
  

 

                 
 

 

 

1914 - 1915 - 1916 – 1917 - 1918 

 

A NAGY HÁBORÚ – THE GREAT WAR –  

DER GROßE KRIEG – ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 

 

2014 – 2018 

 
FELHÍVÁS – AVVISO – ПРИЗЫВ - POZIV – WEZWANIE 

ANNOUNCEMENT – AUFFORDERUNG 

 

EMLÉKEZZÜNK   

REMEMBER – ERINNEREN UNS- ПОМНИТЕ 
 

November 11-én 11 óra 11 perckor 

 – on 11 november, at 11 hours, 11 minutes – am 11. November, um 11 Uhr, 11 Minuten – 

нa 11-oго ноября, в 11 часов, 11 минут 

 

 gyújts egy szál gyertyát – light a candle – zünde eine Kerze an – зажигай свечу  

 
 

 

Elérhetőségeink (kommunikációs felületeink): 

http://krajczaros.uw.hu és http://haemgo.uw.hu és www.hadisirgondozas.hu és 
https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany illetve 

 

email: krajczaros16@gmail.com tel., sms +36-30-9566736 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=DJasFzL3EWk 
  

 

 

  

 

http://krajczaros.uw.hu/
http://haemgo.uw.hu/
http://www.hadisirgondozas.hu/
https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany
mailto:krajczaros16@gmail.com


 

 

 

F E L H Í V Á S 
 

 

 

 

Tisztelt Hölgyek és Urak! 
 

A Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (a továbbiakban, mint HáEmGo) és 16 tagszervezete 

a Krajczáros Alapítvány koordinálásával 
 

2015. november 11-én nemzetközi gyertyagyújtási akciót szerveznek. 
 

Felkérjük Önt 
és a háborúkban elhunyt katonáink ma élő hozzátartozóit, a közéletünk jeles képviselőit, a 

művészeket, tudósokat, felnőtteket és gyerekeket, valamint az iskolák, önkormányzatok, egyházak, 

magyar és külföldi civil szervezetek képviselőit, a katonai szervezetek illetve fegyveres testületek 

parancsnokait, diplomatákat, hivatalok, intézmények vezetőit, a vállalkozások menedzsmentjét, 

tulajdonosait, nyugdíjasokat – vagyis mindenkit -, hogy csatlakozzanak e közös megemlékezéshez. 
 

Kérjük minden kedves (a kezdeményezésünkkel azonosuló) Partnerünket, hogy a jelzett napon  

11 óra 11 perckor 
a lakóhelyük szerinti emlékműnél, katonai temetőben, parcellákon vagy a lakásuk illetve üzemeltetett 

létesítményük, iskolájuk ablakában, bejáratánál legalább egy szál mécses vagy gyertya meggyújtásával 

fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránt. 
 

Célunk, hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül minél 

többen érezzék sajátjuknak a csatatereken maradt déd- és ükapáink sorsát, tekintsék fontosnak az 

emlékezetünk ébrentartását.  
 

A Hősök – köztük a számtalan közkatona - ezáltal lesznek halhatatlanok. 
 

Tisztelt Emlékező! Hisszük, hogy mindannyiunk számára egyaránt fontos, hogy e program ne egy 

szűk, csupán az általunk közvetlenül elérhető réteg vagy régió lakosai által kerüljön megvalósításra. 

Ezért javasoljuk, hogy az ismeretségi körében - az „együtt, többet, jobban” gondolat szellemisége 

jegyében - szíveskedjen magára vállalni az általunk most megfogalmazott célok megismertetését, 

vagyis a jelen felhívásunk eljuttatását. Bízunk benne, hogy a ma mundért viselő katonák illetve 

hozzátartozóik és parancsnokaik elsőként tekintik nagy jelentőségűnek e megkeresésünkkel 

azonosulást és ennek okán önként vállalják a tevékeny részvételüket. 
 

