Az elnökség beszámolója
a 2015. július 4. - 2019. július 6. közötti időszakról
Civil szervezetünk fontos eseményei a közgyűlések, mikor beszámolunk az elmúlt évben végzett
munkáról, eredményekről és ismertetjük a következő időszak terveit.
Most egy hosszabb időszak eseményeit, eredményeit villantjuk fel képek segítségével.
A két dátum azért is érdekes, mert mindkét évben alapszabályt kellett módosítanunk a törvények,
előírások változása miatt. 2015-ben így 3 közgyűlést tartottunk, míg végül komoly ügyvédi
segítséggel a bíróság elfogadta a módosításokat. Győrben tartott közgyűlésen választottuk elnökségi
tagnak Aczél Esztert és Csepregi Lillát, s az elmúlt négy év bizonyította, hogy jó döntés született, sok
segítséget kaptam tőlük: Lillától az adminisztrációban, Eszter előadásaival, széles körű szakmai
tudásával és élettapasztalatával segítette munkánkat.
2019-ben is már a 3. közgyűlést tartjuk, először új felügyelő bizottsági tagokat kellett választanunk,
majd az alapszabály módosítása vált szükségessé. A jelenlegi közgyűlésen új elnökséget fogunk
választani, mivel mandátumunk lejárt.
Az évek során történtek változások Szabó Béla helyett a képzőművészek csoportjának vezetője és az
elnökség tagja Illésné Jakobey Emma lett.
Ugyancsak sok problémát jelentett a felügyelő bizottság két tagjának Janzsó Mártának és Pappné
Onder Erzsébetnek a távozása. Ebben az évben sikerült a felügyelő bizottság megerősítése, az elnök
Filetóth István mellett Pessel Antal közgazdász (Nyíregyházáról) és dr. Szalai Éva jogász (Sopronból)
lettek tagjai a bizottságnak. Köszönjük, hogy vállalták ezt a nehéz feladatot és az elmúlt félévben igen
sok segítséget kaptunk tőlük. Rendezve sorainkat készülhettünk erre a közgyűlésre.
Az elmúlt években csak egy napos összejöveteleket szerveztünk, mindig Budapesten a kedvező
közlekedési adottságok miatt, és törekedtünk arra, hogy kísérő programokkal várjuk a tagságot. Volt
múzeumlátogatás, előadás, budapesti séta. Ebben az évben arra gondoltunk, hogy az utolsó, nagyon
sikeres győri közgyűléshez hasonlót szervezünk. Remélem a kiegészítő programok változatosak és
élményt adók lesznek, és visszahozzuk a nagy beszélgetések, éneklések hagyományát is.
Megemlékezés a nagycenki múzeumban
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.
Az évek során kialakultak hagyományos rendezvényeink
Koszorúzások
Április 8-án a kör szervezésben Budapesten tartunk koszorúzással összekötött megemlékezést, míg
vidéken, Zircen, Szegeden, Nyíregyházán, Sopronban, Nagycenken, Mosonmagyaróváron, és
Zalaszentgróton. Amennyiben van rá lehetőségünk, Döblingben is koszorúzunk.
Szeptember 21-én is ugyanezen helyszíneken szervezünk megemlékezést, Budapesten a Széchenyi
Társaság által szervezett ünnepségen veszünk részt.

Széchenyi Akadémiák Nagycenken
21. Széchenyi Akadémia 2016. április 3-7.
Téma: Széchenyiek öröksége
Előadók:
Aczél Eszter szakmuzeológus, történész: Egy XIX. századi életpályamodell
Szentkuti Károly történész, tanár: Európai gondolat, hazafiúi kötelesség
Buday Miklós Széchenyi Alapítvány elnöke: Széchenyi Hiteléről a XXI. században
Huszár Mihály történész-muzeológus: Marcali fejlődése a Széchényiek korában
Rádits Márta helytörténeti kutató: A marcali gróf Széchényi család története
Szabó Béla festőművész: Emlékeim a marcali Széchényiekről
Holnapy László Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettes: Széchenyi
közlekedéspolitikájának hatása a későbbi fejlesztésekre
Káldos János Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettes: Széchényi Ferenc könyvtárától a
21. századi nemzeti könyvtárig. Az örökségvédelem új eszközei.
Papp Éva könyvtáros, tanár: Széchenyi István könyvtára, mit olvasott, ma mit olvasunk?
Csorba János Nagycenk polgármestere: Mit adott Nagycenknek Széchenyi, hogyan hasznosítjuk?
Szabó Pál történész, irodalmár: Megjegyzések a Széchenyi jelenséghez a 19. század második felének
politikájában és poétikájában.

