A Zrínyi Kiadó ajánlata a 89. Ünnepi Könyvhétre
-

Görgei Artúr válogatott írásai – Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk, 1848–1915

-

A Nagy Háború képekben, családi képeslapokon

-

Régi magyar fegyverek – Nem csak hagyományőrzők számára

-

A magyar ejtőernyőzés 100 éve

-

Katonai biztonság Marokkótól Iránig

-

Külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok

-

Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók.

-

Magyarország hadtörténete IV. – 1919-től napjainkig

-

A görög-római hadművészet fejlődése – A trójai háborútól Julius Ceasar koráig

-

Őrzők, vigyázzatok a határra! – Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig

-

A hagymakupolák árnyékában – Egy katonadiplomata visszaemlékezései

-

Magyar felségjelű Mi–24 harci helikopterek

A 170 éves Magyar Honvédség évfordulója alkalmából a könyvek
mellett programokkal is készülünk a 89. Ünnepi Könyvhétre
-

Péntek, 11:10 – Deák Ferenc Gimnázium: „A 21. század kihívásai – jelenünk és jövőnk a tét!” – Dr.
Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy előadása korunk kihívásairól.

-

Péntek, 15:00 – Grand Café – Farkas Farkas Bertalan űrhajós egy látványos prezentáció kíséretében
feleleveníti az űrrepüléshez kötődő élményeit, emlékeit, valamint dedikálja a róla szóló könyveket.

-

Péntek, 16:15 – Széchenyi tér – Kárász utca - Dugonics tér, színpad: A Magyar Honvédség helyőrségi
katonazenekarának felvonulása és koncertje.

-

Péntek, 17:00 – Dugonics tér, színpad: A Zrínyi Kiadó kínálatából Farkas Bertalan űrhajós és Siposné
dr. Kecskeméthy Klára ezredes asszony válogat. Méltatják A magyar repülő- és űrorvostan története,
A nemzet szárnyai, A Magyar Honvédség negyedszázada, valamint A Ludovika című köteteket,
illetve Farkas Bertalan feleleveníti az űrrepüléshez kötődő emlékeit, élményeit is. Moderátor: dr.
Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy.

-

Péntek, 20.30 – Dugonics tér, az SZTE bejárata előtt: a Tizenkét pokol című film szabadtéri vetítése.

-

Szombat, 17:30 – Dugonics tér, színpad: a HM Zrínyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Benkóczy Zoltán és
kommunikációs ágazati igazgatója, Vigh Mihály bemutatja a kommunikációs ágazat, ezen belül is a
Zrínyi Kiadó tevékenységét, könyveit és kiadványait, valamint az elmúlt időszakban megjelent
újdonságait.

Ezenkívül, mint minden évben, most is velünk lesz a Médiakamion a
repülőgép-szimulátorral, valamint a Szegedi Hadipark néhány haditechnikai
eszköze is.

