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Beszámoló a 2015-ös évről 

Január 21-én, Nagycenken találkozót szervezett az Eszterháza Kulturális Központ, ahol Bodrogai László főigazgató 

bemutatatta a múzeum vezetőjét: Aczél Esztert. Reményeinkben nem csalatkozva tapasztaljuk, hogy gazdagodik a 

múzeum kiállítási anyaga, több programmal várják az érdeklődőket. Múzeumpedagógiai programok készültek a fiatalok 

számára. Növekedett a diákcsoportok száma, mindez azért valósulhatott meg, mert új munkatársak, szakemberek 

dolgoznak a múzeumban. Ezzel párhuzamosan a tetőjavítás befejeződött és megkezdődött a kastély kápolnájának 

visszaállítása. Befejeződött a mauzóleum felújítása. 

Ugyancsak jól halad az emlékév munkabizottságának munkája, s ehhez kapcsolódva kérjük a csoportokat, egyéneket 

írásban küldjék el javaslataikat, ötleteiket, vállalásaikat. 

Február 14-én Közgyűlést tartottunk a Pázmány Péter Egyetem Jogi Karán, az alapszabály második módosítását is 

beadtuk, ezt már ügyvéd csinálta! 

Márciusban elküldtük az EMI-hez pályázatunkat. A működési pályázaton 250.000 Ft-ot nyertünk.  

Március 20-án Szabó Attila által rendezett kiállításon emlékeztünk Környei Attilára, halálának 15. évfordulóján, a 

soproni Széchenyi István könyvtárban.  

Április 8-án Széchenyi István halálának évfordulóján koszorúztunk az ország számos városában, így Budapesten is. 

Széchenyi Akadémiát április 15-19 Nagycenken tartottuk Felgyorsult világ címmel. Hallhatunk előadásokat a 

migrációról, időben és térben hogyan zajlottak ezek a folyamatok. A jelen problémáiról is szóltunk. Ebben a témakörben 

előadóink dr. Sík Endre, dr. Nagy Boldizsár, dr. Rédey Mária, Tusa Cecília voltak. Tornyai Miklós alezredes a jelenlegi 

folyamatokról beszélt, amit a határon tapasztalt.  Az életmód változásokról, a virtuális környezet egyénre, családra, 

gyerekekre gyakorolt hatásáról Siska Tamás előadásában hallhattak a résztvevők.  A program keretét Széchenyi 

Istvánról szóló előadások adták, a nyitó előadáson Aczél Eszter a felkészülés éveiről beszélt, Szentkuti Károly a 

temetőkertet mutatta be, míg zárásként Messik Miklós segítségével virtuális sétát tettek a hallgatók Angliában, 

felkeresve a Széchenyi emlékhelyeket.  

Szállás az előző évekhez hasonlóan Fertőbozon volt. 

 

Április 29-én a Nemzeti Múzeumban sajtótájékoztatót tartott a Széchenyi Emlékbizottság  

Június 13-án rendkívüli közgyűlést tartottunk Budapesten. Az alapszabály módosítása volt az egyetlen napirendi pont, 

mivel az ügyvéd által elkészített irat sem volt megfelelő, így harmadszor is beadtuk módosítási kérelmünket. Örömmel 

jelenthetem, hogy az utolsót elfogadta a Győri Törvényszék. 

Harmadik közgyűlésünket július 4-én Győrben tartottuk. 

Az előző évek eredményeiről szóló beszámolók elfogadása mellett az új elnökség megválasztása volt a közgyűlésen 

résztvevő tagok legfontosabb feladata. 

Az elnök megköszönte a lemondott elnökségi tagok - Fazekas Sándor, Tábory Jánosné - munkáját. 

Az új elnökség:  

Elnök: Péchy Mária 

Alelnökök: Siska Tamás, Szentkuti Károly 

Titkár: Stégerné Tusa Cecília 

Tagok: Aczél Eszter, Almássy Lászlóné, Fördősné Csepregi Lilla, Papp Éva, Szabó Béla, Szabó Miklós, Szalay Csaba  

 

A Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai: Filetóth István, Janzsó Gyuláné, Pappné Onder Erzsébet. 

