21. Lovag- és Testőrbál a Marriott Hotelben
21st Ball of Knights and Bodyguards at Hotel Marriott
Az elmúlt évek során gyakran hallhattunk a különböző civil biztonsági cégek, szervezetek és hivatalos rendvédelmi szervek együttműködéséről, amely a Partnership for Security nemzetközi szakmai
konferenciákon csúcsosodik ki.
Húsz évvel ezelőtt az IBSSA vezetői felismerték, hogy a magyar
társasági életből nagyon hiányzik a nyugati országokban meghonosodott és jól működő klubok rendszere, amely lehetővé tenné e szervezetek tagjainak kötetlen találkozását és a kapcsolatok építését. A
felismerés hatására az IBSSA biztonsági szervezetekkel – a Nemzetközi Polgárőr Szövetség (IAPA), az IPA, nemzetőr szervezetek, majd
a szoros kapcsolatban álló lovagrendekkel, mint a Jeruzsálemi Szent
János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége
(KMFAP), a Szuverén Ciprusi Rend, a Nemzetközi Szent György
Lovagrend – közös havi klubnapok szervezése indult el. A siker ösztönzést adott családi piknikek, illetve évente egy-két alkalommal az
elegáns lovag- és testőrbál megrendezésére.
A fotók a budapesti Marriott Hotel csodás báltermében, a 21.
Lovag- és Testőrbálon készültek, amelyen a világ 35 országából több
mint 160 vendég volt jelen, köztük nagykövetek, tiszteletbeli konzulok,
közéleti személyiségek, ismert művészek, élvezve az est színvonalas
műsorát. Néhányan pedig aznapi lovaggá ütésüket is itt ünnepelhették. A hagyományos ünnepi tortát az IBSSA elnöke, prof. Popper
György és Prince José, a KMFAP nagymestere vágta fel.
A remek vacsora után hajnalig tartott a zene és tánc, a csodálatos
panoráma teraszon szivarklub működött, valamint koktélbár és jelmezes fotózás garantálta az ezúttal is fergeteges hangulatot.
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In the past few years we could hear a lot about the cooperation of
various civilian security companies, organisations and official law
enforcement agencies, which has its peak at “Partnership for Security”
international professional conferences.
20 years ago the leaders of IBSSA recognised that the system of
well-working clubs of the Western world is very much missing from
Hungarian social life. They could enable the members of the various
organisations to have informal meetings and establish relationships.
Upon this recognition common monthly club days were organised by
IBSSA and the security organisations, such as the IAPA, the IPA and
law enforcement organisations. And later with the closely related
knightly orders, such as KMFAP (Federation of Autonomous Priories
of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights of Malta),
the Sovereign Order of Cyprus , the International Knightly Order of
Saint George the Martyr. The success encouraged family picnics, and
a few times the organisation of the Ball of Knights and Bodyguards.
The photos were taken in the beautiful ball room of Hotel Marriott
at the 21st Ball of Knights and Bodyguards which was attended by over
160 guests from 35 countries including ambassadors, honorary consuls,
public figures, well-known artists who all enjoyed the wonderful show
of the evening. The traditional cake was cut by Prof. György Popper,
President of IBSSA and Prince José, Grand Master of KMFAP.
After the excellent dinner music and dancing went on until the
small hours. On the wonderful panorama terrace there was a cigar
club, and a cocktail bar and photographs taken in costumes added to
the high atmosphere.

