Feljegyzés: Tegnap, október 27‐én több civil formáció képviselőjének és magánszemélyek
részvételével megtartottuk a koordináló megbeszélést a nov. 11‐ei gyertyagyújtás rendezvény okán.
A helyszín: Fehérváron a Királykút emlékház.
Az immáron közössé lett városi rendezvény házigazdái és egyben szervezői lesznek:
1) a Géza u. és Király sor kereszteződésben lévő emlékműnél: Deák Lajosné ‐ ,
http://varosatyak.hu/s_!kepviselok/i_szekesfehervar_811/i_deak_lajosne_8097/t_%20De%C3%A1k
%20Lajosn%C3%A9%20/index.html
2)
Zichy
ligetben:
FM
Honvéd
Nyugállományúak
Székesfehérvári
Klubja
‐
http://szfmhonved.shp.hu/hpc/web.php?a=szfmhonved illetve részesei lesznek a programnak Simon
M. Veronika és művésztársai ‐ http://www.simonmveronika.gportal.hu ,
3) Vörösmarty téren (69‐esek szobra): Márton Ervin és a VREFME tagjai ‐ http://web.t‐
online.hu/rseje/rendezvenyek.html
4) Fekvő katona (illetve az építkezés függvényében vagylagosan a Szent István Műv. Házban Gyóni
Géza szobor) Dr. Csiák Gyula és a Bársony István Alapítvány ‐ http://www.barsonyistvanalapitvany.hu
5) a 10‐es Huszárok emlékműve (Városháza téren) – a Fehérvári Huszárok Egyesülete ‐
http://www.fehervarihuszarok.hu
6) a Szentlélek temetőben Helesfai Marcell a cserkészek partnerségében,
7) a Palotai úton az ún. Hosszú temetőben, Pour Gyula szobránál: Lévai Miklós, a HOHE FM Egyesület
tagsága ‐ http://www.fehervarhohe.uni.hu
8) Palotai úton a Szerb temetőben ‐ Berdó Gábor és a Wathay F. Bajtársi Egyesület tagsága ‐
http://wathay‐bajtarsiegyesulet.hupont.hu
9) KEMPP, Pákozd: Görög István és munkatársai ‐ http://www.kempp.hu
Az előzetes szervezés nyomán visszajelzésükre számítunk még (illetve további egyeztetések
szükségesek):
‐ Rangel Istvánra és a 3. Szt István hv. gy. e. HŐR Egyesület tagsága (pl. a Budai úton lévő
emléktáblánál)
‐
https://www.facebook.com/Magyar‐kir%C3%A1lyi‐Szent‐Istv%C3%A1n‐3‐
honv%C3%A9d‐gyalogezred‐Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91‐Egyes%C3%BClet‐
588640854480866
‐ a Ciszterci Gimnázium diákjaira http://www.cisztergimn‐szfvar.hu ,
‐ az Ady Endre u‐ban az lévő emlékműnél az ottani iskola tanulóira,
‐ Sándorovits László úrra és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatra, a Szerb temetőben vagy a Szerb u‐
ban lévő templomnál ‐ http://www.szerb‐nemzetiseg‐szfvar.hu ,
- Tornyai Gábor plébános, Székesfehérvár-Öreghegy - Magyarok Nagyasszonya plébánia ‐
http://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/papok/tornyai‐gabor
‐ a lengyel és más nemzetiségi önkormányzatok fehérvári vezetésére és tagjaira,
‐ a MATASZ FM Szervezetére ‐ http://mataszfehervar.atw.hu ,
‐ és minden kedves érdeklődőre, szimpatizánsra, aki a fenti helyszínek valamelyikén részese kíván
lenni a kegyeleti megemlékezésnek.
Szívesen fogadjuk, várjuk még más civil szervezetek, iskolák, egyházi képviselők jelentkezését és
kezdeményezését a további helyszínekre vonatkozó javaslataikkal vagy a fentiekhez való
csatlakozásra.
A házigazdák teendői:
‐ iskolai vezetés és diáktanácsok partnerségének megnyerése a rendezvényhez,
‐ tagságuk illetve a családtagok mozgósítása,
‐ hazai és más civil kapcsolataik közvetlen megszólítása és orientálása a csatlakozásra, valamint a
média tájékoztatása,
‐ honlapjukon illetve a FB oldalukon való közzététele az akciónak,
‐ versmondás vagy korabeli katonanóta programelem beiktatása,
‐ az előkészítésről folyamatos informálás a koordinációt végző Krajczáros Alapítvány részére,
‐ a megvalósítást követően visszacsatolás a rendezvényről: fotók, résztvevők száma, jövőbeni
folytatás, stb.
Kérünk minden fehérvári lakost és a média szerkesztőit, hogy a jelzett információkat minél szélesebb
körben szíveskedjenek megosztani. (nim ‐ https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany )

