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EMLÉIttEZZÜxr
REMEMBER - ERINNEREN UNS. IIOMHITTE

November 11-én 11 óra 11 perckor
* on 11 november, at 11 hourso 11 minutes - am 11. November, um 11 Uhro 11 Minuten -

Ha 11-oro rron6pn, n 11 qacono 11 MÍIHyT

gyújts egy szál gyertyát _ light a candle _ ziinde eine Kerze an _ saxllraü cBeqy

Elérhetőségeink (kommunikációs felületeink) :

ht1pi//krqiczarqs.uw.hq és httlr:llhaemgo.uw.1rLi és wwrv.lradisirgorrdozas'hrr és
hthrs :llwryw.facebook.corn/krai qzaros.alaÍ}ifvaly illetve

email : kraj czaros 1 6@ grnai l'corn tel., sms +36-30-956ó736

h llp s : //www. yo u t u b e. c o m /watc h ?v= DJ a s F z L3 E W k
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Tisztelt Hölgyek és l]rak!

A Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága (a továbbiakban, mint HríEmGo) és 16 tagszewezete
a Krajczáros Alapítvány koordinálásával

2016. november 1L-én nemzetközi gyertyagyújtási akciót szerveznek.

Felkérjük Önt
és a háborúkban elhunyt katonáink ma élő ltozzátartozőit, a kozéletünk jeles képviselőit, a
művészeket, tudósokat' felnőtteket és gyerekeket, valamint az iskolák, önkormányzatok, egyhénak,
magyar és külfoldi civil szervezetek képviselőit, a katonai szervezetek illetve fegyveres testületek
parancsnokait, diplomatákat' hivatalok, intézmények vezetőit, a vállalkozások menedzsmentjét'
fulajdonosait, nyugdíjasokat _ vagyis mindenkit -, hogy csatlakozzanak e közös megemlékezéshez.

Kérjiik minden kedves (a kezdeményezésünkkel azonosuló) Partnerünket, hogy a je|zett napon
11 óra 11 perckor

a lakóhelyük szerinti emlékműnél, katonai temetőben, parcellákon vagy a lakásuk illetve üzemeltetett
létesítményük, iskolájuk ablakában, bejáratÍtnéi legalább egy szá| mécses vagy gyertya meggyújtásával
fejezzék ki tisaelettiket ahazájukért 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 - ezáital lesznek halhatatlanok.

Tisztelt Emlékező! Hisszük, hogy mindannyiunk számáta egyaránt fontos, hogy e progÍam ne egy
szűk, csupán azáltalunk közvetlenül elérhető réteg vagy régió lakosai által kerüljön megvalósításra.
Ezért javasoljuk, hogy az ismeretségi körében - az ,,egyiitto többet, jobban'o gondolat szellemisége
jegyében - szíveskedjen magára vállalni az általlnk most megfogalmazott célok megismertetését,
vagyis a jelen felhívásunk eljuttatasát. Bízunk benne, hogy a ma mundért viselő katonák illetve
hozzátartozóik és parancsnokaik elsőként tekintik nagy jelentóségűnek e megkeresésünkkel
azonosulást és ennek okán önként vállalják a tevékeny részvételüket'

A program fő szervezője (egyben a HáEmGo gesztora) aKrajczáros Alapítvány. Elérhetoségeink:
lrttps:llwrvy'J'aceLrcck.corn/kraiczaros.alapitvan,v http:l/krajczaros.uw.hu illetve

kraj czaros@t-onI ine.hu, tel. 06-30-9 5 667 3 6

Az immáron hagyományos akciónk Láthatővátétele érdekében kérjük Önt:
- egy rövid Sms Vagy e-mail (fu4iczaros]6@gnrail.com ) vagy levél küldésével szíveskedjenek

visszacsatolást adni a észv ételi szándékról"
- és azÖn(-ök) á|tal amegemlékezéshez megnyert kör nagyságáról.

Székesfehérv ár, 20 1 6. szeptember 1 5 -én

Németh István sk
- Krajczáros Alapítvány kurátora



Tisztelt Partnereink! !! !

2a16. november 11-ón 11óra 1l perckormegismételiüka

NEMZET KöZ]l GYERTYÁGYÚJrÁSI AKCIÓNKÁT.

