. A verseny szabályokról Csetneki László főkancellár
igazította el a csapatokat. Majd Dr. Simon Tamás r. dandártábornok a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője is köszöntötte a csapatokat és érdeklődőket. Bemutatta, az a különdíjat,
amelyet ő ajánlott fel a Népi Gasztronómiáért.
A rendezvény további részleteit elolvashatja mindenki a honlapunkon. Azonban a jövöre nézve
az elnökségnek és a tagságnak is aktívabban kell bekapcsolódni egy ilyen nagyszabású
rendezvénybe.
7. Szent Iván éji vigasságok és Pálfordulás a szervezetünk éves munka és program tervében
nyári rendezvényként szerepelt június 24-26. találkozó Tápiószentmárton Kincsem Lovas Park
területén.
Az időpont, vagy a szervezési hiányosságok, illetve nem tervezett szolgálati elfoglaltság és
szomorú családi események miatt a péntek esti vigasságot el kellett hagyjuk, mert, akik
bejelentkeztek sajnos az utolsó pillanatban lemondták a részvételt.
A mini golfra és a teniszre nevezettek közül 23 fő jött el és vett részt a szabadtéri programban.
Az előzetesen bejelentkezők közül a pénteki programot lemondók 12 fő marad távol.
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A rendezvényt a kiírás szerint 09.00 órakor megnyitottuk. A számításinkban egy do log nem
szerepelt az élénk szél, ami többször is átrendezte az iratainkat és befolyással volt a versenyszámokra is.
A tenisz versenyben akinek kedve volt elindult. Így 4 férfi és 4 nő versenyzett a helyezésekért.
Az időjárás itt is tréfálta a versenyzőket, mert kit a nap, kit a szél és volt akit a labda is zavart.
8. Az I. Maglódi Gasztronómiai és Sörfesztivál 2011. augusztus 26-27. Horváth László
„Titusz” felkérésére a fesztivál megszervezéséhez a társadalmi szervezetek együttműködése
jegyében szívesen tettünk eleget. A rendezvény előkészítése során megosztott feladatok voltak.
Titusz a zenei és a sörös csapatok szervezésében tevékenykedett, még mi a fővédnökök és a
támogatók, valamint a gasztronómiai verseny elengedhetetlen személyzete a csapatok és a zsűri
szervezése szemszögéből igyekeztünk a legjobbat kihozni.
Verseny céljának az amatőr főzni, sütni szeretők részére versenyzési lehetőségek biztosítása a
szabadban, illetve a családi és baráti kapcsolatok ápolása hagyományteremtő jellegét tűztük ki.
Az előzetes program egyeztetés során 3 naposra terveztük a fesztivált, de közben kiderült, hogy
kétnapos programra van kapacitás. A meghirdetett gasztronómiai versenyre lassan érkeztek a
jelentkezések. Egyik oka volt, hogy az előzetes megbeszéléshez képest a honlapon és a
plakáton a jelentkezési határidő augusztus 21-re lett módosítva. A másik ok a késedelmes
plakát kihelyezés és információtovábbítás volt.
Az előkészületek része volt meg a rendezvényhez a sörösöket és egyéb árusokat meginvitálni.
Ami megint csak nem ment könnyedén, mivel 26-ra már csak 2 sörös és 5 árus maradt a
jelentkezők közül és jött el.
A következő nehézséget az engedélyek és bejelentések teljesítése jelentette. Ezt Titusznak
sikerült abszolválni.
Augusztus 21-én 20 csapatot regisztráltunk, ami egy első alkalommal megrendezésre kerülő
főzőverseny alkalmával nem rossz ómen. Ebből a létszámból azonban egy csapat jelezte, hogy
nem tudnak jönni szolgálati elfoglaltság miatt. Péntekre kiderült, hogy további két csapattal
bővül az indulók létszáma. Szombaton reggel érkezett egy olyan csapat, amely állítása szerint
leadta a jelentkezését, de sajnos hozzám a lapjuk nem jutott el. Azonban őket sem küldtük el.
Volt egy sajnálatos távol maradás is, mely a Pándi Hagyományőrzőket érintette, ugyan is a
rendezvényre utazás közben egy halálos kimenetelű baleset részesei lettek.
