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A Hekus az elmúlt
hetekben több lBssA-
Íendezvényen is jelen
volt: Rigában, Aradon és
Budaörsön.

Constantin Bu2atu, az IBSSA
alelnöke é5 Románia ország-
képviselője üdvözölte a meg-
hÍVottakat, akik június 30 án
Arad Városába érkeztek, hogy
részi Vegyenek az lBssA ro-
mániai kiképzőkörpontjának
ün nepélyes megny'tóján' Eb_

ből az alkalomból keÍült sor
az lBssA Ba|kán Ré8ió7. kon
ferenciájára, amelyen a Ven_
déglátó Románián kíVÜl részt
Vett szerbia, szlovénia, HoÍ'
Vátország, Bosznia_Hercego'
vina, Görógouzág, és M.-
gyaroíszág delegációja, vala
mint vendégként jeIen Voltak
Ho|landia képviselői is. A
nemzetközi konferencia fő
témája a, oktaiás'képzés egy-
séges rendszeÍe és az új kóve-
telményrcndszer ismertetése

volt. Mindennek az adott ak
tualitást, hogy immár két éVe
kakban, Afganisztánban és
Af rika néhánv válságövezeté-
ben a civil biztonsági embe_
rek csak úgyjuthainak szak-
mai megbkáshoz, ha rendel
keznek érvényes brit slA_ Vagy
lBssA minősítéssel'

A résztvevók meg8yőződ-
hettek, hogvazúi aÉdi kikép
zőkózpont magas színvon3lú
létesítményekkel rende]kezik'
Majd résrt Vettek egy föld
alatti lőtéren szervezett löVé-
szeti oktatáson is. A képzés
lészeként bemutatót is lát_
hattak egy világszínvonalú
kutyakiképző objektumon.
Ezt köVetően az lBssAkorsze
rűen berendezett iroda_ és
oktatóközpontjában - Arad
belvárosában _ került sor a
képzés e őző napjairól készi]|t
fi m bemutatására' A kiképzés
esyik le8fontosabb szakmai
része a ma8yar Farkas Attila
sremélrvédelmi oktatása
Volt, akinek magas szintű
szakmai tudását és nem2ét

kózi elkmertségéi hitelesíü az
a tény, hogy nvo c éven ke_
resztü| Michel ]ackson sze_
mé yi testőre volt'

Az esemény keretében
zajlott az újonnan felállított
lBssA Európei oktatiási Bi-
zottság ülése,jelen lévő tag_
jainak részvételéVelI az elni'k
Bogda n Vu kosavljevíc, szlové
nia, Farkas Atiiila, Magyaror
5zág, llias Konüs, Görógor_
száglHollandia és meghíVott
kéni Pipicz 

^olt 
Magyaror_

szág, a ,,sEc'tember'' n€m'
zetközi speciális képzések
vezető oktatója.

Miután Bogdan Vukosavl-
jevic, a Balkáni Régió koordi
nátoB megnyitotia az ülés!
proí PopperGYörgy, az lBssA
e]nöke taÉott tájékoztatót é5
értékelést az aktuális kérdé
sekről és a tervezett esemé_
nyekről, különös tekintettel
az októberben megrendezés
re kerülő nemzetkózi progra_

Az Ülé5Végén az lBssA e|_

nöke átadta az elismert biz_

tonsági szakembernek, llias
Kontisnak, az IBSSA Hollandia
országképviselőjévé történt

2015. októb€r 4-10' kózöti
Budapesten kerül megrende_
zésre a xlv ,,sEc tember"
nemzetközj speciá lis tréning,
a bDtonsá8 területén dolgo2ó
szakembeÍek mágas szintű
képzése és továbbképzése
kÜ lónös tekintettel a személy
Véd€lem átfogó oktatására -
jó] ismertés magasan képzett
nemzetközi szakéÉők, rend_
őrségi és biztonsági oldatók

A képzés részeként sor ke_

rÜl az eUrópai testőrcsapat'
bainokágra is, rclamint a
tréning lezáíásakéntaz alábbi
kísérő eseménYekreI lBssA
konferencia, Partnership for
securitY-konferen€ia, diplo_
ma_ és díjátadó ünnepségés
a ha8yornányos bál' rBőVebb
i nÍornácjó: w Wwj bssa' hu )

A n8aa ta rate_vi lágb ajíoksá gon .z lBssA.lápínjitálálkoztak a léttoEzági lBssA_tagokkal, kóztük oBzággyiilési és önkormán}%ti *épviselőkkel
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A Budáölsisponcsarnokban 400 h a r. m űvé5z .é5u vételéve l ná8yszá bású ünnépségéttártotlák: negyvenéves a magyarjujitsu

Nagyszabá!ú ünnepséget tar
totiaka harcműVészékés ba'
rátaik június 6 án a BudaÓrs]
Sportcs.rnokban, amelyen
mintegv 40o fő Vett részt,
ho8ytóbb évÍordu óró em é
kezzenek meg: ne8yvenéVes
a masyar ju jitsu, harminc-
éves a t\4agyal ]u ]itsu szöVet_

5ég, ötéVes a Ke emen Ryu és
h.tvanéVes lett soke Kele
m€n lstván' aki mindennek
alapitója'

Az ünnepeltet e sőként
Hajdu]ános r. Vezérőrnagy úí,
a TEK főigaz8ató]a kö5zöntöt
te és beszédében han89úlyoz
ta: nem csak arról Ván szó,
hogy a közelhaÍcban és ÖnVé-

de emben, Va8y szeÍnélyvé
de emben egyébként is jó
hasznosítható haÍcl műVésze_
tet Ke emen lstván jó edző
ként oktatj.'