A közgyűlést kirándulás követte, jártunk Pannonhalmán, Pápán, Magyarpolányban, felkerestük Széchenyi életének 

egyik fontos színterét, Pozsonyt is. 

Augusztus 29-én találkoztunk és koszorúztunk a Kárpát- medence legrégebbi emlékhelyén, Kőszegremetén, ahol a 

hagyományos falunapra is hívtak, s mint az elmúlt 26 évben ezt is Sike Lajos szervezte. Nem gondoltuk, hogy pár hét 

múlva haláláról kaptunk értesítést. Reméljük családja, Sziszik József lelkész segítségével folytatja ezt a munkát. 



Szeptemberben elküldtük az iskoláknak felhívásunkat „A mi Széchenyink” vetélkedőre. A három elődöntő, 

középdöntő után, 2016 szeptemberében lesz a döntő. A mátészalkai Széchenyi István Katolikus Általános Iskola (7. 

osztályosoknak), és a soproni Széchenyi István Gimnázium (a 11. évfolyamosoknak) a két szervező iskola. A jelentkezés 

nem volt zökkenőmentes, nagyon sok iskolához nem jutott el a felhívás, így második körben már egyesével kerestük 

meg email segítségével az oktatási intézményeket. Elküldtük felhívásainkat határainkon túlra is, összesen 152 csapat 

jelentkezett, közülük 27-en Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Vajdaságból. Köszönjük a két iskola tanárainak 

munkáját. 

1975. október 27-én dr. Környei Attila múzeumigazgató felhívására először találkoztak a Széchenyi István nevét viselő 

szocialista brigádok képviselői Nagycenken a Széchenyi István Emlékmúzeumban. Ez volt a kezdete annak a 

folyamatnak, amelynek eredményeként megalakult a Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Köre, amely az alapját 

képezte az Országos Széchenyi Körnek. Erre emlékeztünk 2015. október 27-én a nagycenki múzeumban. Az ünnepség 

keretében emlékfát is ültettünk a kastély parkjában. 

2015-ben a legfontosabb feladatunk volt az emlékév előkészítése, szervezése. 

Februárban levélben kerestük meg Áder János Köztársasági elnököt, aki elvállata az emlékév fővédnökségét.  

Az elkövetkező hónapokban az Alapítvány, a Társaság és a Kör nevében Buday Miklós, Rubovszky András és Péchy 

Mária 26 tárgyaláson vett részt, minisztereket, államtitkárokat, polgármestereket, az Akadémia elnökét, múzeumok 

igazgatóit, egyetemek rektorait keresték meg és kérték a segítségüket. Hivatalosan nem lesz Széchenyi Emlékév – mivel 

több jeles évforduló is van, így Szent Márton év, 56-os forradalom évfordulója, de sok helyen ígértek támogatást és 

örültek a civil kezdeményezésnek.  

Az biztos, hogy a nagycenki kastély az elkövetkező években megújul, s a Kör számára ez egy több évtizedes célkitűzés 

megvalósulását jelentheti. 

  

A Kör tevékenységének fontos területe a csoportok munkája. Van olyan csoport, ahol rendszeresen találkoznak minden 

hónap adott napján.  Szegeden a Közéleti Kávéház körrel közösen szervezve Tábory Erzsike komoly és érdekes 

programot állított össze. Ugyancsak színes programja volt a Szabolcsi Csoportnak, melynek tagsága a Széchenyi 

Közgazdasági Szakközépiskolához kapcsolódik, így tevékenységüket részben az ifjúság körében végzik – nagy sikere van 

a Szeretlek Széchenyi vetélkedőnek. Segítik a Szatmárnémeti Csoport munkáját. Budapesten is vannak már 

összejövetelek, sajnos nem olyan rendszerességgel, mint szeretnénk, de több új tagunk is van. Püspökladányban is 

működik csoportunk, csak keveset tudunk munkájukról, örültünk annak, hogy megírták a jubileumi könyvüket! A 

művészek lelkesedése nem csökkent, készítik az emlékév programját. 