A program fő szervezője (egyben a HáEmGo gesztora) a Krajczáros Alapítvány. Elérhetőségeink:  

https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany    http://krajczaros.uw.hu illetve 

krajczaros@t-online.hu, tel. 06-30-9566736 
 

Az immáron hagyományos akciónk láthatóvá tétele érdekében kérjük Önt: 

- egy rövid sms vagy e-mail (krajczaros16@gmail.com ) vagy levél küldésével szíveskedjenek 

visszacsatolást adni a részvételi szándékról,  

- és az Ön(-ök) által a megemlékezéshez megnyert kör nagyságáról. 
 
 

Székesfehérvár, 2015. július 22-én 
 
 

      Németh István sk   

     - Krajczáros Alapítvány kurátora  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany
http://krajczaros.uw.hu/
mailto:krajczaros@t-online.hu
mailto:krajczaros16@gmail.com


Tisztelt Partnereink!!!! 
 

2015. november 11-én 11 óra 11 perckor megismételjük a  

 

NEMZETKÖZI GYERTYAGYÚJTÁSI AKCIÓNKAT. 
 

Legyen Ön is részese a hazájukért életüket adó katonáink emlékét ébren tartó programunknak. 
  

Tavaly 15 országból 18 ezer főt érintően kaptunk fotókkal, videókkal alátámasztott visszacsatolást. 

 
Az idénre vonatkozó szervező munkát már megkezdtük és örömmel vesszük az ehhez való 

csatlakozást: https://www.youtube.com/watch?v=DJasFzL3EWk   valamint    
https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany/photos/pcb.742328732556664/742308265892044/?type=1&theater 

 
Egyéb információk: 

 
1) Gondolatiság: 

- a csatatereken maradt a déd- és ükapák helytállásának ébren tartása, a jövő nemzedékébe 

való átültető célt prioritással kezelve, 
- nemzetközi méretekben a figyelmet ráirányítani a béke fontosságára, a megőrzésének 

szükségességére, különös tekintettel a világunkban ma is folyó háborúk borzalmaira, 
- az I. vh centenáriuma és a II. vh befejezésének 70. évfordulója alkalmából gyakorolni 

Európában a közös emlékezetet, ösztönözni a megbékélést, 
 

Minta: az angolszász térségben a Poppy Day (piros pipacs szimbólum) - Remembrance Day 
 

Stratégiai cél: 2018-ig az EP által hivatalosan érvénybe léptetni a HARCTÉREN ELESETT 

KATONÁK nemzetközi emléknapját, továbbá a köznapi gondolkodásban is aktívvá tenni 

hazájukért halt katonák iránti tisztelgés igényét. 
 

2) Kért tevékenység (érdemi költség igénnyel a résztvevőknél nem jár): 
- jószolgálati nagykövet, védnökök választására mielőbbi javaslattétel (megj.: tavaly Böjte 

Csaba úr, a közismert dévai ferences volt), 
- az Ön közvetlen kompetenciában inspirálni a civil szervezetek vezetőit, az iskolák 

diákjait, hogy legyenek részesei az akciónak, 
- továbbá a családban, személyes ismeretségi körben népszerűsíteni az akciót, 

- a csatlakozás tényéről egy formalitás mentes visszacsatolást kérünk, 
 

3)  az akció lefolyása: jelzett novemberi időpontban 1-1 szál gyertya meggyújtása 

egyénileg vagy csoportosan: 
= minimum vállalás: munkahelyen, iskolában, vagy “bárhol” egyénileg, 

= bővített (kért) vállalás: erre rátermett civil formáció koordinálásával flashmob  jelleggel, 

ám előzetesen szervezett keretek közé illesztve a településeken egy-egy emlékműnél vagy 

katonai temetőben csoportos megemlékezés tartása (pl. koszorúzás, 1-1 szál virág, netán 

versmondás, stb. ötletelés, amihez tanácsot adunk) 
+ a realizálásról visszacsatolás email-ben (krajczaros16@gmail.com) fotókkal, rövid 

tájékoztató (résztvevők száma, fogadtatás, program, jövőre nézve álláspont, stb.) 
továbbá:  média megjelenés szorgalmazása. 

