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Az IBSSA jubileumi  kongresszusának előkészületei

Amint korábban 
már hírt adtunk 
róla, 2019. no-
vember 3-án kerül 

sor az IBSSA megalakulá-
sának 25. évfordulója al-
kalmából rendezendő 22. 
IBSSA-kongresszusra és a 7. 
„Partnership for Security” 
nemzetközi konferenciá-
ra Máltán, a Grand Hotel 
Excelsiorban.

A konferencia programjá-
ban kiemelt helyet foglal el a 
résztvevő szervezetek diplo-
maosztó és kitüntetés-átadó 
ünnepsége, amely elegáns 
bállal zárul.

A rendezvényre az 
IBSSA, IAPA, IPA, Europolice 
Federation mellett több, 
mint száz partnerszervezet 
kapott meghívást a világ 
minden részéről.

A tervezett résztvevői 
létszám 150-200 fő: 4 kon-
tinens 40-50 országából, 50-
60 nemzeti és nemzetközi 
szervezet képviseletében.

Tekintettel a várható nagy 
érdeklődésre a Valletta köz-
pontjához rendkívül közel 
található, tengerparti fekvé-
sű, ötcsillagos Grand Hotel 
Excelsiorban – előzetesen le-
foglalva – 80 szoba áll rendel-
kezésünkre, speciális árakon. 
Ebből a szobakontingensből, 
IBSSA-hivatkozással, a részt-
vevőknek legkésőbb 2019. 
szeptember 1-jéig kell a szo-
bát közvetlenül a szállodától 
lefoglalniuk.

Figyelembe véve a na-
gyon élénk turizmust (2018-
ban 2 600 000 látogatója 
volt a 423 000 lakosú Mál-
tának), jó esély van arra, 

hogy a foglalási 
opció lejárta után 
sem a Grand Hotel 
Excelsiorban, sem 
a környékén nem 
lesz könnyű szál-
lást találni, még 
a szervezők által 
kialkudott ked-
vezményes árnál 
lényegesen drá-
gábban sem.

2019. március 
26–30. között a ju-
bileumi kongresz-
szus előkészítése 
céljából az IBSSA 
elnöke, prof. Pop-
per György veze-
tésével delegáció 
utazott Máltára, amelyhez 
csatlakoztak az IBSSA máltai 
tagjai, valamint az eseményt 
megtisztelte jelenlétével az 
IBSSA védnöke is, Prince 
Jose, a KMFAP nagymestere, 
a lovagi állam elnöke.

Egyeztetve a rendez-
vény részletes programját 
Sascha Sammut úrral, a 
Grand Hotel Excelsior igaz-
gatójával és profi csapa- 
tával, beleértve a szigetor-
szág egyedülálló turisztikai 
kínálatát is, a szervezőbi-
zottság meg van győződve 
arról, hogy ismét eredmé-
nyes, és az évfordulóhoz 

méltó kongresszus vár a 
résztvevőkre.

A rendezvény előkészí-
tő munkájának kiemelke-
dő eseménye volt, hogy az 
IBSSA delegációja személye-
sen találkozhatott a Máltai 
Köztársaság elnökével, őexc. 
Marie Louise Coleiro Preca 
asszonnyal, akinek prof. 
Popper György tájékozta-
tást adott a novemberben 
Máltán tartandó jelentős 
biztonsági konferenciáról. 
Az elnök asszony gratulált 
a döntéshez és sok sikert 
kívánt.

IBSSA HQ

IBSSA-hírek


