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lBssA - ABl megűllqpodús
és regionűIis tqlűllrozó
Floridábqn' UsA
2013' január 23-án

gi szférában dolgozÓ szak

Miamiban, az IBSSA Florida regionális találkozót tartott, amelyen az
lBssA - Kanada elnöke,
Mike Csoke is jelen volt.

emberek részére
Kü|önös

zöntötte az új tagokat és átadta a megbízólevelet az lBSSA Thaiföldre kine-

ramok kidolgozása részben
Varga lvliklós, MasterTeacher
_ az lBssA oktatási BiZottsága

Vezett új koordinátora, Jeff
Moldovan úr részére. A találkozó keretében együttműködési megállapodás

aláírására is sor került az
American Budokai lnterna-

tional (ABl) valamint az
lBssA _ Nemzetközi sport

Török Tamá5, steven Roensch, Jeff Moldovan, Popper GyörBy, Varga
Miklós, Mik€ csoke

zott. Az ABl neVében Dr. ste-

mus,

ig.azgató, míE az lBssA kép-

Viseletében Proí Popper
György, az lBssA elnóke
látta el kézjegyéVel az
együttműködési dokumen-

tumot' Az együttműködés
mindkét fél által hangsúlyozott cé|ja a közös Íellépés_
sajátos eszközeik és módszereik segítségéVel_a terroriz-

Tamás 6.

Danos mester, akinek jelentős
szerepe Volt az egyÜttműködési megállapodás előkészíté
5ében, Valamint a közös prog-

Popper György kö-

Ven Joel Roensch, alapítÓ-

aZ

származású Török

z lBssA elnöke, Proí

szovetsége (lBssA-lsF) kö-

tekintettel arra,

ABl instruktorai között
van a Floridában élő, magyar
hogy

a

kábítószer és a

káros szenvedélyek elleni

kÜzdelem, továbbá a bűnmegelőzés területén. Ezen
célokat és tevékenyséei terÜleteket beépítik a mindennapi oktatási és edzési programjaikba. Az ABI nemcsak
jelentős ha rcművészeti szerVezet az Amerikai EgyesÜlt
Államokban, de mesterei és
oktatói között megtalálUnk

tagja _ munkája, így a kapu
nyitva á|l minden magyar érdeklődő előtt, aki részt kíVán
venni a programokonl Az elmú|t évek során az lBssA jelenléte és tevékenysége jelen
tősen erősódött az lJsA'ban

KitÜntetés oz lBssA
elnöke részére
Állandó partnerünk, az
lBssA elnöke, Proí Popper
György- 2012' november
30-án tiszteletbeli profeszszori címet kapott a Lettország fővárosában, Rigá-

ban működő

lsMA

Graduate School frformdcij ds si stém u M e n

edim

en -

ta Augstskolo) egyetemi
szenátusa és rektora döntése értelmében.
Grqtulólunk a kitíjntető cÍmhez!

5zámos i5mert rendórségi
oktatót és kiképzőt. Ezért
Van nagy jelentősége ennek
a most aláírt egyÜttműködé'
5i megá lla podásna k' Az ABl

igaz8atója a találkozó részt-

VeVőinek tiszteletbeli tagságról szóló diplomát adott
át. A két szervezet tervezi,
hogy a jóvőben közösen
szervez képzéseket és tré-

TörökTamás'

8

rr*u,

Var8a Miklós, Poppeí György, steven Roensch

ningeket, továbbá közös VeÍ
senyek rendezése is szerepel
az elképzelések kÖzött az
UsA ban a magán biztonsá-

é5 2013-tól kezdve egyre

több

képzést és testőr Versenyt

szerveznekaz lBssA helyi képviselői, remélhetőleg számos
magyar résztvevő sikeres sze'

replésével' A megállapodás

aláírásáVal az ABl hivatalosan
is csatlakozott az lBssA által
több éVVel ezelőtt indított és

5ikeresen működó,,PartneÍship for Security" programhoz, amelynek fókUsZában a
gYermekek, családok és a telepűlések biztonsága áll'
P,

A.

