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H]e":ncrrnrÍvésze;Lk Szövetségiink hírei
,,Dicsőség-

- nemzeÍkÖzi szervezel óliol odomónvo

Azo rongos el]smerést olyon szeméiy
ségek kopholjók, egy n€rnzetkÖzi zsÚri elbÍó
lóso olopjón, okiké e1Ük soún k ernelkedó te
jesílménnye jórUÍok hozzo o horc mŰVé

szeTek Íe] ődéséhez és népszerŰsíléséhez'
A ki]Únlelefi szerné y beléphei o szokrnoi hj

Íességek csornokóbo, oz erró szóló d p omóT

é etmÚVe €i]smerésekénl kopjo

A TekintéVes szervezeT oloku]ó gó oesTjére

20l4 novernber8_ón, o nérnelorszógi Rhe ne

vórosóbon kerÜ lsor, ÍÓbb mintszózv óghkÚ
hoÍcmŰVész szokember, szórnos V ógbol
nok, sokdonos nogVrnesleÍek ]eenlétében'
ELrópo minden szegleiéból és Ázso lÖbb or_

szógóbó

A rendezvény díszvendég€] kÖzÖtl Vol ProÍ
Poppel cyölgy 0z lBssA ehöke. cR nek é e-
tében o l]oÍci mÚVészelek óvl zedek Ótojelen_

tős heyel Íog o nok el' .]elenleg rnegbi2oió_

so o Nemz€]köz Budo Ákodérnlo E nöke, o

Mogyor Korole SzÖVetség tiszT€]ellreli e nöke,

o mogyor Horc MÚVészeiek szÖV€lsége 1ó_

VédnÖke Mindkél szeÍVeze1 rn€go]opitÓso oz
ó nevéhez ÍÚződ k, de éVeken kereszlül ó VolT

o XoÍole V ÓgszöVelség (WKF) kncslóÍnoko'
és oz EKF (EuÍÓpo Ko role szaveiség ) fól lkó_

Ío, ToVÓbbÓ l'4osutolsu Oyorno rnesier, o

Kyokushinkoy korole mego opílójónok fólo
nócsodÓ]o

Az Ünnepélv€s eseményen ]el€n Vol semmy
schi]t, oz ötszöfts nehézsúlyú K-l világboj-

'ok 
Ho ond obÓ, oki pÓlyó]dt szinién koÍo

]éskén] kezdte Budopesten s ótho1Tók óT o

kÖze rnÚ lbon, m]nl a 3 TEK GÓo diszvendé_
gé1

lú ndkeiien oz esók kÓzÖti koplÓk n]eg o n]o
gos kti]nlelést, omey ÖrÖkÖs logsÓgotjelenl
o "Ho l o] Fome N]oÍlol Arls Europe" d cső
ségcsornokóbon
A kiTÚnletések ólodósol kÖVetÓ megbeszélé
s€k eredményeként o szerve2e| Szervezó
Bzo]Tsógo fe kérte PÍoÍ Popper GvöÍgyöt o

lelvélelrő dÖnTó BÍóló BzottsÓg logjo közé

A nyilógólo Íésztvevó szÓrnÓÍo rneg epeiósl
okozott oz o pilonol omikor ProÍ Popper
cviÍgv megnviiÓbeszédeVégén, megro

oodvo oz Ünn€péyes o ko rnol o szinpodro
szólítollo semrnv schilt€]' lrogy Ófod]o o

"Tszlelelbe ]BssA 1og' D pomÓl és igozo
VÓnyl ok nogyöÍommelés ÓriÓs]m€g| szte
leléskéni fogod]o o V]ógszervez€l logsÓg ci
mél

lass,4 t0

Képeink o a dÍjnfudó ijnnepségen Készüllek,
ghol PloÍ' Poppel ayöryy ólodla
senny schllhek 02 lBssA Tiszt9lelb€li
Íogsúgol lgdzoló diplonál ós igazolvónyl