Így 22 csapat kezdte el 8 óra után a felkészülést a 9 órára tervezett rajtra. A megnyitóra a
színpadnál került sor, ahol a zsűri tagjain kívül Monostori Lajos fővédnök és Tabányi Pál
polgármester is megjelent. A rövid bevezető után a Polgármester megnyitotta a fesztivált és a
versennyel kapcsolatos információkat, Csetneki László zsűri elnök ismertette, majd a Szent
László Vitézei Hagyományőrzők ágyúszóval adtak jelet a főzés kezdetére.
A díjak átadását követően a Szabadtűzi lovagrend avatási ceremóniájára került sor, melyet
Csetneki László a Szabadtűzi Lovagrend Főkancellárja celebrált. Szabadtűzi Lovagrend
tagjává, illetve Kormos Lovagjává fogadtuk Kovács Gézát, Hrncsár Pált, Szebeni Zsoltot,
Fodor Bertoldot és Romfa Mihály urakat.
Az eredményhirdetés követően minden csapat összepakolt, mivel az ételeik elfogytak.
Volt, aki elindult haza főleg, akik messzebbről jöttek.
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A rendezvény összességében a terveink szerint alakult, még ha voltak benne kisebb- nagyobb
göröngyök is. Azokat a következő alkalommal figyelembe vesszük és akkor biztos, hogy
minden jobban megy majd.
9 Szervezetünk megalakulásának 1. éves évfordulós rendezvénye és a Bowling és fallabda
verseny 2. fordulója 2011. október 15. az Ilzer Sörgyári Sörözőben Monor, Gép u. 1.
A Szervezetünk nehézkesen tudta elkezdeni a működését. Azonban nem adtuk fel és előkészítettük a 2011. éve rendezvényeit. Ezek közül a 2011. év az első kiemelt rendezvénye a bowling
és fallabda versenyünket, melyet úgy hirdettünk meg, hogy minden évben két fordulót
rendezünk és a második forduló után összetett pontverseny számítás alapján vándor kupát
adunk ki. A helyszín adott volt, mert Monoron egy helyen mind két versenyhez rendelkezés re
állt a pálya. A rendezvény egyik fővédnöke Genzwein Ferenc az Ilzer Sörgyár és az étterem
tulajdonosa szívesen adott helyet a számunkra.
A második fordulóra előzetesen 28 fő jelentkezett a bowling versenyre és 10 a fallabda
versenyre.
A verseny támogatói segítettek abban bennünket, hogy a versenyzők részére serleget, érmeket
és némi tárgyjutalmakat is kitudjunk osztani.
A verseny napján 18 bowling és 7 fallabda versenyző adta le nevezését. További 6 vendégünk
volt, akik csak látogatóba érkeztek, nem akartak versenyezni.
10. A Rendhagyó Mikulás Napi Partinkat az idén már második alkalommal hirdettük meg a
rendhagyó. A helyszín a Csillaghegyi Uszoda volt, ahol már 9 órától gyülekeztek a mikulás
jelmezes búvárok és várták a víz mélységére kíváncsi gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
A rendezvényre 25 felnőtt 28 gyermek érkezett és élvezte a vizes és „száraz” programokat.
A vízben a merülési gyakorlatok mellet a felnőttek és gyermekek is ügyességi számokba
mérték össze tudásukat és bátorságukat. mindenki elfárad – a szervezők is – kellőképen mire az
eredményhirdetésre és a mikulás érkezésére sor került.
Azonban a száraz programokról is ejtsünk néhány szót, mert volt bőven olyan is. A gyermekek
részére rajzverseny, lufi fújás, és süteménydíszítés is. Utóbbihoz a Gundel Károly Vendéglátó
Szakiskola cukrász tanulóinak csoportja adott segítséget. Ők a magukkal hozott mézeskalácsok
díszítésének rejtelmeibe avatták be a gyermeket és felnőtteket egyaránt.
Természetesen az épen aktuális – adventi - sütemények versenyére is sort kerítetünk, ahová 8
féle süteményt hoztak magukkal a háziasszonyok. A zsűrizést, Vígh Maja Venesz díjas
mestercukrász „karamell királyra” bíztuk.
