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2ol8 rr teÍÍorizmus és
nz emherlrereskedelem
elleni lrÜzdelem éue lesz!

Dijntés s2ületett arról,
hogy az lBssA 2018. éVi
vezetőségválasztó kong-
resszusála, valamint e 6.
Partnership for security
nemzetközikonferen-
ciáÍa és több szervezet
köziis diátadó ünnep-
ségére 2018. március
20-27. között kerül 5or
lzraelben.

ót éÍintő koníerenciájára' A
tanácskozás fő témája a ter
rorizmussal és az emberke'
reskede emmel kápcsolatos
o ktatá5i és sá kenr be rképzé5i
kérdésekVoltak'

A konferencia kezdete
előtt ülést tartott az lBssA
Végrehajtó bizottsága, amely-
nek kiemelt témája a 2018-
ban zÍae ben nregrendezéÍe
kerülő lBssA-kongÍes5zu5, az
előkészítéssel 05szefÜggő ké r-

dések megbeszélése és a fel
adatok meghatározása' A
koníerencián több társszeÍVe
zet képv]selői is részt Vettek,
köztük dr. Hossó Zoltán, az
IAPA (Nemzetközi Poleárór
Eey€s0let)e nöke'

A 2018. éVre tervezétt ese_
mények a teÍroÍizmus és az
emberkereskedelem el eni
kÜzdelern jegyében zajla-

2018' jan!ár 28' február
4' kózöti az lBssA az Észak_

KaÍolina á lamban (UsA),
char]otte ban működő Uni
verslty of Charlotte antiterroF
ista ta n5zékéVel egyúttműkö
dé5ben nemzetközi szakmai
konferenciát szervez, amely
nek témája az ernberkereske-
deler. el]eni h3rc aktuá is

Azészak karo ina] szakma
program után az érdeklődők'

nek igényszerint-a kalmuk
les, M ia Ín iba n búVárta nfolya-
mon és egyéb helyi progra'

Döntés született arról,
hogy az lBssA2018. éVjVe'€-
tősé8választó kongresszusá
ra, valamint a 6. Partnership
for securitY nemzetközi kon-
ferenc]ára és több szeÍVezet
közÖs díátadó ünnepségére
2018' március 20-27' kózött

A részvételről, az utazás
ról, a je entkezésrő, a szak-
ma] programokról, a he Yszí
nekrőlés 3 rendkívül gazdag

tLrrisztikai program ehetősé-
gekről röVidesen részletes
tájékoztatást 3dunk'

2017. október 20 án szerbia
Köztárs3ságban, a Be 8rádi
ENsZ Egyeteín terrorizmus
elleni tanszékén kerÜ t sor az

lBssAeurópaié5 Balkán Íégi

24 nrr:s



22NDÜALI or
I$IoHTS

AND BODYGUAI(DS

A ha8yor.ányos farsangi
báli idős2ákrn kíVa]l rén.Ié
zett bálok rendszerint Vala_
nrilyen eseményhez kapc5o
lódnak' 2017' október 7-én
tartotta az IBSSA (lnterna-
tional Bodyguard and
Security Services Associa
tion) és á ]erlzsálenri szent
János szuverén Máltai Lo_
Vagrend Autonóm Perie]sé-
gek szöVétsé8e (KMFAP) a
22' Nemzetközi Lovag_ és
Testórbált, amelyet nagykö'
vetek, tiszte etbeli konzu
ok, és. táísáda]nri élet il
lusztris tagjai is megnsztel-
tekjelen étükkel' A résztVe-

Vók kÓzÓtt üdvözó hettük
továbbá a Partnershlp for
Securityhez csat akozott, a
biztonság terÜletén műkó
dó nemzetkózi partnerszeF
Vezetek képviselőit és a k0_
lónböző nemzetkózi lovag
rendek tasjait.

A KMFAP aznap tartott
loVagaVatási ceremóniáját
ezzel a nagyszábá5ú esttel
koronázták meg a szerve'
zők' A több mjrt sráz Ven_
dée, az estélvi ruhás hö]

8yek és szmokingot Vise|ő
urak négy kontinens 25 or
szágából érkeztek é5 nagy
éiVezettel Vptetiék bélé m._
g!kata kitűnó hangulatú est
forgat.gába, Budapest leg

szebb panorámájú bálter
mében,. Hotel Marr]ottban'
A Íő attr.kc]ó, . jelmezes
fényképezkedés ezútta] is
nagy sikert aratott, nrert az
emberek játékos kedVe
sohá nem múllkel, és öröm
mel tölti el őket, ha egy rö'
Vid időÍeteljesen más korés
szerep ó]töretébe bÚjhat

A nagy tetszésse foga
doit ku turá]is pro8r.m, a
remek Vácsora, a hajnalig
t3rtó zene éstánc, a koktél
bár kínálata ésa csodá atos
panorámateraszon nrűködő
5ziVaÍklub m jnd hozrájárL]]t
á vendé8ek fel5zabadUlt

Az elegáns urak és höl_
gyek közótt Vo t egy külön_
leges sportot űző személy
ls, ák t bemutattaka közön
sé8nek: a női ketrecharc
(MMA) magyar Versenyző
je, jelenlesi masyar bajnok.
A 2018' éVi Világbajnoksá_
gon, ame ynek Bahrein lesz
a ház'gazdája, Magyaror_
5zág és az lB55A képV]se]e
tében fog VersenYezni és
e tőkélt szándéka, hogy
újabb b3bérokat szerezzen
ebben a nenr Ínindennapi
sportágbán, ahoI ú8y tűnlk,
nrár érVényesül a ,,gender
po icy", a nemek esély
egyen ősége'

M, E,+, A.
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