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Kárpát-haza

Gyertyaláng a hősökért
Évről-évre több közösséget von be 

a Krajczáros Alapítvány első világháborús projektje

A  döntően hadisírgondozással, 

a  múlt emlékeinek megörökítésé-

vel és ápolásával foglalkozó Kraj-

czáros Alapítvány kuratóriumának 

elnökével, Németh Istvánnal arról 

beszélgettünk, hogy 2010 óta si-

kerrel szerveznek gyertyagyújtó 

akciót az első világháborút lezáró 

béke évfordulóján, azaz november 

11-én, tisztelegve a frontokon el-

esett katonák előtt. A  mintegy ne-

gyedévszázada működő, hivatásos 

katonák és közalkalmazottak által 

létrehozott szervezet már nyolc 

éve szervezi ilyen típusú akcióit, és 

a Nagy Háború századik évfordu-

lójára is kiterjesztették a megemlé-

kezés kereteit.

Végső István: Mivel foglalkozik 

a Krajczáros Alapítvány? Mi moti-

válta a megalapítását?

Németh István: A  rendszervál-

tás idején borzasztó gondok voltak 

a magyar hadseregben. Ezért, ami-

kor 1993-ban megalakultunk erre 

fókuszáltunk. Szociális gondosko-

dás és a katonák segítése. Az eltelt 

csaknem negyed század alatt sok 

víz folyt le a Dunán és Tiszán. Idő-

közben a hatókörünk nemzetközi-

vé szélesedett, mintegy 25 hazai és 

külföldi civil szervezettel tartunk 

rendszeres kapcsolatot. Ebben 

kiemelt jelentőségűnek tekintjük, 

hogy alapítói lehettünk a Visegrad 

Working Group for Military Ce-

meteries formációnak. A visegrádi 

országokból szövetkezett civilek 

hadisírgondozással foglalkoznak. 

A  térségben lévő közel 180 kato-

natemető közül mára már mintegy 

40 sírkertet felújítottak. A Krajczá-

ros Alapítvány önkéntesei 2010-től 

vannak jelen az Északkelet-Szlo-

vákiában zajló rekonstrukcióban. 

Az utóbbi 15 évben a közhasznú 

szervezet fő profi lja – elsődlegesen 

a mai határainkon túl – katona-

temetők gondozása lett, valamint 

a témához köthető kulturális te-

vékenység, így köztéri emlékjelek, 

szobrok állítása, könyvek kiadása, 

megemlékezések szervezése, ke-

gyeleti túrák bonyolítása, alko-

tótáborok és festménykiállítások 

megvalósítása. Az alapítvány tag-

jai és a csatlakozó, nem egyszer 

egészen fi atal önkéntesek rendsze-

resen ápolják a Doberdó, Isonzó, 

Szlovénia és a Felvidék területén 

szétszórtan fekvő hadisírokat és 

hősi emlékműveket. Az évek so-

rán a karitatív érzékenységünkről 

is bizonyságot tettünk. Két évti-

zed alatt mintegy 15 ezer magyar 

nyelvű könyvet, számítógépeket, 

használt ruhákat, bútorzatot és 

más tárgyi adományokat juttat-

tunk el főként határon túli rászo-

rulókhoz, beleértve a Déván, Böjte 

Csaba ferences szerzetes által irá-

nyított gyermekotthon hálózathoz. 

Mostanság munkánk zöme az első 

világháború hadszíntereihez kap-

csolódik, ám az 1848-as szabad-

ságharc emlékét őrzi Érsemjénben 

Kazinczy Lajos honvéd ezredes, 

Székelykeresztúron Bem apó szob-

runk, valamint nem kevés kopjafa 

és más emléktábla a környező or-

szágokban. Szent Istvánt idéző fá-

ból készült alkotásunkkal az arra 

járó turisták 2014-től a Gyilkos-tó 

partján találkozhatnak. A  fehér-

Végső IstvánVégső István
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Kárpát-haza

Végső István

vári 17-es honvéd gyalogezrednek 

Szlovákiában, Pravrovce telepü-

lésen a hajdani harcok helyszínén 

állítottak emlékművet.

V. I.: Hogyan jött az ötlet a Gyer-

tyagyújtás Akcióhoz? Miért lett jel-

képe az eseménynek a pipacs?