11. Több éves igényt szerettünk volna kielégíteni, azzal, hogy meghirdettük az asztalitenisz
versenyünket 2011. december 11-ére. A helyszínnek olyan helyet kellet keresni, ahol a
rendezéshez termet és szakmai segítséget is kaphatunk. Így eset a választás a Maglód Város
Vermessy Általános és Művészeti Iskolára, ahol a terem és az Asztalitenisz szakosztály is adott
volt. A város polgármestere Tabányi Pál úr vállalta a fővédnökséget és segített abban is, hogy
ne keljen terembérleti díjat fizetnünk. Ezt mi azzal honoráltuk, hogy lehetőséget biztosítottunk
a 14-18 éves korosztálynak a versenyzésre.
A versenyre előzetesen 25 fiú és 3 lány nevezett 10-14 éves korosztályba, a 14-18 éves fiúk 5
fővel, a 18-45 év között 3 hölgy és 8 férfi, valamint a 45 év felettieknél 5 férfi versengett a
helyezésekért.
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verseny számok lebonyolításához 6 asztalt állítottunk fel a tornaterembe. A verseny
zavartalanul folyt, mert a szakosztály vezetői és versenyzői – akik természetesen nem indultak
a versenyben – felügyelték a rendet és rögzítették az elért eredményeket.
Az eredményhirdetés előtt minden résztvevőt meghívtunk ebédre, mely gulyás leves volt apró
süteményekkel kiegészítve.
12. A Szervezetünk elnöksége tavaly decemberben próbálkozott egy Óév búcsúztató
rendezvénnyel, melynek nem keltett nagy érdeklődés. Az idén több rendezvényt is elindítottunk, olyat, melyet nem rendeztünk, illetve nem hallottunk róla, hogy szervezett volna valaki
hasonlókat. A Szent György Napi pókerverseny megrendezésével újat alkottunk még ha az
érdeklődés és a megjelenés nem is esett egybe.
Ezen felbuzdulva december 17-re hirdettük meg az I. Óév Búcsúztató Póker Partynkat, az előző
alkalommal jól bevált verseny helyszínére, a Pomázi Rákos Vendégház Panzió Önkiszolgáló
Étterem különtermébe.
A versenyhez szükséges kellékekkel már rendelkezünk, a helyszínen a berendezés is alkalmas a
verseny lebonyolítására.
Előzetesen 28 fő jelentkezett a versenyre. A verseny támogatói segítettek abban bennünket,
hogy a versenyzők részére serleget, érmeket és emlékplaketteket tudjunk kiosztani.
A rendezvény helyszínén 13 versenyző jelent meg, de mire a verseny sorsolást megejtettük,
már csak 12 versenyezni kívánó húzott sorszámot.
13. Óév búcsúztató vízipipa találkozó 2011. december 29-én Pomáz Beniczky u. 63. Kara
Hotel és Étterem Törökkávézójában elmaradt, mivel nem volt rá jelentkező. Ezért a jövőben
nem építjük be a munkatervünkbe.

II. Kirándulások és csatlakozó programok
1. Tardi Hurkafesztivál 2011. február 12. Szervezetünk csapata a Tápiószentmártoni
Hurkafesztiválon elért eredménye alapján és a 2010. évi sikerei alapozva jelentkezett, Csetnek i
Lászlótól az MNGSZ Észak-Bükki régió elnökénél a VI. Tardi Hurkafesztiválra.
A mivel az előző évi siker kötelezett a felkészülésre az idén minden kategóriába neveztünk.
Így felkészültünk a versenyre és nem csak hurka készítésre, hanem a fesztivál részét képező
szalonna-, házi savanyúság és forralt bor versenyre is.
A helyszínre elsők között érkeztünk, még attól sem féltünk, hogy egy ismert szólás esetleg
beigazolódhat – „ elsőkből lesznek az utolsók”.
A csapat tagjai : Lovasi József, Lovasi Viktor, Menyhért Péter és a nők Romhányi Adrienne,
Lovasiné Gördör Stefánia, Göndör Ferencné, Menyhártné - Kovács Györgyi.
A jól előkészített anyagainkat és látványos bemutatónkat nyugodt körülmények között
rendezhettük el és készülhettünk a megmérettetésre.
A savanyúságokat tartalmazó üvegeinket és a szalonnákat elhelyeztük a zsűri asztalnál, majd
neki fogtunk a fő feladathoz a hurkakészítéshez.