 
A kegyeleti kultúra különös része a történelmünket, az emberi emlékezetet őrző 

tevékenységnek. Evvel a mindnyájunkat érintő akcióval is hozzá kívánunk járulni a déd- és 

ükapáink katonai és emberi helytállásának felidézéséhez, ébrentartásához, a mögöttünk lévő 

nagy világégések áldozataira emlékezve – a mindennapjainkra és minden embertársunkra 

kihatóan - kiemelt hangsúlyt adni a BÉKE  jelentőségének. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJasFzL3EWk
https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany/photos/pcb.742328732556664/742308265892044/?type=1&theater
mailto:krajczaros16@gmail.com


 

 

KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY  
- közhasznú szervezet - 

Adószám: 18481776-1-07;               Otp 11736116-20124496 

Székhely: 8000 Székesfehérvár.,  Bártfai u. 41 B 

Tel: +36/30/9566-736, Fax: - - -  E-mail: krajczaros@t-online.hu 

Honlapjaink: http://krajczaros.uw.hu és http://haemgo.uw.hu és www.krajczarosalapitvany.hu 

illetve www.hadisirgondozas.hu és http://haemgo.hu továbbá 

http://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany 

https://www.youtube.com/results?search_query=krajcz%C3%A1ros+alap%C3%ADtv%C3%A1ny 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
NEMZETKÖZI GYERTYAGYÚJTÁSI AKCIÓ 

2015. 
 
 
Az immáron (5 év előzmény nyomán) hagyományosnak tekinthető programunkhoz tavaly 

már 15 országból és 18 ezer főt érintően kaptunk fotókkal alátámasztott visszacsatolást. 

Tudjuk, hogy ez nem egy verseny, ám az ilyen akciókat csakis úgy lehet eredményesen 

végezni, ha széles nemzetközi támogatottság van mögötte. Ugyanakkor úgy véljük, ez 

ügyben fontos szerep hárul azon neves személyiségekre, akik az életútjukkal, egyéni 

teljesítményükkel követésre méltó – a ma élő nemzedékünknek példa értékű – alakjai. 

  

Felkérésünk tárgya: (hivatkozás: https://www.youtube.com/watch?v=DJasFzL3EWk ) 

  

a) Gondolatiság: 
- hagyományt teremtően a csatatereken maradt a déd- és ükapáink helytállásának ébren 

tartása, a jövő nemzedékébe való átültető célt prioritással kezelve, 

- nemzetközi méretekben a figyelmet ráirányítani a béke fontosságára, a megőrzésének 

szükségességére, különös tekintettel a világunkban ma is folyó háborúk borzalmaira, 

- az I. vh centenáriuma és a II. vh befejezésének 70. évfordulója alkalmából gyakorolni 
Európában a közös emlékezetet, ösztönözni a megbékélést, 
  

b) Hasonlatos nemzetközi minta: az angolszász térségben a Poppy Day (piros pipacs 
szimbólum) - Remembrance Day 

  

c) Stratégiai cél: 2018-ig az EP által hivatalosan érvénybe léptetni a HARCTÉREN ELESETT 
KATONÁK nemzetközi emléknapját, továbbá a köznapi gondolkodásban is aktívvá tenni 
hazájukért halt katonák iránti tisztelgés igényét. 
  

d) Kért tevékenység a résztvevőknél: 

- további jószolgálati nagykövetek, védnökök választására javaslattétel (megj.: tavaly és az 

idén is Böjte Csaba úr, a közismert dévai ferences a fővédnökünk), 

- a programhoz csatlakozásra kezdeményezést a családban, személyes ismeretségi körben, 
civil szervezeteknél népszerűsíteni az akciót, 
- a csatlakozás tényéről egy formalitás mentes visszacsatolást kérünk: 

krajczaros16@gmail.com   

  

e) az akció lefolyása: jelzett novemberi időpontban 1-1 szál gyertya meggyújtása 

egyénileg vagy csoportosan:  

