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Loucrqi lqlromóuol
uórtcl uendéqeit
Sir Fekete LóÉzlő

Május végén tartott
kihelyezett közi's klubna_
pot ezúttal EszteÍgomban,
Magyaíország legerősebb
embere, Fekete tászló
meghMsára az lBssA
(Nemzetközi Testőr és
Biztonsági szolgálatok
szövetsé8e) Ma8yar
szekciója és a Jeru'sálemi
s'ent János szuverén
MáltaiLova8íend Auto-
nóm Perjelségek szövet-
sége (KMFAP)Magyar
Na8yperjelsé8e. A
rendezvényen képviseltet_
te magát, teg|ai és vezetői
által, a Máltai Lova8rend
5zlovák Nagyperjelsége,
az IAPA" lPA" az lnterna-
tíona l order of Kni8hts oÍ
security, a szent Gyór8y, a
Mártír Nemzetközi
Lovagrend, valamint a
Rómaisas Rénd.

AZ IBssA ÚJ vlp'rtszreLe]aeLt
TAGIA LETT A KET NACYKOVET

pedjg egy na8yon ki]lönle
ges he y.

Asuzuki úton lévő EszteF
gomi Királyvárosi Lovarda é5
legendás tUlajdonosa iránt
érthető vo]t a kíVáncsiság, és
akik mesjelentek, nem csa
lódtaksema látványban,5em
azélményben'

A napsÜtéses időt kicsjt
megzavarta a Duna feLőlfújó
szél, amikor 3 Vendégek meg-
érkeztek az autógyár mögött
lévő helyszínre, ahova törté
nelmi jelképekkel dí52ített
lovagi Várkapun nye.tek be_

bocsátást' A hatalma5 terüle_
ten külónleges elegyet alkot
a Makoveczje le8ű építészet,
a hagyományos istá]ló_ és o_

VardaépületeL és a Vidéki
kasté]yok, udVarházak hangu
latát idéró épülete8yüttes
minden komforttal felszerel
Ve, ame|y körbeöle ia Király_
városi Lovarda kifogástalanul
8ondozott f üVes pályáit.

Néhány éWel ezelőtt irat_
kozott fel az objektum a fesz
tjválhelYszínek listájára, 5 az_
óta egymást éÍik itt a szabad_
térikoncertek, az eÍÍe a célÍa

kiaLakitott színpadon' És sem_
mi nyoma nem volt annak,
hosy két nappal korábban
mintegy 3000 fiatal órült és
csápolt u8yanitt kicsit sem
visszafogottan - kedvenc ze-

A sokak áh.l kedvet és
csodált Fekete Laci, akit né
hány hónapja történt ..áltai
lovaggá üté5e óta a megtjsz
telő sir László néVen is szólí_
tanak lovagtáÍsai, spoÉosan
és a tőle megszokott lelkese
dés5el fogadta a Vendégeket.

Az asztaloknál elheLyez_

Exkluzív köÍny.zétben tártottá* meg május Végén a klubnápot Esztergomban

Vag és testőrklu-
bok tórténetében

katlan helyszíne Vo]t a ta|él_
kozóknak: srálloda, színház,
étterem, kerthelvisée' Vá
rosháza díszterme, szivar_
klub, á Harley-DaVidson-
szalon, pompás motorok
kÖzÖti, kiszolgá]t dunai ha
jón kia]akitott lőtér é5 most