Ez után már csak az eredményhirdetésre kellett várjunk, mert a közönség gyorsan széthordta a
kóstolókat, alig tudtunk magunknak megmenteni egy keveset.

8
Az eredményhirdetésre is sorkerült. A forralt bor kategóriával kezdődött, itt nem voltunk
érdekeltek. Következett a házi savanyúság kategória, ahol érdekeltek voltunk, és egy 3 díjat
kaptunk.
A szalonna versenyben már nagyobb reményekkel vártuk az eredmény, melynek a végén
nagyon örülhettünk, mert a leadott 21 féle szalonna kompozícióval az egyéni legjobbnak járó
rubin diplomával jutalmazott a zsűri, mely egyben a „szalonna király” címet is jelentette a
számomra.
Következett a fő attrakció a hurkakészítés eredményhirdetése. Itt is nagyon sokáig kellet várni,
már azt hittük, hogy valamit elszúrtunk, mert csak nem akartak szólítani bennünket.
A különleges hurka kategóriában a szójás-zabpejes fehérhurka és a céklával színezett vörös
hurkánkért Aranydiplomát kaptuk
Úgy látszik érdemes készülni. Így a következő alkalomra a szervezetünk több tagját is
mozgósítjuk majd a hasonló rendezvényekre. Ez is a szabadidő hasznos eltöltésének egyik
formája, így szélesedhet az IPA szellemisége a „Servo per Amikeco”, mivel számtalan új
kapcsolatok alakulhatnak ki és szövődhetnek barátságok is más civil szervezetek tagjaival.
2. Kiruccanás Köbölkútra egy kis „disznókodásra” 2011. február 26- 5 fővel vettünk részt a
disznótoron. Aktívan közreműködtünk a feldolgozásba és az eredmények értékelésébe, az az a
fogyasztásba. A rendezvény, melyet Érsekújvári IPA Szervezet már 5- ik alkalommal rendezett
meg jó példája a barátság ápolásának. A folytatást már akkor mindenki eldöntötte és
kijelentette, hogy föltétlen ott lesz a következőn.
3. Tavaszi túra a Vértesbe, 2011. április 02-03. igen szerényre sikeredett, mert csak egy családi
kirándulás lett belőle. Sajnos nem volt rá érdeklődő, pedig egy szép és sok látnivalóval
rendelkező környezet.
4. 2011. április 4-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Tápióbicskei csatájának 162.
évfordulóján Szervezetünk részt vett a győztes csata helyszínén megrendezett hagyományőrző
napon. A település mellett fekvő területen több ezer ember, huszár és tüzér hagyományőrzők
gyűlnek össze minden évben, hogy megemlékezzenek a tavaszi hadjárat eseményeiről.
Hagyomány, hogy minden évben megrendezik a Tüzé rkonyha főzőversenyt, amelyen neves
mesterszakácsokból álló zsűri értékeli a helyben készített bográcsos ételeket. A versengésben
két féle étellel és egy különleges pogácsával készültünk. A egyik étel éppen a Szabadságharc
költőjének nevét viselte „Petőfi gulyás”, a másik „Ínyenc emlék, ahogy Doberdónál is
csinálták”, még a pogácsa gasztronómiai kuriózumát, a medvehagyma adta.
A zsűri értékelése alapján mindkét ételünk II. helyezést értek el, melyről az alábbi oklevél
tanúskodik
5. 2011. június 16 Pándi Meggy Fesztiválra voltunk hivatalosak. A Falu Napból tavaly meggy
fesztiválra váltottak Pándon. Azon még csak látogatóba voltunk jelen és segítettem zsűrizni. Az
idén felkészülést már június utolsó hetébe elkezdtem, mert a meggy már nagyon érett.
A főzés közben a Vecsési Wiliams Televízió késztett egy riportot, melyet többször le is adtak
műsorukban.
Azonban a zsűri elé sem lehetett akárhogyan elmenni ezért a meggy eredetéről egy történeti
áttekintést készült és egy vers is a meggyet éltette.
A zsűri már várta a szöveges kíséretet, mert minden alkalommal kerekítek egy alkalmas
szöveget az ételek mellé.
Ezt követően már csak az eredményhirdetésre kellett vár.