 

Köszönet azoknak, akik a 2015. évi tagdíjukat befizették – nyugdíjas, diák 1000 Ft dolgozóknak 2000 Ft. Kérek 

mindenkit, hogy az igen alacsony éves tagdíjat fizessék be csekken vagy a Rajka és Vidéke  

Takarékszövetkezetnél vezetett számlára utalják át! Számlaszám: 59500337-11101703. 

A 2016-os emlékévre tervezett programjaink: 

Az elnökség január 16-án tartotta első összejövetelét. Elfogadta az elnök beszámolóját, majd az alábbi tervet állította 

össze: 

XXI. Széchenyi Akadémia: Széchényiek öröksége címmel 

helyszín : Nagycenk, időpont:  április  3-7, szállás:Fertőbozon 

költségek: 28.000 Ft/fő    

Az előadások  gróf Széchenyi Istvánról és apjáról szólnak,  az igazi és hasznosítható örökséget mutatják be. Az életmű 

egy-egy területéről kiindulva a jövőnek akarunk irányt mutatni.  

Több időt szánunk az eszmecseréknek és szeretnénk, hogy a vélemények ütköztetésével is a követendő és 

megvalósítható lehetőségekről beszélgetnének a jelenlevők. 

Néhány téma: 

Európai gondolkodás, hazafiúi kötelesség összekapcsolása. 

Könyvek szerepe Széchenyi életében, mit olvasott, mit olvasunk, egyáltalán olvasunk? 

Kulturális örökség megőrzése: épületek- könyvtárak digitalizálása, nemzeti archívum. 



A közlekedés, mint infrastruktúra, s mint kapcsolat. 

Széchenyi a korabeli- és a mai művészek szemével. 

Mit adott Nagycenknek a legnagyobb magyar? A település múltja és jövője a polgármester szemével. 

Hogyan ápolják Széchenyi emlékét a Kör létrehozói, miért lettek sokan - bankár, könyvelő, matematika tanár, 

informatikus, háziasszony, mezőgazdasági gépész - Széchenyi munkásságának kutatói és Őt követő hívei? 

 

Április 7-én Döblingben részt veszünk a Széchenyi István halálának 156. évfordulóján tartandó megemlékezésen. 

 

Április 8-án, 15 órakor Budapesten, a Széchenyi téren tartjuk megemlékezésünket Széchenyi István halálának 156. 

évfordulóján. 

Kérjük, hogy az ország minél több pontján emlékezzenek meg a legnagyobb magyarról és ebben számítunk a tagság 

aktivitására! 

Április 16-án, szombaton 10 órakor lesz a Kör közgyűlése a Pázmány Péter Egyetemen. 

 

Elindul a Széchenyi házhoz megy előadássorozat, az előadók száma elérte a negyvenet, most a helyszínek, s a 

hallgatóság megkeresése a következő feladat. Az alábbi témakörökben állnak rendelkezésre előadók: 

- Széchenyi István életének egy-egy szakasza – katonaévek, az utazások, a miniszter, stb. 

- Tettekre váltott nemzetépítés 

- Kemény Zsigmond, Prohászka Ottokár, Péterfy Jenő Széchenyi képe  

- Széchenyi megyei kapcsolatai pl. Moson, Szabolcs vármegye 

- Hit , kötelesség, erkölcs, nevelés 

Ez csak egy rövid felsorolás, nagyon sok kérést tudunk teljesíteni. 

Néhány előadó a teljesség igénye nélkül: dr. Csorba László, dr.  Peyach István, Aczél Eszter, dr. Horváth Attila, Merkl 

Hilda, Szentkuti Károly, Kőrösi Mária, Pap Éva, Mórocz Gábor.  

Várjuk a csoportjaink jelentkezését témakör megjelölésével és az előadókkal történt egyeztetés után a helyi szervezőkre 

bízzuk a lebonyolítást. Pályázatokat adtunk be az anyagi bázis megteremtésére, amennyiben eredményesek vagyunk a 

fogadó közösséget minimális költség terhelné (esetleg az előadó útiköltsége, vagy szállás), de ennek mértékéről 

mindenkit értesítünk.  A 2016-17-ben közel száz előadást szeretnénk tartani az ország különböző pontján. 