N. I.: 2002 óta szervezünk kü-

lönféle kegyeleti rendezvényeket, 

amibe november 11-én a megemlé-

kezés napja is illeszkedik. A  Nem-

zetközi Gyertyagyújtási Akciónk-

hoz csatlakozók köre az évek során 

fokozatosan bővült, 2016-ban már 

16 országból 20 ezernél több főt 

érintően kaptunk visszacsatolást 

a kezdeményezésünkhez. A  gyer-

tyaláng és a piros pipacs szimbó-

luma régi keletű a világban. Főleg 

Kelet-Európában sokakban felme-

rül a kérdés, hogy miért éppen e 

napon és mit jelképez a pipacs? 

A dátum az első világháború harci 

cselekményeit lezáró fegyverszü-

neti megállapodás életbelépésének 

időpontja, amikor 1918. november 

11-én, a négy esztendő óta milliók 

által várt napon – katonai érte-

lemben – véget ért a Nagy Háború. 

1919-ben a Brit Nemzetközösség 

országaiban ezt a napot hivatalos 

ünneppé nyilvánították. Az Em-

lékezés Napján ma már nemcsak 

az első világháború halottjai előtt 

róják le kegyeletüket a korona pol-

gárai: mellettük a külföldi fronto-

kon valaha harcolt minden veterán, 

békefenntartó és valamennyi hős 

előtt tiszteleg a nemzetközösség. 

Az emlékezés jeleként ilyenkor pi-

pacsot viselnek a ruhájukon, amely 

hagyomány egészen a 19. század 

elejéig nyúlik vissza.

V. I.: Miért Böjte Csaba atyát 

kérték fel fővédnöknek?

N. I.: Úgy gondoljuk mi is, hogy 

ő a határon túli magyarok egyik je-

les képviselője. Volt vele a szociális 

gondoskodás révén kapcsolatunk. 

Ő  maga is szervez történelmünket 

ébren tartó programokat, így pél-

dául 2016-ban Petrozsényben. Köz-

vetlen politikai szerepvállalástól 

mentes személynek tartjuk. Rajta 

kívül közel 40 főből álló védnökhá-

lózatunk van. A magyarországi véd-

nökeink között van többek között 

Bródy János zeneszerző-énekes; 

Dr. Cser-Palkovics András, Székes-

fehérvár polgármestere; Haumann 

Péter színművész; Halász Judit szí-

nésznő, énekesnő; Dr. Holló József 

ny. altábornagy, miniszteri biztos; 

Dr. Juhász Árpád, geológus; Med-

veczky Ádám karmester; Ráday Mi-

hály, a  Budapesti Városvédő Egye-

sület elnöke; Dr. Sólyom László jo-

gász, volt köztársasági elnök; Tolcs-

vay László zenész-énekes és mások.

V. I.: Hány település és meny-

nyien csatlakozott a meghirdetett 

programhoz?

N. I.: Mintegy 100 település 

érintett, és 2017-ben mintegy 20 Kiskunhalas

Érsekújvar
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Kárpát-haza

Végső István

ezer fő vett részt rajta, de ameny-

nyiben nem a résztvevőkre kon-

centrálunk, hanem a képviselt 

közösségekre, akkor százezres az 

érintettség. Nagyon megtisztelő, 

hogy például Dunaújváros, Sza-

badegyháza vagy Székesfehérvár 

önkormányzata házigazdaként, 

képviselői részvétellel, pénzbe-

li támogatással szervezte meg a 

programot. Évről-évre gyarapodik 

a csatlakozó országok és szerveze-

tek száma. Az idén Felvidék tett ki 

magáért, közel 40 szervezettel il-

letve településsel jelentkeztek ha-

táron túlról.

V. I.: Miért nevezhetjük nemzet-

közinek a projektet?

N. I.: A meghirdetés és a vissza-

csatolás révén vált nemzetközivé. 

Maga a téma is nemzetközi léptékű, 

hiszen 10 millió katona halt meg, 

20 millió volt a sebesültek száma, 

akikből később a hadirokkantak 

tömegei lettek. Az áldozatok csa-

ládjaiban a mai napig él az emlé-

kezetük, számon tartanak ősöket, 

akiket nem felejtenek. Ez világje-

lenség.