Az itallal kezdték, mely úgy látszott nem ízlett a zsűrinek, mert csak egy különdíjjal jutalmazta
a 7 alkotásainkat.
A következő a sütemény kategória volt. Itt Romhányi Adriennek egy különdíjat adott a zsűri, a
további alkotásaink közül a meggyes őzgerinc harmadik díjat kapott.
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Az ételek kategóriájánál egymás után szólították ki a csapatokat, csak hát mi csapatunk neve IPA MSZ KMSZ Családi Hagyományok - nem akart elhangzani. A harmadik díjat is
kiosztották, már amikor is a második díj átvételére szólítottak bennünket.
Nem maradt más már ekkor hátra, hogy a 2011. év Meggy Királyát szólítsák. A zsűri elnöke
elkezdte sorolni, hogy az idei Meggy Király mi mindent készített és adott át zsűrizésre : két féle
meggybefőttet, 7 féle italt, 3 féle süteményt és nem utolsó sorban egy komplett ételsorral járult
a zsűri elé. Ez a csapat, illetve személy nem volt más, mint Lovasi József, így a fejére került
2011-ben a meggykirály korona, melyet egy évig viselhet, és ha kedve tartja jövőre akár meg s
védheti.
6. Az Bogácsi Önkormányzat, a Termálfürdő és az Magyar Gasztronómiai Szövetség ÉszakBükki Régiója meghirdette a Summás Ételek Főzőversenyét 2011. július 22-re . A főzésen
kívül feladat volt még, hogy olyan eszközöket, használati tárgyakat kellett vinni és azzal a
főzőhely környékét díszíteni, amely a summások élet és munkakörülményére utal.
A kondérból elfogyott minden, még a sült szalonnát is elvitték.
Az eredményhirdetésre várva többen jöttek még, hogy szeretnének valamit még enni, de hát
nem volt mit és a rendezők arra kértek minden versenyző csapatot, hogy ne készítsenek már
semmit, mert a fürdő területén működő büfések panaszkodnak, hogy náluk nem fogy semmi.
A munka gyümölcse is megérett, hiszen a zsűri ezüst diplomával jutalmazta ténykedésünket.
Tehát az IPA MSZ KMSZ Családi Hagyományok csapata megint ki tett magáért.
7. A Káva Község Önkormányzat 2011. augusztus 13-ra Tökfesztivált hirdetett. Erre a
fesztiválra két dolog miatt mentünk el és képviseltük Szervezetünket. Egyik az önkormányzat
felkérése volt, hogy egy 350 l-es bográcsba készítsünk 1000 adagos rekord mennyiségű
töklecsót, illetve a versenyben is nevezzünk be és főzzünk. A főzés az a háttérmunkásokra –
IPA KMSZ Dunakeszi csapatára - maradt, mert a rekord kísérleten túl zsűrizni is kellett, így
nem lett volna fer ha még versengünk is.
Azért is a rekord kísérleten túl jutott egy második díj a töklecsóért, amit a Szervezet csapata
készített.
8. Az IPA Köztársasági Őrezred Családi nap és főzőversenyén 3 csapatunk – baráti kör tagok –
indult. A zsűri munka miatt itt sem főztünk, még a Dunakeszi csapat sem, mert nekik is más
feladat jutott. a csapataink egy 3-dik és két különdíjat hoztak el a rendezvényről.
9. Egy hétvége Tokaj és környékén 2011. szeptember 16-18-ra tervezett kirándulás elmaradt
10. A Tardi kakas Fesztiválon 2011. október 08-án immáron 5- ik alkalommal indult el a családi
csapatunk. Az idén is sok szépsége volt a rendezvénynek, főleg a kakas szépségversenyen. A
csapatunk különdíjat kapott az elkészített ételsorra és a süteményekre. A közönség viszont nem
akarta, hogy elpakoljunk, mert annyira ízlett nekik a 6 féle ízesítésű tócsnink.
11. Márton Nap Tápiószetmárton Kincsem Lovas Parkban 2011. november 05-én, annak
ellenére, hogy nem került meghirdetésre mégis 22 fő vett rész a Szervezetünkből.
