
 

Civil étlap – 2015. február 
 
2015. február 6 – 8. 
Ljubljana, Ukanc, Bohinjska Bistrica 
 Krajczáros Alapítvány 
Alapítványunk I. világháborús kis-konferencián vesz részt Ljubljanában, majd Ukancban és Bohinjska 
Bistrica-ában koszorúzást tervezünk. 
Információ: 
Németh István 
krajczaros@t-online.hu 
30/95 66 736 
 
 
2015. február 6. 16:00-19:00 
Családok Háza (Rác u. 29.) 
Széna Egyesület A Családokért 
Varróklub 
A SZÉNA Egyesület ad otthont annak a varróklubnak, ahol nem csupán a varrást magát tanulhatod 
meg, de felfedezheted a stílust és a nőiességet is.Vágj bele! Most sok izgalmas feladat vár rád. 
Csatlakozz te is a ruhavarró- és foltvarró klub tagjaihoz! 
Időpont: minden hónap első péntekén 16-19 óráig (első alkalom 2015.02.06.) 
A tanfolyam díja alkalmanként:  
 SZÉNA tagsággal nem rendelkezőknek: 3.000Ft/alkalom 
SZÉNA tagoknak: 2.500Ft/alkalom 
 
 
2015. február 6. 17:00 
Családok Háza (Rác u. 29.) 
Széna Egyesület A Családokért 
"Edd meg amit főztél!" 
Szeretettel várunk Benneteket következő főzős estünkön, ahol hagyományos ételeke készítünk el 
közösen. A programon nem csak az ételek elkészítése módját leshetitek el, de jó hangulatban, 
közösen fogyasztjuk el az elkészült remekműveket. 

Februári témánk a "Disznóságok" lesznek, kolbászt töltünk és sütünk majd. 

Időpont: 2015.02.06. (péntek) 17 óra 
Helyszín: Családok Háza (Rác u. 29.) 
Részvételi díj: 700 Ft/fő (mely tartalmaz egy pohár italt és az elkészített étel árát is) 

A program előzetes regisztrációhoz kötött, ezért kérjük, hogy részvételi szándékotokat jelezzétek 
felénk, legkésőbb 2015.02.04-ig a szenaegyesulet@gmail.com e-mail címen. 

 
 
2015. február 7. 18.00 
8127. Aba. Rákóczi u. 4/a   Fórum Étterem 
Abai Polgárőr Egyesület 
Évi rendes beszámoló közgyűlés, majd azt követően vacsora és egyesületi Polgárőr Bál. Jelen 
lesznek -tervek szerint- a polgárőr tagokon kívül: Kossa Lajos polgármester, Cseh István a FMPSZ 
elnöke, együttműködő partner egyesületek képviselői (Mór,Sárbogárd, Dunaújváros), rendőrség 
képviselői, körzeti megbízottak és családtagjaik 
Információ: 
Füzi Zoltán elnök 
fuziz@aba.hu 
polgarorseg@aba.hu 
70/392 74 74 
 
 



 

2015. február 13. 17 óra 
Ősi Művelődési Ház 
MIKSZ ( Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület) 
Miklós Krisztina  és Fördős József László festmény-kiállításának megnyitója.  
Közreműködnek a MIKSZ tagjai és az Ősi Egyesület tagjai. 
Információ: 
Abonyi Ria 
abonyi.ria@gmail.com 
moriamatorok@gmail.com 
30/508 61 98 
 
 
2015. február 14. szombat 17.00 óra  
Táncház - 8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. 
Alba Regia Táncegyesület 
Farsangi gyermekjátszó és táncház a Galiba zenekarral 
17:00 –  Gyermekjátszó - „Itt a Farsang, áll a bál…”   Farsangi alakoskodó játékok és népszokások 
felelevenítése Gula Miklós és Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésével  (minden gyermeket jelmezben 
várunk)   
18:30     - Tyukodi tánctanítás - Molnár Gábor vezetésével   
19:30     - Táncházi mulatság   Közben  - „Barangolások” – énekszóval a Kárpát - medencében  Dél-
alföldi népzene a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeinek előadás-
sorozatában Berki Lilla vezetésével 
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) 
Támogató: 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata, NKA 
Információ: 
Majoros Andor 
info@artefolk.hu 
majorosandor@artefolk.hu 
30/331-23-43 
22/312-795 
 
 
2015. február 14-15. 
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 10. Jancsárkert termelői és biopiac 
Fehérvári Polgárok Egyesülete 
II. Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivál, két naposra kibővítve. Február 14-én szombaton 7-12 óráig 
rendszeres termelői- és biopiac. Délelőtt 1/2 9 órakor hagyományos disznóperzselés- és feldolgozás. 
Kocsonya- és fánkverseny résztvevőinek 11 órától lehet leadni a kocsonyatálakat és a farsangi 
fánkokat zsűrizésre. 13 órakor eredményhirdetés. Este 18 órától Farsangfarka Batyus Bál lesz élő 
zenével. A második napon február 15-én vasárnap Kolbásztöltő verseny lesz, melyen 45 csapatot 
tudunk fogadni. Nevezési díj 6000 Ft/csapat, ami tartalmazza az 5 kg kolbászhúst darálva és 1 kg 
kenyeret, illetve csapatonként (5-8 fő) munkaasztalt biztosít. Egyebekről a csapatoknak kell 
gondoskodni. A rendezvényt Dr. Cserpalkovics András polgármester nyitja meg 9 órakor. A termékek 
minősítését zsűri végzi. Eredményhirdetés 1/2 2 órakor. A fesztivál jellegét amatőr népi zenészek 
fellépésükkel színesítik. 
Médiatámogató: Fehérvár Médiacentrum, Támogatók: Székesfehérvár MJV Önkormányzata, Gécs 
Pékség, FÖ-MO hús- és pecsenyebolt, TQE reklám, és a Jancsárkert Piac 
Bővebb információ:  
fehervaripolgarok.fw.hu 
Olasz Istvánné 
fpe1994@gmail.com 
20/28 94 333 