Ke]emen stván nagysága
abban re]l]k, hogY miutánfe -

ismerte, hogya TEK é5 hason
ló szervezetek mUnkájuk so
rán mi yen szituác]ó kka l ta á

kozhatnak, mi Ven feladato
kat kell mesoldani - a lu
jitsura és más h3íciműVésze
tekre építve k]fejlesztett €gy
kimondottan ezen szerveze-
tek számára hasznos rend
szert és oktatási nródszert.

A gratu ációk folvtatód_
tak: a Wor d lu litsu (obudo

or8an]zation e nÖke, azo asz
Giacomo Spartaco Berto etiii
é5 a World ]u Jltsu confede
rátion elnöke, a svéd PáUl
HÓ8lund, á 15 főből álló
,,nagymeÍerek ténéc5a" által
felhatalmazva hozták, á japán
Kozo Kunlba, a Kunlba-Kai
lnternational e nöke á tal

baráti egylttÍnűködésben
Vannak. A m€ster é etrnűVé
nek e]ismeréseként az e nök
átnyújtotta a szuVerén cipíU-
sl Rend Lovagparancsnoki ki
tüntetését- rninta rend ügy'
Vezetó nagykancelár]a - és
ezzel sir lstvánt a íend tagjáVá
fogadta.

Méjus14 17' között kerű |t sor
a WKc(World K.rateconfede-
ration) karate-Világbajnokságá
ra a Balti'tenger par(ján fekvő
Lettország gyönyörű főVáro-
sáb.n, Rigába n, ame y műem-
ékei és k]Váló infrastruktúÍája
okán méltán Vo]t 2014ben
EL]ropa Kulturális FóVárosa'

A na8yszabású VersenYen,
amelyen négy kontjnen5róL,
több mint30oÍszág, mintegy
700 VeBenyzője vett részt,
díszvendégként jelen Volt
proíPopperGYóígy,az BssA
elnÖke, tekintettel a WKc és
az IBSSA lnternational Spon
Federatjon éVekótataa(ó ho
gyoményosán jó együttműkö-
désére'

Hosszú idő után itt talá _

kozhatott újra az lBssA há rom
alapító tae]a: az egvkori fő
igaz8ató dr Frltz Wendland,
Nénretorsrágból, dr' Marko
Nicovic, szerbiából, aki a WKc
elnökeésszárnostovábbi ma
gasfunkciója mel ett egyúttal
az lBssA e 5ó a elnöke is, Va_

amint proí PoppeÍ GyÓrgY'

A rendezvény a kalmat
adott ara i5, ho8y éz alapítók
találkozzánák á2 lBssA tÖbb
]ettországi tagjáva , kózttjk a

]ett par]ament tagja Val é5
Rigá Város önkormányzát3
képviselőivelis'

P.4..M. C.

tarkás Attilá sz€nélyvédelmi oktátó

odaítélt egmaga5abb fokoza_
tot, a tíz dant,. Há lofFame
(Híe55ég€k csaÍnoka) fel ra_

tÚ Vörös öVet a finn AuVo
Niiniketto tizdanos mester -
a hokutoÍyu megá apítója -
kötötl€ fe a mesteÍderekéra'
A rangos elismerést a sok'
éVes kieme kedő te]jesítmé
nYéért ítélték oda a mester_

Végü, de nem utoLsósor
ban píoí Popper Gyöígy, az
lBssAe nÖke köszöntótte Ke'
lemen lstvánt, az BssA egyik
alapító tagját, akivel több
mint40 éV_. szoro5 szakmaiés

Macháel ]á.ksont is védté

A kltüntetésről e kel
mondani, hogva r€nd k]emel
kedó ta8jai kózött Volt a l'
VilágháborÚ amerikai hőse,
James Harold Doolitt]etábor_
nok és az emigÍációbólhaza
téÉ magyar'56 o5 hó5 KirálY
Béla is' A2 UsA kongresszusa
1968 banés 1973 ban ú ésén
méltatta a szuverén ciprusi
Rend töÍténelml ínÚltját és
teVékenysé8e jelentőségét'

A rend 900éves története
során tagj3in3k száma nem
érte € ósszesen az 1000 főt'
Ma ped g a világ m]ntegy 30
országában 60 tágá Ván'

tra ,r 25


