
 

Civil étlap – 2014. november 
 
 
 
2014. november 1 - 2015. október 30. 
Székesfehérvár és vonzáskörzete 
Gaja Környezetvédelmi Egyesület 
Egy éves energiatakarékossági program 30 székesfehérvári közösség (családok és egyedülállók) 
számára (összesen 100 természetes személy), mely a tudatos gondolkodásmód kialakítására hivatott 
elméletben és a gyakorlatban. Energiatakarékossági lehetőségek közzététele oktatás formájában, 
valamint eszközök biztosítása gyakorlatban történő megvalósításukhoz. 
Támogató: Aloca Alapítvány 
Információ: 
Gárdonyi László, Pécsi János 
gaja@t-online.hu 
22/503-428 
 
 
2014. november 6. 
Szlovéniában, a Krnsko-tó mellett 
Krajczáros Alapítvány 
Önköltséges kegyeleti túra Szlovéniában, a Krnsko-tó mellett. 
Információ: 
Németh István 
krajczaros@t-online.hu 
30-95-66-736 
 
 
2014. november 7. 16.30 
Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola, Székesfehérvár Balatoni u. 143. 
Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola, és a  Garzon Baráti Kör 
A Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola az idei évben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. 
Ennek a programsorozatnak méltó lezárása a gótikus bútorok ünnepélyes átadása. 
A Garzon Baráti Kör felkarolva az iskolában folyó asztalos képzést, közös tervezéssel, és 
kivitelezéssel gótikus bútorkészítő program megvalósítását határozta el. A Garzon Baráti Kör anyagi, 
szervezési feladatokat vállalt magára. A programban a város jeles asztalosmesterei, vállalkozásai, 
valamint az iskola tanárai, oktatói, diákjai is részt vettek (AIKSZ Zrt., Sárvári Asztalos Kft., ER-FA 
2000 Kft.), munkájuk által születtek meg a míves faragású gótikus stílusú bútorok, melyeket az iskola 
freskóval díszített terében helyezünk el. A szakképzés napjainkban egyre fontosabb szerepet kap, 
megújítását, értékeinek megőrzését kívánjuk segítségünkkel támogatni. 
Szeretettel várjuk a Garzon Baráti Kör és a Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola által szervezett 
gótikus bútorok átadási ünnepségére. 
Információ: 
GBK részéről: Heinczné Boda Olga, iskola részéről: Szépné Holczer Piroska 
30-9725-650,   //   30-4170-727 
garzon.barati.kor1@gmail.com 
30-9725-650 
 
  



 

2014. november 8. 11 óra 
Városi Piac északi vége (parkoló) 
Fehérvári Polgárok Egyesülete 
Márton napi rendezvények. A parkolóban: libasimogató, Felsővárosi Általános Iskola Műsora. 
Ludaskása kóstolás. 
18 órától a piac galériáján, a Piacosok Egyesülete rendezésével indul a hagyományos batyus bál. 
Információ: 
Olasz Istvánné 
fpe1994@gmail.com 
20-4642118 
 
 
2014. november 8. (szombat) 17.00 óra 
Táncház - 8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. 
Alba Regia Táncegyesület 
Márton napi gyermekjátszó és táncház 
17:00 - Kézműves foglalkozás Viasz Zoltán hangszerkészítővel     
18:00 - Gyermekjátszó - Márton napjához kötődő játékok és szokások felelevenítése Bókáné 
Zemancsek Edit vezetésével     
19:00 – Magyarszentbenedeki tánctanítás Hahn-Kakas István vezetésével     
20:00 - „Barangolások” – énekszóval a Kárpát - medencében  Felső-Tisza-vidéki népzene a Hermann 
László Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeinek előadás-sorozatában Berki Lilla vezetésével                                     
20:30 - Táncházi mulatság   
Várjuk azokat a táncos és nem táncos fiatalokat, felnőtteket és családokat, akik szeretnék felidézni, 
megtanulni a táncházi  mulatságokban közkedvelt táncrendeket és népdalokat.             
A belépőjegy ára: Gyermekjátszó (500 Ft)                       
Táncházi mulatság (500 Ft) 
Információ: 
Majoros Andor 
majorosandor@artefolk.hu 
30/331-23-43 
 