12. A Tápiószetmártoni Hurkatöltő Fesztivált 2011. november 11-én, immáron VII. alkalommal rendezték meg. A Szervezetünk ápolva a hagyományokat most is nevezett és képviselte az
IPA-t. A rendezvényre 55 csapat küldte el a jelentkezését és természetesen meg is jelent a
versengés napján. A csapatunk 6 fő „aktív” dolgozóból és 6 látogatóból állt. A munka már elő
napon elkezdődött, ugyan is az alapanyagokat megfelelően elő kellett készíteni. K olbászt
töltöttünk, pecsenye húst sütöttünk kemencébe és természetesen abált szalonna sem
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maradhatott ki a sorból. A különleges hurkát is előzőnapon készítettük el, mely egy lisztes
rétesbe töltött vegetáriánus hurka volt
A májas és a véres hurkánk minőségét a közel 50 éve elsajátított receptnek köszönhettük, mert
akkor is finom volt és a zsűrinek is elnyerte a tetszését. A recept nem titok, de a szív és a múlt
megbecsülése feltétele a sikernek.
A zsűri értékelése során a vegetáriánus hurka különdíjas lett, még a véres hurkán az idén ezüst
diplomát érdemelt.
13. Részvétel a IPA Készenléti Rendőrség Szervezetének Bálján 2011. november 19-én sajnos
csak 4 fő képviselte szervezetünket.
14. A II. Dánszentmiklósi Alma Fesztiválon a Mikulás előtt ismét a gasztronómiáé volt a
főszerep. Ez úttal Dánszentmiklós találta meg azt a kitörési pontot, amellyel a településen
termelt nagy mennyiségű almát népszerűsítheti és a vállalkozóknak lehetőséget kínál a
bemutatkozásra.
Két csapatot neveztünk az idén is - első csapat az IPA KMSZ Családi Hagyományok csapata.
Ennek a csapatnak a vezetője én voltam. A teljes ételsorral, 6 féle süteménnyel, két féle befőttel
és 9 féle itallal neveztünk a versenyen. Az ételsor magyaros almástál, és almás lepkepotyi,
almába pácolt pulyka mellragu, sárgarépás főtt burgonyával töltött sült burgonya és alma és
mézes tormás-almából és fokhagymás-káposztával töltött savanyú almából állt. Ezzel egy I.
díjat sikerült elhoznom.
Az italkészítés olyan jól sikerült, hogy III. díjat sikerült elérni. Az italokról annyit, hogy ágyasalmapálinka, málnás alma likőr, málnás almabor és bodzás-alma üdítő került a csomagba.
- második csapatunk Dunakesziről érkezett Lovasi Viktor vezetésével. Az étel amit készítettek
tejszínes almás csirke mell saláta fűszeres rizzsel. Ezért egy elismerő oklevelet és különdíjat
kaptak.
A sütemények kategóriában: 4 különdíjat sikerült szerezni. A „cukrászaink” voltak: Romhányi
Adrienne, Romhányi Jánosné, Göndör Ferencné és Lovasi József.
15. Adventi kirándulás, helyszín a Krakkóba, melyet közbe Dresdara terveztünk át 2011.
december 9-11. szervezési nehézségek és egyéb elértés következtében elmaradt.

III. Külföldi partner szervezetek tagjainak fogadása
1. A Dittzingeni IPA szervezet tagjainak fogadása 2011. október 13-16. sajnos a partnereink
lemondása miatt elmaradt.
2. Segítséget nyújtottunk Sándor László barátunknak 44 fő német kolléga egy Budapesti
városnézés és Parlament látogatási program megszervezéséhez.
3. Segítettük az Izraeli csereprogram megvalósítását Budapesti és Pest megyei helyszíneken.

A létszám helyzetünk
96 jelentkezési lappal igazolt tagunk volt 2011. december 31-én. A nyilvántarási lap mellé
szükséges fényképet és tagdíjat 4 tagunk nem teljesítette és 6 fő nem vette át a tagsági
igazolványt.
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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.
A feladat adott, de a elnökség tagjait felelősség terheli, hogy a jövőbe szélesedjen a kapcsolat,
és a tag toborzó munka javuljon. Ehhez segítséget nyújthat a Pest megyei Rendőrfőkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás is.
Meg lehet kezdeni a toborzó munkát a BV területén dolgozók körébe n is a módosított Szekció
Alapszabálya értelmében.
A Magyar Szekció elnökségének döntése alapján az átjelentkezők tagrevízióját megoldottuk.
