FOTÓK: KŐHIDAI SZABOLCS ÉS JUHÁSZ MELINDA

Nemzetközi protokoll szakest
International Protocol Evening

Elnök: Sz. Hossó Nikoletta
Örökös tiszteletbeli elnök: Karger Kocsis László
Alelnökök: Horváth Attila, Bokor Balázs, Nagy József

Illusztris vendégek, diplomaták, protokoll szakemberek, nemzetközi szervezetek képviselői, tolmácsok, szakfordítók, közigazgatási
szakemberek, cégvezetők, sajtómunkatársak és rendezvényszervezők
társaságában telt a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete
(NPRSZ) félév-záró rendezvénye június 21-én, a Makadám Mérnök
Klubban. A szervezet nevéhez méltó módon a különböző területeken
dolgozó szakembereket a protokoll köti össze. A huszonnégy alapítóval 2017 őszén hiánypótló céllal alakult egyesület tagsága az elmúlt
hónapokban megháromszorozódott; magas szintű emberi és szakmai
értékek mentén bizalmi alapon nyugvó valódi közösséget és érdekképviseletet teremtett. Miután az NPRSZ kiemelt célja a tudásmegosztás és az utánpótlás-nevelés, a rendezvényre meghívást kaptak a
frissen végzett nemzetközi protokoll és sportprotokoll diplomások. A
fogadáson Sz. Hossó Nikoletta, az NPRSZ elnöke – jelenleg sportprotokoll és -diplomácia témában írja PhD-disszertációját – majd B.
Lawani Alex alapító tag, protokoll- és szinkrontolmács köszöntötte a
megjelenteket. A kiváló hangulatú fogadást a Dóka Attila Akusztik
(DAA) improvizációs zenei előadása színesítette.
Végh Nóra Judit
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Illustrious guests, diplomats, protocol experts, representatives of
international organisations, interpreters, specialised translators, public administration professionals, company leaders, press associates and
event organisers gathered for the half term closing event of the Association of International Protocol Professionals. (AIPP) on 21st June
in the Makadám Engineers Club. As the name of the society suggest
professionals working in various fields are related by protocol. The
society established with 24 founders in the autumn 2017 was to fill a
niche and its membership has tripled in the past few months. It created a real community based on trust following high level human and
professional values. Since the priority task of the AIPP is to share
knowledge and train the new professionals, the fresh protocol and
sports protocol graduates were also invited to the event. At the reception Nikoletta Sz. Hossó, President of AIPP, who is currently working
on her PhD thesis about sports protocol and diplomacy, and founding
member Alex B. Lawani, protocol and conference interpreter greeted
the invitees. The reception of excellent atmosphere was completed by
the improvisation musical performance of the Dóka Attila Akusztik
(DAA) group.