V. I.: Milyen támogatást kapnak 

az államtól, a  megyéktől, a  telepü-

lésektől, a civilektől és a magánsze-

mélyektől?

N. I.: Sajnos közvetlen állami 

vagy megyei támogatást nem ka-

punk. Székesfehérvár 2017-ben – 

egyéb programjainkat is beleértve – 

1,5 millió forinttal támogatott ben-

nünket. A civilek csatlakozásukkal 

segítenek nekünk. Magánszemé-

lyektől is kapunk adományokat.

V. I.: Okozott-e már csalódást a 

program? Mesélne erről?

N. I.: A  magammal szemben 

támasztott magas elvárásaimból és 

a mentalitásomból eredően néha 

nem érzem a fejlődés ütemét meg-

felelőnek. Az esemény jelentőségé-

hez és érintett köréhez képest talán 

kevés a 20 ezer fő. A  Kárpát-me-

dencében érdekes módon első-

sorban Felvidék aktív, míg Erdély, 

Délvidék, Kárpátalja csekélyebb 

mértékben vesz részt a programon. 

Még adósak vagyunk a nagy ernyő-

szervezetek megnyerésével, akik 

mozgósítani tudnának nagyobb tö-

megeket.

V. I.: Milyen közösségek alakul-

tak esetleg a programnak köszön-

hetően? Milyen pozitív, megható 

élmények érték 2014 óta?

N. I.: A  közvetlen „holdudva-

runkban” közel 40 fő önkéntes segít 

minket különböző intenzitással és 

gyakorisággal. A  nemzetközi gyer-

tyagyújtási akció egyik legjellem-

zőbb tulajdonsága, hogy egyre több 

helyen önjáróvá vált a projekt. Bár 

a marketingünk pénzügyi okok-

ból nem túl erős, mégis évről-évre 

egyre többen maguk jelentkeznek 

az aktualitáskor. Sok kis közösséget 

tudtunk ezzel megmozgatni. Min-

dig kérjük, hogy készítsenek fotó-

kat, és ott is látjuk, hogy a 3-4 fős 

csapatoktól át a 10-20 fős csoporto-

kon át, a 100 fős megmozdulásokig 

igen változatos a részvételi arány.

V. I.: 2018-ban záródik a 2014-

ben meghirdetett akció, hogyan ké-

szülnek erre?

Székesfehérvár

Barcelona
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Kárpát-haza

Végső István

N. I.: Igen, az eredeti tervek 

erről szólnak. Bízunk benne, hogy 

méltóképpen zárjuk. Ám a siker-

re való tekintettel, és mert úgy 

gondoljuk, hogy fejleszthető és 

az áldozatok szempontjából sem 

másodlagos, a  folytatáson törjük a 

fejünket. Ezért jelenleg még 2019. 

novemberre is tervezzük az akciót. 

Még távlatibb elképzelésünk, hogy 

amennyiben sikerül hagyományt 

teremteni és a harctéren elesett 

katonák emléknapjaként tisztelni 

a dátumot, akkor még tovább is 

szervezni fogjuk a kezdeményezést. 

Mindenekelőtt az Európai Uniónál 

szeretnénk elérni, hogy november 

11. az elesett katonák emléknapja 

legyen.

V. I.: Önt személy szerint mi 

motiválja a program megszervezé-

sében?

N. I.: Édesapám 1915-ben szü-

letett. Nagyapám vasutasként volt 

érintve a háborúban, tüdőbaj vitte 

el 1916-ban. Ezer szállal kötődőm 

a honvédelemhez és a magyar ka-

tona eszményhez. Fontos számom-

ra a katonai hagyományaink fenn-

tartása, a  hősi halottak emlékének 

megőrzése.

V. I.: Hogy biztatna másokat, 

hogy csatlakozzanak a programhoz, 

és ezt hogyan tehetik meg?

