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Steel Memori al 9 IlI

Magyarországon

2002 ős7-én az IBSSÁ (lnternationrr]
Bodyguard and Securio Services Association)
Magar SzeLció e5ik regionális vezetője' dr

során 300 tíizoltó halt hósi hJlj|!' é! közüliik

KrtalikTamás akit rendkir,üli nródon

és Dan

megrázott

2001. s7-ePrember 1l-én elkövetett súlyos terrorrárnadás a Nerv York-i \íorld Trade Center
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madás utáni menrési murrkíatokat hősiesen vég-
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Az évente nregrendezen esenlcnr soránTamás

közöa

igaz barársjg izöro.1örr.

anrel1et a

10. évlordtrló alkalm:iból s?en'ezerf ilnnePségen

külön ki€melr az USA Lrud.rpe*i nigvkövete,
öer.ellen. ijja Lleni Tt;rro1'"r'' K"r'ru ll'ij. cs
átadta az egykori rÍízoltópu.rrlcsnok. NÍr Daly

ző szenrélyek tiszteletére és enrlékére ernlékfutást

'zenez M'rgy.rrorszjgorl. lilrJ1'". Íeluonulx',rl'
Az IBSSA nemzerkiizi szervezet lelkarolta a
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Támás azt kéne az

US{ nrsrkuvetségén ke-
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- Emlékmíívek

Il

tiszteletére

tonrv"k

nag1'kJvet asszony szeméLyesen adta át a

acélszerkezetének 4 darabját, iinnepélyesen arne'
rikai zászlóba burkoLva' az emlírett városok tűzol_

tóparancsnokai, ilLewe kéPvis€lői részére.
.Vagar reszról dr Bekondi C1brg rü' alrl_
bornagl ; BM orszjgo. Kata'zrroFavédelnli I_o_
igazgatóság (BM oKI) főigazgarója méltatta a
kezdeményezés fontosságát és a terrortárnat1ás
.úlyo''jg.rr. .me\ hara'srl volr .rr egev viljg biz
tonságának kérdésére'Elmondca rovábbá, hog1

J"rrbor' minr
jelképet, amelyekból enlékrrLL.eket á]lhanának

Magyarországra, mint szoros szövetségesre és ba'
lj(i orsz.lgrJ az Lgye'ülr Álamok cddig is is "r
jóvőben is biztosan számíthar.

zés utárr az első ntegemlékező mararoni futásra

tcl r n'a9rr viro'brrr..z," tu l.rrlilcgvhw;.

2002' szeptenrber'11 én kerülr sor, amelyre több
orságból érLeztek Észwevők, v:]aminr az Amel ilai L$ e.iilÍ {Jlalrrok bud.rpe.ri rllg kÜ'er'é3é-

Kecskeméc, Hawan és Bud.rpe*. .rmelyeklek

György, az IBSSA elnöke, aki több alkalomm"l

átadására 20 1 2. szeprenrbe r ] ] 'en kc rüIne sor

részr vetr az emlékfutáson is és igérerer tetr arra,

nerncs ke'zdeményezést és vódnókséger válalt a
rerrdezvény felert. Álapos előkészülcrek és szerve-

nek diplomatái is részt venek az esernényen. A
távor Kiskurrfélegyházr Kecskemér városok

reszrül, hogyküldjenek

\ Í.r:r :rnrrlz.igra e tornyok
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Eleni 1isekopo,'rlos Kouna1akis

Az áradási ünnepségen jelen l'olt prof' Popper

hog.v az

IBSSAaktívan támogatja
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IBSSA elnóke egyébkéntmár

2012. január i9-én' az Egyesült

ielölték ki.
A rendezvényt minden élóerr megtiszrel-

közört

barr. Észak-Karolina'

tűzoltóparancsnok (FDN\], aki szerrrélycsen
vezerte a 200l. szeptember 1 l-i terrortánra-

emlékmíivek állításának tervét.

PoPPerAnna

dás utáni mentési munkáarokat, .rmelynek

flag on January 25, 2012 to rhe chiefs
ofthe fire departments and representatives oflhe cities in question.
From Hungary, Lt. Gen. dr' Györ_

Dr. Tamás Kutalik' one ofthe regional
leaders ofthe Hungarian Section ofIBSSÁ
nrernational Bodyguard and Security Ser-

vices Association) was so profoundly
shocked by the terror atracks againsr the
Tt'in Towers ofthe \íorld Trade Center that
the heroism of the
rescue workers there. In the fall of2002, he organ ized a memorial run in rheirhonor, alongside
he decided to commemorate

rorchJit march.
The IBSSA supported this noble event and
accepced its patronage. Following serious plan-

a

n

ing and orga nization, the first mernorial mara-

held on Seprember Il. 2002. Parrici"a.
pants came írom several counrries and diplomars
:rom rhe US Embassyin Budapest also rook part.
rhon

The courre was rhe drsr;nce benveen rhe ciries
of Kecskemét and Kiskunfélegyháza.
The chiefofthe New York Fire Department,
\Ír' Dan Daly attends rhe evenr each year' on

September 11, 2001, he led the rescue eForts
:crsonally. During rhis struggle in rheafrermath

ri rhe rerror artack, J00 heroic firefighters lost

Álanrok'

Charlote városában

tanott előad*íban is méltatta az eseméIry
fonrosságát és ismerrerre a rrragyaronzági

te reszvételévelMr. Dan Daly New York-i

(l

a kózeljövóben

felátlítandó emlékmiivek meg'alósítását.

gy Bakondi ofthe Ministry oflnternal

their lives, including 6liv direcd. under Mr.
Dalyt command.
These annualevents have sened as the foundation of the friendship berrr'een Tamás and
Dan. The USAs Ambassrdor !o Budapest, Her
Excellency Eleni Tsakopoulos Kounalakis pointed rhis our ;r rhe
commemorrring
"elebrrrion
thetenth anniversary of the
the greecings of

Mr. Dah

e. enr and she relayed

as

leLl.

Tamás requested the Embassr'ofrhe United

Affairs' National Directorate General
for Disaster Management (BM OKF) praised
the iniriarive and ralked about the severity of
the terror attack, which affected the issue of
securityall around the world. Furrhermore, h"
pointed it our thatas a close allyand friend the
United States can count on Hungary for the
future,

Prof György Popper, rhe President oflBSSA

also attended the ceremony. He has participared

oirhe metalstrucnrre
ofthe towers to Hungarv lhich sould serve as

in thememorialrun severaltimes and promked
rhrr rhe IBSSA willr, r itely suppor r rhe c-e.trinn

symbols in memorials to b.- consrructed in foi:Lr

ofrhe memorials.

Srates to send four pieces

Hung.r rian rities: Kiskurfelee\'h'!z'r.

Ke..kemér'

Hatvan and Budapest. The memorials rvouLdbe
unveiled on Septernber 11, 2012.

H. E.

the Ambassador personallv handed
over the four pieces wrapped in the American

The President oflBSSÁhas also ralkedabout
the evenr\ imponance on Jánuary lq.20].' i'l

hispresenrarioninthetownofCharlotte,Norrh
Carolina. also dis.u"sing plan' ior rhe mem.'r ials in Hungary.
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