 

2015. február 14. (szombat) 10-11 óra és 2015. február 28. (szombat) 10-11 óra 
Szent István Művelődési Ház, Székesfehérvár, Liszt F. u. 1. 
Ars Musica Zenebarátok Egyesülete 
Divertimento - játékos zenei foglalkozások 5-14 éves gyermekeknek a koncertpedagógia jegyében:   
1. "A, a, a, a farsangi napokban..." - A Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI 
népzenész növendékei segítségével megismerkedhettek a farsangi ünnepkör népdalaival, 
táncalkalmainak hagyományos népzenéjével,    így még az is lehet, hogy a végén dalt tanulunk vagy 
táncra perdülünk!   
2. "Kis karmesterképző" - Egy zenekari koncerten jól látható és egyértelmű, ahogyan a muzsikusok 
játszanak a hangszereiken. De mit csinál a karmester, miért hadonászik a levegőben? Miért van rá 
szükség? És kiből lehet egyáltalán karmester?  Ezekre a kérdésekre keressük a választ a gyerekek 
aktív közreműködésével.     
"Aki már járt Zenebóniában, annak ismerős lesz a Divertimento koncertpedagógiai sorozat 
foglalkozásainak oldott, játékos hangulata, hiszen maga a divertimento szó is szórakozást, mókát 
jelent.  De mi is a koncertpedagógia?   A koncertpedagógia (a múzeum- és színházpedagógiához 
hasonlóan) nagyon fontos feladatnak tekinti olyan programok létrehozását, amelyek a gyerekek 
aktivitására, alkotó tevékenységére, kreativitására épülnek. Ahogyan Kodály Zoltán is mondta: 
„Zeneértővé… csak aktív zenei tevékenység tehet, puszta zenehallgatás magában nem elég.” – vagyis 
ha valamiben nem csak hallgatóként, hanem közreműködőként is részt veszünk, az jobban meg fogja 
ragadni a figyelmünket – életkortól függetlenül.   Ez a tevékenység lehet tisztán zenei (énekes, 
hangszeres), de kapcsolódhat mozgással, tánccal, képzőművészettel, dramatikus elemekkel. A zene-
mozgás-látvány együttese, a kreatív zenei feladatok, a kísérletező jelleg, az elvárás nélküli, 
felszabadító hatású közös zenei játékélmény pozitív hatású. A zenélés elemi szinten nem bonyolult, 
mindenki képes lehet rá, így foglalkozásainkon a zenét nem tanuló gyerekek is megtapasztalhatják, 
hogy a zenehallgatás, vagy egy egyszerű zenei produkció létrehozása mindenki számára elérhető, 
szórakoztató közösségi élmény.  Nézetem szerint a zenei ismeretterjesztés nem csak kizárólag 
intellektuális elfoglaltság, annál sokkal több is lehet: műveltségi területek összekapcsolása, 
asszociációs játék, közösség-építés, improvizáció és még rengeteg minden. És elsősorban fontos 
üzenet a fiatalok felé: a zene nem egy elzárt világ, ahova csak a kiváltságosok léphetnek be, hanem 
mindennapi életünk fontos és értékes része.   
Alkalmainkon szeretettel várjuk az 5-14 éves kor közti gyermekeket és a játékos kedvű szülőket, 
nagyszülőket is.   A belépődíj a résztvevő gyermekeknek alkalmanként 500 Ft, a kísérő szülőknek a 
belépés ingyenes." (www.arsmusica.hu) 
Információ: 
Szabó Adrienn 
arsmusica.zenebaratok@gmail.com 
20/371 63 52; 20-/495 13 19 
 
 
 
2015. február 20. 16:30-18:00 
Családok Háza (Rác u. 29.) 
Széna Egyesület A Családokért 
"Gardróbszoba" - öltözködés, stílus, divat... 
Beszélgetés, segítségnyújtás az öltözködés rejtelmeiben. 

Állandó gardróbszoba beszélgetés indul havi rendszerességgel! 
Mit? - Mivel? 
Mikor? - Hogyan? 
Színe? - Fazonja? 
Illik? - Nem illik?... és még ezer kérdés, ami válaszra vár! 

Helyszín: Családok Háza (Rác u. 29.) 
Időpont: 2015. február. 20. (péntek) 16.30-18.00 óráig 
Részvételi díj: 700 Ft/fő. 

 
 
 



 

2015. február 25-26. 
Fehérvári Civil Központ, Székesfehérvár Rákóczi u. 25. 
Kaptár Ifjúsági Iroda 
6. alkalommal rendezzük meg a disputaversenyünket a székesfehérvári középiskolások számára. 18 
csapat jelentkezett 9 iskolából. Február 25-én és 26-án disputaversenyünk elődöntője és döntője lesz. 
Egész februárban gyakorlóvitákat bonyolítunk le. 
Információ:  
Józsa Kitti  
30 /492 68 71 
  
  
2015. március 7. 
Dunaújváros 
Pentele Természetjáró Egyesület 
Dunán innen - Dunán túl teljesítménytúra különböző távokon. Rácalmás - Dunaújváros 15, Adony Vízi 
fogadó- Dunaújváros 20, 30, Adony Vízi Fogadó - Dunavecse 50 km-es távok. 
Információ: 
Csontosné Kóbor Zsuzsanna 
pentele.te@gmail.com 
20/961 01 09 
 