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

Tavaly 13 országboI20 ezer főt érintően kaptunk fotókkal, videókkal alátámasztattvisszacsatolást.

Az idénre vonatkozó szewező munkát már megkezdtiik és örömmel vessztik az ebhezvalo
csatlakozást: https://wrnr,l''.youtube.cqglwatch?v:DJasFzl3EWk valamint

https:/iwww.facebook.comllqajczaros.alapitvanylphotos/pcb.742328732556664/742308265892044/?wpe: I &theater

Egyéb információk:

t) Goxcl*latiság:
* a csatateleken mnragit a déd- és iik*pák hel-vtállásának ébne:r tartása" a jilr'ii nemzeclókébe

r,alÓ áttiitető célt prioritással kezelve"
- nemzelkozi Iléretekber: a figy-elrrret ráirányítarri a béke Ícntosságára. a nregorzéséirek
sziikségességére" külörrils tekintette] a világurrkban ma is Íaly'Ó há]:orúk brorzaim;rira,

- az F,. E'h eentenáriurna és a í{" vh bcfejezésérrek 70. óvfordutríja alkalmábÓi gyak*rolni
Lurópában a kőz{is emlékezefet, tisztiintizni a rnegbékó|ést,

Mirat*; az angolszász térségben a Poppy Day {piros pipaes szimbiiurn) _ I{enrerrrbr*nee Bay

Sta-a{égiai eéi: 2Ül8-ig az EP áital hivatalr:san érvénybe léptetni a l-lAldCTÍjRi]N ]]LESET"|
KATÜNAK nernzetkozi enrldknap.iát, továbbá a koznepi gondolkodásban is aktívvá tenni

hazá"}u}<é* lrait katonák iránti tisztelgés igériyót"

2i Ként t*vákenység {érdemi koitseg igénnyel a résztvevCIknéi nem jár:}:

-.jÓszclgálati rragykiivet' védIrökök választására rrlieÍtibbi javaslattétel (megi.: tavalrr'' L}ojte
f]saba irr" a közismert i"1ér.,ai furences valt).

- az Ön közvetien kon:petenciában inspiráíni * civil szenezetek vezet{iit, az isk*láIr
diákjait' lr*gy legyenek rós+zesei az akciónak,

- tor,ábbá a esaládban, személyes isnreretségi korberr népszeriisíteni az akciit"
- a csatlakozás térr'vércl egy Íbrmaiitás mentes r,'isszacsatolást kériink,

3) azakciÓ letbi1ása:.jelzett novenrtreri idsporrtban 1-l seál g3'ertva meggyujt:{sa
eg3'ér:il e g vag,r cs{iportosan :

: rffiini}&um válEalás: rrrrmkal"lelyen. isi<olátran' vagy "bárhr:l" eg'vénileg"
: Brővített {kért} vállalás: errr: rátermeit e il,il {'omláció lc*or{iiná}ásával flashmob .jeltreggetr.
árrr elozeteseft Szelvezett keretek közé illesztve a telepiiléseke,n eg-Y-eg},' em|ékrn{inó1 vagi'
katcnai t*metőben csopofios megerlllékerés tartása (pl. kasztrruzás" 1_1 szál virág. netán

versmondás, stb. iitleteids, anrilrez tanácgct adurrk)
-l- a realirálásró! visszacsatolris email_ben (krajczataq16@grnai!.9om) Í"ÜtÓkkal. rÓvid

tirjék*ztatei {résztvevők' szánta, 1bgadtatás, pí{'}gíaÍn, iov{lre nézl'e álláspont. stb.)
továbbá: nréctria megie}enés szorgalmazása"

A l*egyele{i }*lllt{lra kiiit}nos része a tiirténelrniinket" az enrberi en:lékezetet tltzó
tevékenységnelr. Evr'el a nrincin'vájirnkat érintii akciÓr'al is hozzá kír'arlunkiárulrri a déd- és
tikapáirrk katonai es ernberi lielytállásárrak tbliddzésólrez. ébrerrtartás{t1loz'.amogcttúnk 1évő

nagy világégisek átrdozataira em|ékezve - a mindet:rrapiainkra és r:rinden embefiársunkra
kil'ratóan - kiemelt hangsúlyt acÍlii n *g,xB, .iclerrtősógének-