22.Széchenyi Akadémia 2017. április 20-23
Téma: Kultúrák hatása Széchenyi korában és napjainkban
Előadók:
Horváth Attila alkotmányjogász, egyetemi tanár: Széchenyi liberalizmusa
Aczél Eszter szakmuzeológus, történész: Széchenyi korának divatja
Kalász Gyula történész, tanár: Mit tanítanak az iskolában Széchenyiről?
Papp Éva tanár: Széchenyi hite
Huiber Edit történész: A lósport Széchenyi korában és napjainkban
Messik Miklós kutató: Széchenyi István keleti utazásai

23. Széchenyi Akadémia 2018. március 15-19.
Téma: Széchenyi márciusa
Előadók:
Csorba László történész, egyetemi tanár: Széchenyi márciusa
Szabó Miklós tanár, a kör elnökségi tagja: „Hol kezdje e lant zengeni tetteidet?” Széchenyi alkotásainak lírai
megjelenítése a magyar költészetben
Szentkuti Károlyné mester tanár: A Himnusz elemzése
Papp Éva tanár: Egy félreértett levél az őrültekházából: Petőfi Széchenyi fia?
Siska Tamás pszichológus: Az olvasási szokások változásai

Kirándulás Pozsonyba Széchenyi nyomában
24.Széchenyi Akadémia 2019. április 5–8.
Téma: Széchenyi halála és „feltámadása”
Előadók:
Papp Éva tanár: Csak erős idegzetűeknek – bebalzsamozták-e Széchenyit?
Szentkuti Károly történész, tanár: Széchenyi István temetése Tolnay Antal feljegyzései és a helyi újságok
hírei alapján
Csorba László történész, egyetemi tanár: Széchenyi – kultuszok hőse, részese, áldozata
Aczél Eszter szakmuzeológus, történész: Széchenyi emlékezete plakátokon"
Fónagy László történész: Széchenyi mint apa a korabeli forrásokban és az utókor szemében
Papp Éva tanár: Széchenyi István írásai gyermekeihez, gyermekeiről
Léder László pszichológus: Csendes „apaforradalom” napjainkban

Bemutatkoznak a Széchenyi nevét viselő civilszervezetek és iskolák
Civil szerveztek képviselői:
Budai Miklós, a Széchenyi Alapítvány elnöke
Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára
Péchy Mária, az Országos Széchenyi Kör elnöke
Moldoványi Géza, a mosonmagyaróvári Széchenyi Polgári Kör elnöke
Sebők András, a hévizi Széchenyi Polgári Kör elnöke
Szemző Gábor, a Soproni Széchenyi István Gimnázium Öregdiák Társaságának elnöke
Matiasec János, a Nagycenkért Alapítvány elnöke
Dr. Tóth Melinda, a Friends of Europe, Nagycenk elnöke
Iskolák:
Hüse Gabriella igazgató: Széchenyi István ált iskola Nagycenk
Farkas Gábor igazgató: Soproni Széchenyi Gimnázium
A szervezetek és iskolák bemutatkozása után keressük a közös munka lehetőségeit.

Legsikeresebb időszak: 2015-2016
2015 elejétől az Országos Széchenyi Kör, a Széchenyi Társaság és a Széchenyi Alapítvány
folyamatosan dolgozott azért, hogy 2016 Széchenyi Emlékév legyen Gróf Széchenyi István
születésének 225. évfordulójára emlékezve. Kaptunk biztatást, kérték szakmai véleményünket, sokat
levelezgettünk, kerestük a személyes találkozásokat, miniszterekkel, államtitkárokkal tárgyaltunk. A
várt eredmény nem született meg, nem alakult hivatalos emlékbizottság, így meglepetés volt az a hír,
amit hivatalosan április 8-án jelentettek be, hogy 2016 Széchenyi Emlékév is lesz, állami
támogatással.
Az emlékév programjai
2015 őszén hirdettük meg „A mi Széchenyink” vetélkedőt 7. illetve 11. évfolyamra járó diákoknak.
134 csapat indult, s három, az interneten beküldendő feladatsor sikeres megoldása után
korosztályonként a legjobb húsz csapat került a középdöntőkbe.
A középiskolások középdöntőjének szervezését az Újbudai Széchenyi István Gimnázium tanárai
vállalták Koronczayné Nagy Ágnes irányításával. Az általános iskolák egyik középdöntőjét a
budapesti Patróna Hungariae iskolában tartottuk meg.
A döntőket 2016. szeptember 24-én és október 1-jén rendeztük meg Sopronban, illetve Mátészalkán.
A középiskolások versenyét Sepsiszentgyörgyből érkező Gál Noémi, Hadnagy Tamás és Raduly Baka
Rebeka összetételű csapat nyerte meg, felkészítő tanár: Török Katalin. A vetélkedőt a Soproni
Széchenyi István Gimnázium tanári kara, Szentpáli Ágnes tanárnő vezetésével, igen magas
színvonalon valósította meg.
Az általános iskolások közül a kaposvári Kodály Zoltán nevét viselő iskola csapata lett az első, a győztesek:

