


DÍ. Róth sóndor
ldtÜntetése

EgY szervezet értékét
na8ymértékben ta8jai
minősége és teljesítmé_
nye határozza me8. Az
lBssA minden évben
kitüntetésben részesíti
azt a személyt, aki
tevékenységéVelméltó
módon hozzájárula
sze rvezet fej lődéséh ez é5
ran8jának, eli5mertséBé_
nek nöVeléséhez.

TÖbb éVe lagja annak a
NeW York ctyb€n mÚ(ódő
k]lenct.gú szakma bizoftság
nak' amely a bortónók Vszo
nYa t h]Vatott fe úgyeln . A
böi1ön gazgató < kinevezé9ét
is e testu]et hagyja jóVá és
rcr átlan lehetősége (ke| ren_
delkezik a bóÉónÓk te]jes
körű elenőrzésé.e'

Az BS5A 8en nagyra éÍté_
(el] Róth úIez€níontosmeg
bíz.tását' hiszen az BssA 5

szoros partneri kapcsolatot
tart fenn oiyan neínzetköz]
szeíVezetekke, m]nt a FllPA,
am€ y az € íté t€k böftonb€ i

helyzetéVe és társad! mi in
t€gráció]áVa, továbbá az eh
hez kapcso]ódó kérdésekke
fos alkozik.

sándor tagjaink sorát 8azda
gitják mondta az B55A e
nö €, proí Popper Györgyaz
L'A Bodegta élter€m kü/ön
termében rend€zeti unnep_
ségen' ltt k€rÜt sor 2014'
augLrsztus27 én arra a magas
sz ntű d]plonráci. rendeZ_

üszkék VagyLln (

Vényre, ame yen a
nernzetköz] szervezet
e noke átnyújtotta d.
Róth sándornak, az
IBSSA Uszte etbelitag
jának ki€melkedó
n€rnzetköZ tevékenysé
g€ € ism€rése(ént-. az
BSSA D csőség Érdem

rend aÍany fokozata ki
tÜntetést'

Róth úr uz €tj tevé
kenysé8e me] ett d plo
mác a|pozíc ót 5 betÖ t,
rnint Ukralnanete etbe
i konzu]a, sz€geden'
Kárpátaliáíó származlk,
amer ka á lampolgáI
ként az UsA ban é, ahol
kinra8as ó human tárius
és társada mitevékenY
ségéért nagymegbecsij
és övezi.

Az eseményt megtiszt€ l'
tékjelenlétükkel:

Őexc' Lounés
Magramane,Agérla ma_
gyarország nagykóVete,
.z afr ka] nagykóVetek

Mr. Mykha]o YungeÍ,
U(ralna ideig enes ijgyv
vője,

N4r' Zaid Naffa, a JoÍ
dán Hasemita K rályság
tiszte etbe l konzu]já, a

T sztei€tbel Konzul] Tes
tület e nöke,

ar- -T

DI Róth sándoÍt klemé kédőnémzetközi
téVékénYsége elúmeréséként tüntétték ki

Dr Fodros 9tván sao
Toméés Princ pe Demok'
I.tikus (oZtáÍsa5ág tiszte
letbel főkonzulja, az
lB55A diplor.áci.i o'tá
Yaenöke,akitÜntetési

]avas at előteriesztője,
Dr' 8la5kó Bé a ny' r: Vezé!

őrnagy, a Nemzen Kőzszo gá_

ati Egyetem prof€sszora, au
lBssAtiszt€ etb€ i tagia,

G.rámvölgyi tász ó ]: dan-

lohn Bokotely,az B55A u k'
Íajna megbízoti képv selője,

a, lBssA Ma8y.r szekciót
Ko lárAnta társe nok úr kép

!á|
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Az lBssA magas 9intűdiplomá.iailéndézvényétBUdapestén,a L'A.Bodegita éttercm külijntérmébén ta ották áugusÍus 27 én
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