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nemzetköziszerve
zet á lta l adományo
zott íangos e isme'
rést olya n személY]

9égek kaphatják, egy nemzet
közi zsűri e bÍélása alápján,
akik é|etük során kiemelkedó
te]jesítménnyel járultak hozzá
a harcműVészetek fejlődésé
hez és népszerűsítéséhez. A
kitÜntet€tt személy beléphet
a szakmai hírességek csarno-
kába, az errőlszóló diplomát
életműVe eli5meré5eként
kapja, életre szólóan és térí-
té5mentesen' Ezzel telje5ül
het az adományozók törekV_Á-

se, hogy kjzé rják a, éÍdemte'
len szemé yek e rangos círn
hez Va ó hozzájutását'

A tekintélyes szervezet
a|akulógá aestjére 2014' no-
Vember8 án, a németországi

A szeryezet tagiai azok lehetnek' akik kiemelkédötéljésítménnyeljálultak hÓrzá a har.művészétfeilődéséhéz

Rhejne Városában került sor Bldapesten ]5 láthatták őt a György _ rnegnYitóbeszéde
többm ntszázV lághÍrű harc közelmú tban, nrint a 3' TEK Vé8én, me8ragadva az ünne
műVész szakember, számos Gála díszvendégét' Mindket- pélyesalkaLmat_aszínpadra
viágbajnok, sokdanos nagy' ten az elsők között kapták szólítotia semmy schiket,
mesterék jel€ n lété ben, Eu ró meg a magas kitünt€tést, hogy átadja a Tiszteletbeli
pa m]nden szegletéből é5 ame y órökös tagságot j€ ent lBssA tag diplomát é5 ]gazo]

Ázsja több országábó ' a Hal of Fame MaÉjal Arts Ványt, aki nagy öíömmel és
A rendezvény díszvendé Europe dicsőségc5arnokában' óriásl megtisztejtetésként fo'

gei közÖtt Vo t proí Popper A kitÜntetések átadását gadta aViágszervezetta8sági
Gyórgy - az lBssA elnöke, követő megbeszélések eÍed címét' Az elnök úr fi8yelm€s
akinekéletébena harcműVé ményeként a szervezet szeF 8esztusként u8yancsak át
szetek éVtjzedek óta jelentős Vezőbizottsága felkérte proí nyújtotta a Heku5 Bűnügyi
helyetfog]anake'ArÜnne-Popp€rGyöÍgyötafevételrő] M.gazin 2014' októberiszá
pé]yes eseményen jelen Volt döntő bíráLóbizoti:ság tagja! r.át, amelyben a TEK Gáláról
semmy schilt, az ót5zörö5 közé' 5zó ó r portban sokak példa-
nehézsÚlyú K-1 Világbajnok A nyitógál3 íésztvevői5zé képe, a nagyszerű sportem
Hollandiából, aki páyáját mára meglepetést okozottaz ber, semmYschit]sszerepe '

szintén kaíatésként kezdte' apllanat,amikorproíPopper P.A'
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csák szaktekintélvék kaphatják az Élism€rést
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A vrs

A. ünnepélY€s éseménvenjelen volt az öt5'óós nehéz9úlYú x-1világb.jnok, s€mmy schilt