N. I.: Hisszük, hogy mindany-

nyiunk számára egyaránt fontos, 

hogy e program ne egy szűk, csu-

pán az általunk közvetlenül elér-

hető kör által kerüljön megvaló-

sításra. Számítunk rá, hogy minél 

többen lesznek, akik az ismeretsé-

gi körükben – az „együtt, többet, 

jobban” gondolat szellemisége 

jegyében – magukra vállalják az 

általunk megfogalmazott célok és 

teendők, vagyis a jelen felhívásunk 

másokhoz is eljuttatását. Bízunk 

benne, hogy a ma mundért viselő 

katonák illetve hozzátartozóik és 

parancsnokaik is lényegesnek te-

kintik e nagy jelentőségű megke-

resésünkkel azonosulást és ennek 

okán önként vállalják a tevékeny 

részvételüket. Keressük továbbá 

azon hazai és határainkon túli ci-

vil közösségeket, iskolákat, önkor-

mányzatokat, intézményeket, vál-

lalkozásokat, amelyek a hatókö-

rükben illetve a településen vagy a 

régióban a Nagy Háború centená-

riuma okán is szívesen lennének e 

közéletünket érintő programnak a 

támogatói és szervezői. Jelentkez-

ni a krajczaros@t-online.hu email 

címen keresztül, vagy a www.kraj-

czaros.uw.hu weboldalon találha-

tó elérhetőségeken keresztül lehet. 

Emlékezzünk együtt, egy időben a 

sok millió áldozatra.

Lengyelország

NÉMETH ISTVÁN nyugállományú ezredes (Szeged – 1952.) 1975-ben avatták hadnagy-
gyá. Pénzügyi tisztként, majd közgazdász diplomával végezte feladatait a hajdani 5. had-
sereg alakulatainál, illetve 1995-től a fehérvári parancsnokságon. 2003-ban – a haderő 
átszervezés keretében – került nyugállományba. Nős, 3 nagykorú gyermek apja, közülük 
kettő külföldön találta meg boldogulását. A Krajczáros Alapítványnak 1993-tól kuratóri-
umi elnöke, egyben működtetője. Kezdetben közvetlenül a hadsereg érdekszféráiba irá-
nyult a tevékenységük (munkafeltételek javítása, gyerektáborok, üdülők, zenekarok inf-
rastruktúrája, stb.), majd 2000-től egyre intenzívebben fordultak a határon túli területek 
felé, közte kegyeleti túrák bonyolítása, karitatív adományok eljuttatása Erdélybe, Felvi-
dékre és Kárpátaljára, beleértve mintegy 15 ezer magyar nyelvű könyv kiszállítását. Evvel 
illetve ismertségük kiszélesedésével párhuzamban bontakozott ki és vált munkájukban 
dominánssá a magyar vonatkozású katonatemetők gondozása. Így végezték az Isonzó, 
Doberdó térségben katonai sírkerteket, emlékműveket felújító tevékenységet, 2014-től 
pedig a Felvidékre koncentráltak. Közben e témához köthető könyveket jelentettek meg, 
megemlékezéseket és kiállításokat szerveztek, szobrokat állítottak. 

VÉGSŐ ISTVÁN (1979) tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte történe-
lem (1997-2002), politikatörténet (1999-2002) és kommunikáció (2002-2006) szakokon. 
Kulturális rendezvényszervező (OKJ) (2013). 2002 és 2005 között írta meg a kiskunhalasi 
helytörténeti oktatáshoz használt helytörténeti olvasókönyv két kötetét. Közel 300 hely-
történeti, kulturális cikket, tanulmányt írt szaklapoknak, helyi és megyei hírlapoknak. Tíz 
könyve jelent meg hadtörténeti és helytörténeti témákban 2006 és 2007 között a Magyar 
Nemzeti Filmarchívumnál dolgozott a fi lmhíradós és dokumentumfi lmes csoportban, 
mint archivátor. Ebben az időszakban fi lmkritikákat is írt. 2008-tól civil szervezeti veze-
tő, vezetőségi tagja több kulturális szervezetnek is. 2010-től a Halas Galéria (Végh-kúria, 
a kiskunhalasi Tájház és a Sáfrik szélmalom) tárlatvezetője és programszervezője volt. 
2013-tól a Halasi Média és Kultúra Kft. programszervezőjeként, részlegvezetőjeként dol-
gozott. 2017-től a Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében kulturális közösségfej-
lesztő mentor Bács-Kiskun megyében, 2018. márciustól a Honismereti Szövetség orszá-
gos titkára.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Kovács-Tanács IstvánnéKovács-Tanács Istvánné

KAPOCS Népfőiskola, Mórahalom
„A népfőiskola szolgáltatásaival 

kapocsként összeköti a kultúrát és a gazdaságot”

„Népünk hite szerint, minden 

egyes búzaszem magán viseli Jé-

zus Krisztus képét. E  jel valósá-

gának jussán a búza munkása, 

a  földműves ember Isten után 

az első a Földön.”