Jelentkezni lehet levélben, cím: Péchy Mária 1082 Budapest, Baross utca 86, email cím: pechy_maria@t-online.hu, 

vagy elnokseg@szechenyi-kor.hu, illetve telefonon: 06/20/9411180. 

 

Kérünk minden tagot, hogy keresse meg a településén működő civil szervezeteket és ajánlja előadóinkat. Szeretnénk az 

iskolákat is megkeresni, s kérjük ezt a munkát is támogassák. A kör akkor tudott sikeresen működni, amikor a tagság 

aktívan részt vett a kör alapcélkitűzésének - Széchenyi István munkásságának ápolása és az ismertek terjesztése 

legszélesebb körben - teljesítésében. 

Az emlékévhez kapcsolódó tervek: 

- Fotó pályázat, rajz pályázat rajz tagozatos iskoláknak és kisiskolásoknak  

- Ilyen honlapot készített volna Széchenyi István címmel honlap készítő pályázat diákok részére  

- Séták Budapesten, a Széchenyi emlékhelyek bemutatása, ami bővíthető vidéki helyszínekkel 

- Kétnyelvű könyv gyerekeknek Széchenyiről a Pozsonyi Kifli civil szervezettel közösen 

- Könyv Széchenyi életének néhány fontos szakaszáról, amely angol, német, szlovák, román, horvát és szerb 

nyelven is megjelenne, így határainkon kívül is lehetőség lenne a Széchenyi ismeretek terjesztésére. Balassi 

Intézet támogatásával. 

- Széchenyi Polgári Körrel közösen (Mosonmagyaróvár) regionális vetélkedő két fordulóban, döntő október 31-

én 

- Kistelepülések Széchenyi vetélkedője, Nagycenk Önkormányzatával közösen. 

- Kőszegremetei Széchenyi napok, augusztus utolsó hétvége 

- Zalaszentgrót, október 4. Deák és Széchenyi Kapcsolata – konferencia 

- Kiállítás Zalaszentgróton, októberben 
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- Sport versenyek 

- Kiállítás, Széchenyi ábrázolások Budapest 

- Mai alkotók kiállítása  

- Széchenyi vetélkedő Szabadkán 

Minden csoporttól kérünk vállalásokat erre az évre, illetve olyan ötleteket, amit egyedül nem, de közösen esetleg meg 

tudunk valósítani. 

 

Várhatóan 2016 októberében bemutatjuk Széchenyi és a mezőgazdaság című új kötetünket, melynek szerzője Szentkuti 

Károly és a költségeket sikeres pályázat segítségével tudjuk fedezni. 

 

Nagyon sok tervünk és elképzelésünk van, de ezt csak összefogással valósíthatjuk meg.  

Kérem, mindenki a saját környezetében szervezzen, mozgósítson és megvalósítandó eseményekről értesítse az 

elnökséget. Szeretnénk, ha az elkövetkező évben a Széchenyi tisztelők összefogásának eredményeként nem 

külsőségekben mutatnánk meg tiszteletünket, nem száj hazafiként, hanem tett hazafiként állhatnánk a nyilvánosság elé.  

A kör honlapján www.szechenyi-kor.hu és a www.szechenyiforum.hu hírportálon követhetik az eseményeket, az előző 

év történéseiről számtalan beszámoló olvasható, a honlapon képekben is gyönyörködhetünk.  

Kérem az unokákat, gyerekeket segítsenek a nagyszülőknek, hogy értesüljenek híreinkről és tanítsák meg Őket az 

Internet használatára. 

Egyszer az unoka is taníthat és büszke lehet magára, ha tanítványa sikeres és ezzel sok örömet szerezhet. 

Kívánok sok szép élményt, szellemi gyarapodást a Széchenyi Emlékévben! 

 

Budapest, 2016.01.25. 

Péchy Mária 

elnök 

http://www.szechenyi-kor.hu/
http://www.szechenyiforum.hu/

