Javaslat az egyesület 2016. évi programjára
Hagyományainknak megfelelően, tagjaink véleményének kikérésével és érvényesítésével állítjuk
össze egyesületünk 2016. évi programját. A program-javaslatot jelenlegi ismereteink alapján, a várhatóan később kiírásra kerülő pályázatok ismerete nélkül terjesztjük előzetes megvitatásra a 2015.
december 11-i közgyűlés elé. A program a tavaszi közgyűlésig még módosulhat az általatok visszaküldött javaslatok, a pályázatok értékelése, valamint a honvédség és a bajtársi/civil szervezetek, illetve a külföldi partnerek kezdeményezéseihez csatlakozással.
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Budapest XIII. kerületi Civil Szervezetek Napja. Fellép a kórus.
Évnyitó műsoros, táncos farsangi rendezvény a Zrínyi Miklós Laktanya
és Egyetemi Campus (Budapest, Hungária krt. 1-3.) Dísztermében
Megemlékezés Görgey Artúrról, halálának 100. évfordulója alkalmából
?
(Budapest, 1916. május 21.) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban
10.00 Honvéd Kulturális Központ Regiment étterem - Közgyűlés:
06.
a beszámoló, a közhasznú jelentés és a felügyelő bizottság jelentésének
megtárgyalása, a program és a költségvetés elfogadása
Abasár Bor- és Katonadal-fesztivál. Fellép a kórus.
?
13-16. Kórus összekovácsolás - a 3. számú KORK-ban, Mályiban
Helyőrségi Tavaszi Szemle (Városliget)
21.
Székesfehérvár – kórus bemutató. Fellép a kórus.
?
15.00 Kerepesi út: Fórum – Tálas Barna: Biztonságpolitika és a migrá02.
ció.
15.00 Kerti parti a BEM Egyesülettel közös szervezésben
17.
Részvétel az Angyalföldi Utcabál rendezvényén a Lokálpatrióták Egye28.
sületével és a Békefenntartók Közhasznú Bajtársi Egyesületével közös
szervezésben
Részvétel a Gidófalvy lakótelepi Lakóközösségi Napok rendezvényen a
?
Lokálpatrióták Egyesületével közös szervezésben
A Vígszínház megtekintése, nyilvános főpróbával egybekötve.
?
15.00 óra Koszorúzás a Stefánián, a Balassi kopjafánál, közös megem-léke03.
zés az Idősek Világnapjáról
Prof. Dr. Szabó Miklós ny. altbgy.: Katonák a Forradalom és a Szabadság?
harc idején.
Műsoros vacsora-est, liba finomságokkal a Stefánia Palotában.
11.
10.00 Taggyűlés
09.
A honvédkórházi tájékoztatókra javasoljuk az alábbiak közül választani:
- Reumatológia
- Fogászat
- Allergia kezelése
- Az időskor általános egészségügyi jellemzői, a prevenció, a gyógyítás
sajátos kérdése
- A sürgősségi ellátás igénybevételének feltételei, az ellátás körülményei, színvonala
Trencséni szlovák és az olmützi cseh nyugállományú katonabarátaink
fogadása – egyeztetett időpontban.
30.
05.

Tisztelt Kolléganők/Kollégák!
Szíveskedjetek a tervezett elképzeléseket kiegészíteni, javaslataitokat emailben, vagy postán
megküldeni, illetve a decemberi közgyűlésre elhozni.
Tisztelettel: Szekeres István ny ddtbk. elnök