(Bálint Sándor nyomán)

Mórahalomról

Csongrád megye szellemi ar-

culata több évszázados történelmi 

fejlődés eredményeként sajátsá-

gosan alakult a régió speciális vol-

tának köszönhetően, hiszen a dél-

keleti országrész eltérő kultúrák, 

vallások, földrajzi térségek találko-

zópontja. A megyeközpont Szeged, 

a  19. században fejlődött igazi eu-

rópai nagyvárossá, a  múlt század 

utolsó harmadától napjainkig a 

térséget éltető társadalmi, földrajzi 

és történelmi tényezők szerencsés 

együtthatására lényegében minden 

olyan intézmény megépült, ami az 

európai normák szerinti nagyvá-

rossá tehette Szegedet, és ezek a 

fejlesztő energiák sugároztak ki a 

környékbeli településekre is.

Mórahalom dinamikus fejlő-

désével és lendületes munkájával 

a kistérség egyik vezető városává 

vált. A  Mórahalmi járás Csongrád 

megye délnyugati részén, a  szerb 

határ mentén fekszik, melynek 

gazdasága fejlődő. Az adottságok 

közül kiemelkedik a szénhidro-

gének bősége, a  termálvíz vagyon, 

a tiszta környezet, a kiterjedt fenn-

tartható tanyai gazdálkodás lehető-

sége, a  homoki borvidék, az állan-

dóvizű tavak, a  különleges élővilá-

gú láprétek és mocsarak, valamint 

az erdősített területek.

A  város teljes igazgatási terüle-

te 8314 ha, melynek jelentős része 

(8003 ha) külterület, sűrűn lakott 

tanyás térség. Lakóinak száma 

6000 fő körül mozog.

Mórahalom gazdag történelmi 

hagyományokkal, kulturális élettel 

rendelkező város, programjai nem-

csak a város lakosságát szolgálják, 

hanem számos turista érdeklődé-

sét is felkeltik.

Mezőgazdasági kisváros, mely 

sajnos gyenge termőhelyi adottsá-

gú homokvidéken található. A  me-

zőgazdasági tevékenység döntő 

mértékben befolyásolja az emberek 

életkörülményeit, amelyhez a ta-

nyai létből fakadó hátrányok is tár-

sulnak. A térségben, beleértve a ha-

táron túli területeket is, a mezőgaz-

dasági dominancia a jellemző, mi-

közben nem volt olyan intézmény, 

szervezet, amely vállalta volna a 

mezőgazdaságban élők folyamatos 

oktatását és továbbképzését, pedig 

az új technológiák megismerése 

elengedhetetlen, nélküle olyan pi-

aci hátrányok keletkeznek, amelyek 

megpecsételik az itt élők sorsát.

Mórahalom gazdag kulturális 

örökségének és hagyományainak 

köszönhetően, erős lakóinak iden-

titástudata, aktív a civil társadalom. 

A város támogatni kívánja az egyén 

fejlődését, törekszik rá, hogy kultu-

rális, szabadidős és oktatási létesít-

ményei minél jobban kiszolgálják 

az itt lakók igényeit. Mórahalom 

életében fontos szerepet töltenek 

be az alulról jövő közösségi és ön-

kéntes kezdeményezések, melyek 

támogatása – működésük bátorítá-

sa helyi szervezetekként – kiemelt 

feladat.

A  városnak a határ menti el-

helyezkedésből is adódóan erős 

gazdasági, társadalmi és kulturális 

kapcsolatai vannak Szerbia határ 

menti magyar településeivel. Az 

együttműködés keretében számos 

határon átnyúló közös fejlesztés 

megvalósításában vett részt Mó-

rahalom. A  város célja e kapcsola-

tok megerősítése, kibővítése által 