Több éVeíolytat igen aktíV tevékenysé8et az lBssA a

Béllán légió néhj1y o'szá8ában' szeíbiában és Bosz1i._
Hercegovinában,azottan aktíVta8okkózreműkódéséVel
lolydn " o\dn]óÍénika biz1onsá8 szalenbelel L épzése'
é5 tóbb .lkalommal szeÍVeztek lBssAeurópaiés Íe8ionális
konfeÍenciákat és Versenyeket'
A kiemelkedően jó kapcsolatok elismeréseként proí
PoppeÍcyór8y, az lBssA elnóke tiszte etbel]ta88á avatta
öex. ' A ". \dtal Dl ts8irevia L Í.! Bosz1ia és Herce8ovi _ a
maBy.roÍszá8i na8ykóVetét és őexc' Rade Dfobac ulat,
szeÍb]a Köztársasá8 ma8yaroÍszági na8ykóVetét' a
NemzetköziDUna B zottsá8 elnókét'Az lBssA tiszteletbeli
diploma és ta8sági isazo Vány átadására az orszá8ok
budapesti na8yköVetsé8én keíült sor' Á sz€rb {bálrá) é' a bosnYák nagYkövet is a. lBssÁ rágjá lett
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kedve a résztvevők megpil
anthatták .z elképesrtő
mennyiségű, elfogyasztá5ra
Váró ételféleségeket, a házi
gazda me n nYiségi és mlnósé-
gi igénye]hez igazítva, amelY
ValószÍnűl€gtízsz€rannyi €m-
beín€ki5€ ég ettVo na, mlnt
ahányanjelen Vo tak'

Köztudott ró a, hogy a

rendkiVü i fi zikai te j€5itmény

éléréséhez foYam3tosan
óÍiá5 mennyiségű ételt fo
gyaszt el, mert ez az ő natúr
dopp ngszere, szenr b€ n a sok

,, kokszolóVa l" 'a hogy a szak'
zsaÍgon nevez őket. Az talán
kevésbé ]smert, hogy ezen a

csaLádib rtokon sikerült meg-

Va ósítania gYermekkori á

rnát, am€ lyela sajátörömén
és kedVtelés_ón túl, másoknak
is kulturált körülmények kö

man]táriu5 tevékenvséeéről.
Ezt köVetően kéÍt szót Kutalik
Taínás, az ]BssA regionáIis
képvise ője, akiisÍneÉette az

lBssA égisze a]att ]ndU ó ten
gerl és be víz] hajóVezetói
V]zsga l€hetőségét' A felké5zí-
tő kurzu5ok Horvátországban,
sisak Városban é5 az Adrián'
Krk szigetén kerLj nek me8'
szervezés re, jÚ lius, augUsztus
hón3pban' A 5ikeÍes Vizsgát
tevók az EU összes országára
érVénYes nemz€tkÓzi jogosít_

Vá n nYa l (a tengeri engedély a
Vilá8 mlnden pontján érVé
nyes) rendelkeznek maid,
amelY 30 tonnás hajóig Vi

torlás, motoros és halászhajó
mindenre kiteÍjed'
A hallgatóság tájékozta

tóra Va ó koncentrá]ási ké
pességét némi eg befolYá-

solták . tekintélyes rnéretű
babgulyásos bográcsbó
áradó ígéretes il]atok' s a

beszédek után, ahogye kez-
dődtek a7 oldott haneu atú
beszé getések, Fekete Laci
személyesen tálalta minden
résztveVőnek az általa főzött

Ekkor nrindenki meggyő-
ződhetett atról, hogy ez a ki

Vételesen erős ember nem
csak enniszeret, de főznils
nagyonjóltud'

P, A.

{FoTóK| FARKAS GYÖRGY)

zöh]i szórakozást szeíetne
nvú]tani, legyen szó zenei,
5port' Vagy lovaseseményíől'
Hlszen minderre kVá óan al

kalma5 ez az igénYes, fantáz]á

Val megépített, és jó karban-
tatott h€lyszín. Nem vélet_

len, hogy nagyon gyors.n
Esztergom egyik látVányossá
qáVá nőtte ki magát.

Proí PoppeÍ GYörgy, az
lBSSA e|nöke szokásos tájé
koztatót adott a részwevók'
nek 3 biztonsági és a ovagi

5zervezetek aktuáli5 kérdése]
íőI és szakma], Valam]nt hu

siÍ Fekete Lásnó lemek házicardának biuonyult

Professzol PopperGYöÍgv (é15ő soíjobb széle) vezetésével az élmúh hónap munkáját kiértékelték és negb€szélték a kózéljövő leladatait
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