 
2014. november 8. szombat 15:00 óra 
Mór, Református Szolgáló Szeretet Háza, Perczel Mór u. 10. 
MIKSZ ( Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület) 
Irodalmi-képzőművészeti-zenés délután. AZÉRT, AKI VAGY. Schrenk Éva könyvbemutatóját Ambrus 
Árpád festménykiállítása és Varga Zoltán makett-tárlata gazdagítja. 
Információ: 
Abonyi Ria 
moriamatorok@gmail.com 
30/5086198 
 
 
2014. november 11. 14 óra 
Fehérvári Polgárok Egyesülete 
Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének emeletén 
Márton napi rendezvény.  
Ünnepi köszöntő  
Ákos Előd atya előadása (Szent Márton alakja és szerepe a néphagyományokban). 
 Felsővárosi Ált. Isk. műsora és a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola előadása. 
Ingyenes tárlatvezetés, ludaskása kóstolás és koccintás az újborral. 
Információ: 
Olasz Istvánné 
fpe1994@gmail.com 
20-4642118 



 

 
2014. november 11. (kedd) 
17-es ezred – Zichy-liget, 69-es ezred Vörösmarty tér, 10-es huszárok Városháza tér, Fekvő 
katona - Bazilika oldalán, Gyergyó tér - Király sor és a Géza utca sarka 
Krajczáros Alapítvány 
F E L H Í V Á S  - az I. vh centenáriuma jegyében -   
Tisztelt Hölgyek és Urak!   
A Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (a továbbiakban, mint HáEmGo) és tagszervezetei 
2014. november 11-én NEMZETKÖZI GYERTYAGYÚJTÁSI AKCIÓ-t szervez.  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 – lehetőleg - 11 óra 
11 perckor a lakóhelyük szerinti emlékműnél, katonai temetőben, parcellákon vagy a lakásuk illetve 
üzemeltetett létesítményük, iskolájuk ablakában illetve bejáratánál egy szál mécses vagy gyertya 
meggyújtásával fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért halt katonák 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 béke megőrzése melletti elkötelezettséget.  A HŐSÖK – köztük a számtalan 
közkatona – ÍGY 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 céloknak a másokkal 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.  Kérjük Önt:  - egy rövid sms vagy e-mail vagy hagyományos levél valamint 
fotó küldésével  szíveskedjen(-ek) visszacsatolást adni a részvételi szándékról (illetve majdan a helyi 
megvalósításról)  - és az Ön(-ök) által a megemlékezéshez megnyert kör nagyságáról.  
Székesfehérvár, 2014. szeptember 18-án  Németh István sk  - Krajczáros Alapítvány kurátora -  A 
program fő szervezője (egyben a HáEmGo gesztora) a Krajczáros Alapítvány.  A centenáriumi 
kegyeleti megemlékezés fővédnöke: Böjte Csaba testvér,  a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
kuratóriumelnöke.  Elérhetőségeink (kommunikációs felületeink):  http://krajczaros.uw.hu és 
http://haemgo.uw.hu és www.hadisirgondozas.hu és http://vwgmc.kvhbeskydy.sk/ és 
https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany illetve  email: krajczaros@t-online.hu, tel., sms +36-
30-9566736 
Interjú lehetőség Németh Istvánnal a Krajczáros Alapítvány kuratóriumi elnökével előre egyeztetett 
időpontban. 
 
