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Tisztelettel tudatjuk az Országos Széchenyi Kör Elnökségével:  

Megalakult – 16 fővel a – Művészek Csoportja.  

Elgondolásunknak megfelelően, tagjaink sorába kívánjuk tudni a 

művészvilág és a tudomány legszélesebb körében tevékenykedő alkotó-, 

kutató-, előadóművészeket, és az őket támogató potenciális szövetségeseinket.  

Tevékenységünk során a magunk tudásával, speciális ismereteinkkel kívánjuk gazdagítani az 
OSZK munkálkodását.  

A most megalakult csoportunk önállóan tervez.  
Társakat keres a művészetek és tudományok bevonásával, s ezek kutatási 
eredményeivel.  

Bízván abban, hogy így mélyebbre és távolabbra jutunk a nemes gróf Széchenyi 
géniusának megértésében; természetesen, ki - ki a saját formanyelvén, vizuális és 
narratív módon.  

Megítélésünk szerint sok az új feldolgozatlan téma, ez is biztosítja tevékenységünkben az 
egyediséget, az új tudást, a már múltba rejtőző igazság megmutatását, a génius loci-t, a hely 
szellemét.  

Tudatában vagyunk – Széchenyi tevékenysége és szellemi öröksége máig ható, 
jövőbemutató – jelentőségének, amely – példamutató iránytűnek tekinthető – 
magyar népünk sikeres jövőjének érdekében.  

PROGRAMUNK:  

1:  

A múlt hasznos eredményeinek felelevenítése, megőrzése, alkalmazása a mai 

körülményekhez igazítva.  

Újdonságnak ható egyedi témákat is igyekszünk földolgozni minden olyan területről, 
amellyel Széchenyi foglalkozott.  

– hiányt pótlólag szeretnénk bemutatni, 
–  nemzetközi történelmi párhuzamok feltárása, megismertetése,  
– példák felmutatásának segítségével.  

Szívügyünk az alföldi táj, ami a nemes gróf nagyszabású közhasznú 

munkásságának kevésbé feltárt területe:  

Vízgazdálkodás, folyószabályozás és műtárgyai; kikötők, átkelők, hidak, révek, 
kompok, gázlók, utak, fasorok, agrikultúra, iható-kútvizek, termőföldek.  

2:  
Emlékoszlopokkal jelesíteni, emléktáblákkal megjelölni kívánjuk  

– a még beazonosítható és a köztudatban még nem ismert területeket,  
– pl. a királyi-, királynői legelőktől a ménes birtokokig, amelyek Széchenyi 

tevékenységéhez kötődnek.  
Bekapcsolódunk abba a munkába, amelyet sok év óta végeznek a Széchenyi 

emlékhelyeket állítók.  
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3:  

A fent leírtak értelmében természetes kötelességünknek tartjuk – gróf Széchenyi 

István szellemi tevékenységének = örökségünknek népszerűsítését a róla keveset 

tudó emberek körében.  

Rendezvényeket kívánunk szervezni közintézményekben – általunk felkért előadók 
segítségével.  

2014-re terveink:  
1. Összehívjuk tagságunkat minél hamarabb.  
2.  Legalább egy rendezvényt szervezünk tudós szakember felkérésével.  
3.  Bővítjük tagjaink sorát, munkásságukról ismertető anyagot állítunk össze, 
4.  Széchenyi István Hitel című művét alkotóközösségünk tanulmányozni fogja.  

Tisztelettel kérjük a – Művészek Csoportja – nyilvántartásba vételét.  

A csoportot alapító művészek képviseletében:  

Mihály Árpád,  
Brankovics Éva,  
Fülöp Erzsébet,  
Jakobey Emma (Illés Jánosné),  
Szabó Béla.  

Budapest, 2014. március 25. – Sarlós Boldogasszony napján.  
 


