Tisztelt Marekné Dr. Pintér Aranka elnök asszony!
Az Országos Széchenyi Kör elnöksége nevében keresem fel Önt, mint a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vezetőjét azzal a szándékkal, hogy civil szervezetünket bemutassam és
felvegyem a kapcsolatot Önnel és Központjával jövőbeli együttműködésünk reményében.
Az Országos Széchenyi Kör a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum megnyitásával egy időben
született meg, azaz 1975 októbere óta működik, hivatalos bejegyzése ugyan csak 1982-től van.
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január 1-től kiemelkedően közhasznú szervezet. Taglétszáma a kilencvenes évek elején volt a
legnagyobb, de jelenleg is 1000 - 1200 között van, s az ország, illetve a Kárpát-medence egész
területén átfogja a 12-85 éves korosztályt. Néhány városban és községben nagyobb létszámú helyi
tagcsoport működik Sepsiszentgyörgytől Sopronig.
A Kör legfontosabb céljai máig változatlanok: Széchenyi István életművének hiteles megismertetése,
szellemi hagyatékának gondozása, a Széchenyi emlékhelyek emléktáblával és emlékművel való
megjelölése és ezek fenntartása, ápolása, továbbá a reformkor erkölcsiségének, hazafiságának
terjesztése az egész magyarság, de különösen az ifjúság körében.
Egyesületünk független civil szervezet, de létrehozója és alapításától napjainkig háttérintézménye a
nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum.
Az OSZK tagságának korosztálya három nagy csoportra osztható:
- az 1993-ban létrehozott Ifjúsági Szárny a 12-18 éves korosztályt fogta át, számukra 2009-ig minden
évben pályázatot írt ki vagy vetélkedőt hirdetett a Kör, melynek sikeres résztvevői egy hetes
táborozást nyertek Magyarország vagy a környező országok magyarlakta területén. A vetélkedők
közül kiemelkedő jelentőségű volt – a Széchenyi István születésének 200. és halálának 150.
évfordulójára szervezett – az egész Kárpát-medencét megmozgató közép- és általános iskolai verseny.
Emellett működtek olvasótáborok is, melyek a fiatalok önismereti táborai voltak, közös útkeresés és
értékrend mentén. Az elmúlt 30 évben 64 tábor került megrendezésre a Kárpát-medence 24 városában,
összesen 3000-nél több diák részvételével. A diáktáborok megrendezése azonban a nagyon szűkülő
anyagi lehetőségek miatt egyre kevésbé valósítható meg, a tehetséges diákok szüleinek pedig a legtöbb
esetben sajnos nincs lehetőségük gyermekeiket önköltséges táborokba küldeni. Az iskolákban
vándorkiállításokat is szerveztünk temészetesen Széchenyi Istvánhoz és munkásságához kapcsolódó
témakörökben.
- az Egyetemista Szárny 2000-ben alakult, az egykor táborozó és egyetemista korosztályba került
fiatalokat fogta össze, de nyitott volt minden új belépő tag irányába is. Az Egyetemisták feladata az
Ifjúsági Szárny támogatása. Évente találkozókat, Széchenyi emléktúrákat szerveztek. Az egyetemista
(és főiskolás) szárny a 18-30 éves korosztályt foglalja magába. Fiatal felnőttjeink azóta a maguk útját
járják, bár rendezvényeinken találkozunk velük, de életük központja most a családalapítás, az
otthonteremtés és karrierépítés köré szerveződik. Most inkább távolból is végezhető szellemi
munkájukkal, jogi, gazdasági tanácsaikkal támogatják szervezetünk működését.
- a Felnőtt Szárny aktív tevékenysége a különböző városokban működő tagcsoportok munkájában
valósul meg, előadások, beszélgetések, felolvasóestek kerülnek általuk megszervezésre. Történelmi és
Széchenyihez kapcsolódó évfordulókon koszorúzással, többnapos rendezvényekkel, kiállításokkal
emlékeznek nem csak hazánk, hanem a hazánkon kívül levő magyarok lakta településeken is. Minden
év szeptemberében Kőszegremetén – a Széchenyi István halála utáni első európai emlékoszlop
felállítási helyén – koszorúzáson és emléknapon vesznek részt erdélyi tagtársaikkal együtt. Minden
tavasz elején Széchenyi Akadémiát szervezünk, mely egy hetes konferencia sorozat egy tudományos

témakörben. Voltak vendégeink Széchenyi professzori ösztöndíjasok, hallottuk korunk legnagyobb
Széchenyi kutatóit, de gyarapodott tudásunk az aktuális oktatáspolitika és a technikai/műszaki
innováció témakörében is.
Az Országos Széchenyi Kör feladatának tekinti, hogy segítse a Széchenyi István nevét viselő iskolák
összefogását és a köztük levő kapcsolattartás kialakítását, fenntartását, számukra regionális és
országos találkozókat szervezzen. Szorgalmazza továbbá iskolai névadók, egyéb iskolai ünnepségek,
megmozdulások, kiállítások szervezését és lebonyolítását. Ezen nemes célnak a nehézkes
körülmények ellenére továbbra is időt és energiát szentelünk, s célunk, hogy a 2014-es év a
megújulás, a frissülés éve legyen.
Szeretnénk újból felvenni a kapcsolatot a Széchenyi István nevét viselő oktatási intézményekkel. Az
utóbbi években tapasztalt összevonások, átszervezések után szeretnénk tiszta képet kapni, kik is
lehetnek együttműködő partnereink, akikkel közösen dolgozhatunk azért, hogy fiataljaink Széchenyi
ismerete bővüljön. Tevékenységünket az iskolákkal, az iskolákat fenntartó intézményekkel és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal való együttműködésben képzeljük el.
Levelem célja bemutatkozásunkon túl az is, hogy az együttműködés reményében infomációs
segítséget kérjünk Öntől, s intézményétől. Bár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapján
megtaláltuk az iskolák listáját tankerületi bontásban, ám ahhoz, hogy az iskolák vezetőit személyesen
megszólíthassuk, szükségünk van az iskolák elérhetőségére a postai címen túl, illetve vezetőik nevére.
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok tehát Önhöz az Országos Széchenyi Kör elnökségének a
megbízásából, hogy részünkre egy bővített listát eljuttatni szíveskedjen. Szeretnénk még idén
elkezdeni a kapcsolatfelvételt az iskolákkal, hogy jövőre már az együttműködési szándékokat is tisztán
lássuk. Ezen elképzelésünket háttérintézményünk, a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum
igazgatója, Aczél Eszter is támogatja. Amint a kapcsolatfelvétel megtörténik, s kirajzolódik az
együttműködési szándékkal rendelkező iskolák térképe, valamint közös megegyezések születnek az
együttműködési lépésekről, s konkretizálódnak jövőbeli terveink, levélben tájékoztatom Önt
mindezekről.
Segítségét előre is köszönöm, s a jövőbeli együttműködés reményében maradok tisztelettel:
Péchy Mária, az Országos Széchenyi Kör elnöke