 
2014. november 15. 18 óra 
Videoton Étterem 
Fehérvári Polgárok Egyesülete 
20 éves Fehérvári Polgárok Egyesületének Jubileumi Bálja. Zenél a Happening Band, valamint 
műsor, vacsora, tombola. 
Információ: 
Olasz Istvánné 
fpe1994@gmail.com 
20-4642118 
 
  



 

 
2014. november 16. vasárnap, 17 óra 
Székesfehérvár,  Városháza, Díszterem 
HírBeleBumm Szociális Szövetkezet 
A HírBeleBumm Szociális Szövetkezet székesfehérvári szervezetként célul tűzte ki, hogy a 
centenáriumi évben méltó megemlékezéssel tisztelegjen az első világháború áldozatai előtt. Az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázatai keretében idén mód nyílik kulturális 
rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósítására. Műsorsorozatunk a 2,5 millió forintos 
elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően 16 helyszínre jut el.   A Ferenc Jóska fújatja a trombitát 
című programsorozat katonadalokon keresztül mutatja be a háború eseményeit. Együttműködő 
partnerünk, a Kákics zenekar Székesfehérváron november 16-án, 17 órakor mutatja be a műsort a 
Városháza Dísztermében.  Célunk az I. világháborúval kapcsolatos általános elképzelések 
helyreigazítása, a közkatona keserű sorsának bemutatása, amely egyben felemelő és hősies.  A 
program a különböző hadszíntereken születetett katonadalokra épül. Időrendi sorrendben járja végig 
az I. világháború fontosabb eseményeit. Eközben korabeli feljegyzésekből, levelekből olvasnak fel a 
zenekar tagjai. A még hatásosabb élmény érdekében projektorral családi fényképekből, saját 
gyűjteményekből vetítenek katonákról, bajtársakról. 
Információ: 
Szöllősi Attila 
hbb@hirbelebumm.hu 
30-73 96 459 
 
 
2014. november 21. 16:00 
Felvidék 
Krajczáros Alapítvány 
A Felvidéken a részvételünkkel rekonstrukción átesett I. világháborús katona temetőkben szentelés és 
áldás. 
Információ: 
Németh István 
krajczaros@t-online.hu 
30/95 66 736 
 
 
2014. november 25. 17 óra 
Kocsis Balázs alkotásánál a Kati néni szobornál (Liszt F. u.) 
Fehérvári Polgárok Egyesülete 
Közösen Székesfehérvár Városának vezetésével rendezzük meg a Katalinok köszöntését. Gyümölcs, 
Kenyér, Forralt bor is várja az idelátogatókat. 
Információ: 
Olasz Istvánné 
fpe1994@gmail.com 
20-4642118 
 
 
 
2014. november 24-25-26. 
Fehérvári Civil Központ  
Fejér Megyei Civil Információs Centrum 
A civil-önkormányzati együttműködés területeinek áttekintése a civil rendelet gyakorlatábanKözös 
munkával elemzésre kerül a részvételi és a képviseleti demokrácia  működési lehetőségei, valamint a 
szakmai területek együttműködése. 
Információ: 
Kovács György 
cic@echomail.hu 
30 700 9012 



 

 
 
 
2014. november 29. 17:30h 
Művelődési Ház, Pusztavám 
Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara idén ünnepli megalakulásának 25. 
évfordulóját.  A jubileumi év záró eseménye a hagyományos évadzáró hangverseny megrendezése 
lesz, melynek időpontja 2014. november 29. szombat, 17:30.  A zenekar immáron 15. alkalommal 
készül, hogy bemutassa az év során betanult fúvószenei repertoárját  –ezúttal nem csak a helyi 
közönség – hanem a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség zsűrije előtt is. A koncert 
anyagának, zeneműveinek kiválasztása során Balázs Attila karmester - művészeti vezető törekedett a 
25. jubileumhoz méltó, emlékezetes műsor összeállítására, mellyel egyúttal szeretnénk „Szórakoztató-
show” valamint „Koncert-fúvószenekari” kategóriában a lehető legjobb minősítést elérni. 
Információ: 
Somlainé Szlávik Éva 
36309515026 
zenekar@pusztavam.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fejér Megyei Civil Információs Centrum speciális tanácsadásai civil szervezetek számára: 
 
Hétfő  16-18 óra Adminisztráció  
Kedd  16-18 óra Könyvvitel, pénzügy és adózás  
Szerda  16-18 óra Pályázati tanácsadás, forrásteremtés  
Csütörtök 16-18 óra Civil jog, közhasznúság  
Péntek  16-18 óra Szervezetfejlesztés  
 