Az alapszabály értelmében tagsági viszonyt nem létesíthető személyeket meggyőztük és ennek
során 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 198 fő volt december 31-én, ebből 3-an csak papíron tagok, mert a
tagsági igazolványt nem vették át és nem is fizettek támogatási díjat.
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 jo ggal eljárhassanak az elnökségi ülésre. Addig is
az aktív csoportvezetők feladata, hogy a hozzájuk tartozókkal ápolják a kapcsolatot és
tájékoztassák őket..

A pénzügyi helyzet
A kincstárnokunk ugyan tanulja még a szakmáját, de azért hellyel-közzel a havi zárások időre
elkészülnek, illetve készülnének.
A könyvelőnk régi baráti kör tagtársunk, aki örömmel vállalta és csinálja a könyvelésünket.
Így 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.
Az 2011. évi pénzforgalom alakulása és 2012-re tervezett költségek külön mellékletben
szerepelnek:

A szervezeti életünkről
A szervezetünk vezetősége az 6 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 alapszabályunk a Bírósági befogadás alapján alapvetően megfelel az érvényben lévő
nemzetközi és a hazai szabályozásoknak.
A szervezeti élethez tartozó feladatokat a Szervezeti Működési Szabályzat elfogadásával
egységesítettük és 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.
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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 Közgyűlést feladata ezennel, hogy a végzett munkáról történő számadáson túl, elfogadja a
munkatervet és a gazdálkodást.
Elkészült és elfogadásra került a Gazdálkodási Szabályzat, mely konkrétan tartalmazza a
feladatokat a jelenleg érvényes pénzügyi szabályok alapján. Ezt már csak be kell tartanunk.

IV. Szervezet működésének összehangolási feladatai
1. Az elnökségi ülések: valamennyi ülésre hivatalosak: elnökség tagjai, meghívottak
- 2011. január 21. helyett február 19-én 08.00 óra Monoron került megtartásra Téma: Az
éves munkaterv és gazdálkodási feladatok egyeztetése, a beszámoló anyagának elkészítése.
A működési és gazdálkodási szabályzat jóváhagyása
- 2011. április 7-én. 14.00 óra Gödöllő Téma : - 2011. évi munkaterv feladatok
végrehajtásának megvitatása és egyeztetése, Felkészülés a következő időszak feladataira.
- 2011. június 7-én 13.00 óra Budapest Sport Templom Téma: Az éves munkaterv és
gazdálkodási feladatok egyeztetése, a beszámoló eltelt időszakról.
- 2011. szeptember 8-án. 14.00 óra Pomáz, Téma : - 2011. évi munkaterv feladatok
végrehajtásának megvitatása és egyeztetése, Felkészülés a következő időszak feladataira.
2. A kibővített elnökségi ülések: résztvevői: elnökség és a csoportvezetők, meghívottak
- 2011. január 21-én helyett február 19-én 08.00 óra Monoron került megtartásra Téma: Az
éves munkaterv és gazdálkodási feladatok egyeztetése, a beszámoló anyagának elkészítése.
A működési és gazdálkodási szabályzat jóváhagyása
- 2011. december 14. helyett 17-én Pomázon 14.00 óra, Téma: megemlékezés Arthur és
Marjorie Troopról, A 2011-ben végrehajtott feladatok értékelése, beszámoló vázának
összeállítása, a 2012. éves munkaterv, gazdálkodási terv és programok megtárgyalása,
jóváhagyása
3. Közgyűlés : 2011. március 11. 14.00 órára terveztük, de elmaradt, mivel január 12-én
rendkívüli közgyűlés keretében elfogadásra került a 2011. évi munkaterv és gazdálkodásra
vonatkozó előterjesztés és 2010-ről nem kellet számot adnunk, mivel hivatalosan nem
működtünk még.
MUNKATERV
A Küldött értekezlet feladata továbbá a munkaterv jó váhagyása ( írásban mellékelve és külön
napirendi pontként előterjesztve), mivel az előttünk álló év igen gazdag programot kínál ezért a
elnökség nevében, kívánok mindenkinek kellemes időtöltést, az új évi feladatokhoz erőt,
bátorságot és kitartást az elképzelések valóráváltásához.
Maglódi, 2012. január 9.
Lovasi József
elnök