    = minimum vállalás: munkahelyen, iskolában, vagy “bárhol” egyénileg, 

    = bővített (kért, általunk szorgalmazott) vállalás: a helyileg rátermett civil formáció 

koordinálásával flashmob  jelleggel, ám előzetesen szervezett keretek közé illesztve a 

mailto:krajczaros@t-online.hu
http://krajczaros.uw.hu/
http://haemgo.uw.hu/
http://www.krajczarosalapitvany.hu/
http://www.hadisirgondozas.hu/
http://haemgo.hu/
http://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany
https://www.youtube.com/results?search_query=krajcz%C3%A1ros+alap%C3%ADtv%C3%A1ny


településeken egy-egy emlékműnél vagy katonai temetőben csoportos megemlékezés tartása 

(pl. koszorúzás, 1-1 szál virág, netán versmondás, stb. ötletelés, amihez tanácsot adunk) 

+ a realizálást követően visszacsatolás küldést kérünk email-ben (krajczaros16@gmail.com ) 

lehetőleg fotókkal és rövid tájékoztató csatolásával (résztvevők száma, fogadtatás, program, 

jövőre nézve álláspont, stb.) 

+ számítunk partnereinkre a média megjelenés szorgalmazásában, a honlapokon, facebook 
oldalon közzétételben. 
  

Mi nem kívánunk konkurálni sem egyes nemzetek hősi emléknapjával, sem Trianon – 

számunkra ugyan fájdalmas –következményeit nem szeretnénk érinteni. Kiemeljük, hogy 

már szinte minden napra jut egy-egy „világnap”. A magyar szokások szerinti halottak 

napi általános megemlékezésen túlmenően, azonban fontosnak érezzük a csatatéren 

maradt katonákra való emlékezet ébrentartására november 11-én lehetőséget teremteni. Ezt 

részben magyarázza, hogy esetükben (pl. az Isonzónál, Doberdónál, a Don-kanyarban 

elesett felmenőinknek) többnyire nincsenek konkrétan látogatható családi sírok. A mi 

szándékunk élő gyakorlattá tételéhez – a hagyományt meghonosító nem kevés és éveken, 

országhatárokon átívelő szervező munkán túlmenően – lényegében nem szükséges 

egyéni ráfordítás. 
  

Örömmel vennénk, amennyiben egy később egyeztetendő emlékműnél (pl. a lakóhelyén) Ön 

is személyesen részese lenne egy gyertyagyújtó helyszínnek (megj.: Székesfehérváron, mint a 

szervező munka centrumában, az egyszerű egyéni gyertyagyújtásokon túlmenően - a tavalyi 

évhez hasonlóan – 6 helyszínen /emlékműnél, katonatemetőben/ tervezzük megemlékezéssel 

is egybekötni az akciót), 

- ezen túlmenően – elfoglaltsága diktálta lehetőségein belül - természetesen nagy segítség és 
megtiszteltetés lenne, amennyiben Ön - az ismeretségi körében (pl. email-ben) - közvetlen 
kompetenciájában is inspirálni tudna embereket, ismerősöket, családtagokat, hogy 
legyenek részesei az akciónak.  
  

Tájékoztatjuk, hogy a kapott ígérvények szerint Székesfehérváron a jelzett időpontban az 
idén megkondítják a városunkban illetve az itteni egyházmegyében lévő templomok 
harangjait is.  
  

A kegyeleti kultúra különös része a történelmünket, az emberi emlékezetet őrző 

tevékenységnek. Evvel a mindnyájunkat érintő akcióval is hozzá kívánunk járulni a déd- és 

ükapáink katonai és emberi helytállásának felidézéséhez, ébrentartásához, a mögöttünk lévő 

nagy világégések áldozataira emlékezve – a mindennapjainkra és minden embertársunkra 

kihatóan - kiemelt hangsúlyt adni a BÉKE  jelentőségének. Szeretnénk érzékeltetni, hogy 

az emberiségnek szükséges tanulnia a két nagy világégés tragédiájából. 
  

 

Üdvözlettel és bízva a  felkérésünket elfogadó döntésében: 

 

  Németh István 

kuratórium elnök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