Czurkó Kata, Esküdt Zsombor, Morva Bence, felkészítő tanár: Heizlerné Honfi Éva. Az általános
iskolák részére a mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi iskola tanárai Soltész
Katalin igazgatóhelyettes vezetésével szerveztek felejthetetlen középdöntőt és döntőt.
Köszönet az iskolák tanárainak, diákjainak a kiváló szervezésért, vendéglátásért, a mindenre kiterjedő
figyelemért.
A vetélkedőt az Emberi Erőforrás Minisztériuma 3 millió Ft-tal támogatta.
Elindult a Széchenyi házhoz megy előadássorozat. Néhány név az előadók közül a teljesség igénye
nélkül:
dr. Csorba László, dr. Peyach István, Aczél Eszter, dr. Horváth Attila, Merkl Hilda, Kalász Gyula,

Szentkuti Károly, Kőrösi Mária, Pap Éva, Mórocz Gábor, Veres László (Sepsiszentgyörgy).
Az első évben 82 előadást tartottak az ország legkülönbözőbb pontján és a határainkon túl is.
Kalász Gyula tanár úr 24 előadást tartott félév alatt!
Erre a programra a Nemzeti Együttműködési Alap által meghirdetett pályázaton 1 millió forintot
nyertünk.
A Kincses Belváros civil szervezet az V. kerületi általános iskolásoknak Széchenyi vetélkedőt
szervezett a Körrel közösen. 21 csapat nevezett, s a legjobb tíz csapat május 6-án mérte össze erejét.
Jutalomként Nagycenkre kirándultak, s megtekintették az emlékmúzeum kiállítását.
A Rajztanárok Szövetségével közösen rajzpályázatot hirdetett a Kör Művészek-Kutatók-Mérnökök
csoportja, Illésné Jakobey Emma szervezésében. A díjazott alkotásokat a budapesti Szent Imre
Gimnáziumban kiállítás keretében mutattuk be, szeptember 16-án.
Augusztus 16-án Esztergomban kiállítással emlékeztek a legnagyobb magyarra a művész csoport
tagjai, Sancz Klára szervezésében.
Szeptember 10-én Stégerné Tusa Cecília képviselte az Országos Széchenyi Kört a vajdasági
Kishegyes melletti Kátai tanyán, ahol Széchenyi István szobrot avattak.
Szeptember 20-án Bécsben a szülőháznál koszorúztunk, majd a Nagykövetségen megtartott
ünnepségeken vettünk részt.
21-én a kormány által szervezett megemlékezésre voltunk hivatalosak, akkor adták át az új kiállítást,
és a helyreállított kastély kápolnát, amelyet Nagycenk plébánosa áldott meg.
Délután kezdődött az az ünnepség, melynek keretében a kastélypark főbejáratánál leleplezték a
Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) által állíttatott, háromszög alakú sztélét, amelyiken felirat hirdeti,
hogy a Széchenyi család otthona Nemzeti Emlékhely rangot kapott. A sztélén egy rövid ismertető is
olvasható a hely történelmi szerepéről, magyar és angol nyelven.
Délután a Nagycenk Önkormányzata ünnepségén vettünk részt és koszorút helyeztünk el a szobor
talapzatán.
A nap eseményei Sopronban fejeződtek be, ahol a város ünnepségén vettünk részt. A Széchenyi
szobor talapzatának négy oldalán egy-egy tábla került elhelyezésre, melyen a hazaszeretetről szóló
gondolatot olvashatjuk angol, horvát, magyar és német nyelven. A táblákat a Perkovátz-ház
kezdeményezésre betűvédnökség segítségével készítették el. A Kör szervezéssel támogatta a
betűvédnökséget, a tagok 31 betű vállalásával 310 000 Ft-tal segítették a terv megvalósulását.
Budapesten szeptember 22-én koszorúztunk az Akadémia előtt, majd a Széchenyi Társaság
emlékülésén vettünk részt, ahol Péchy Mária a Kör elnöke a Társaság Széchenyi díját vehette át.
Sokan vettek részt Szegeden, a Városházán tartott ünnepi megemlékezésen, s ezt követő
koszorúzáson, melyet Tábory Jánosné szervezett.
Hódmezővásárhelyen a koszorúzás után Széchenyi életművét bemutató kiállítást és ünnepséget
tartottak a városi könyvtárban, Szabó Pál szervezésében.
Szeptember 21-én iskolanapokon emlékeztek a legnagyobb magyarra Nyíregyházán, Tiszadobon,
Szegeden, Budapesten, Sopronban, Bonyhádon, Siófokon, Nagycenken, Budakeszin – ezekről
kaptunk értesítést.
Szentkuti Károly megírta a Széchenyi és a mezőgazdaság című könyvet, melyet szeptember 21-én
átadott, sajnos még mindig nem árusíthatjuk kiadványainkat a múzeumban.

Egervölgyi Dezső a szokásos zirci koszorúzásokon kívül, családi túranapra hívta a Kör tagjait a Cuha
völgybe, mini kiállítást rendezett a Ciszterci Apátság Látogatóközpont előcsarnokában, továbbá
Pápán, a Jókai könyvtárban.
Október 15-én a zalaszentgróti és kehidai önkormányzattal közösen Deák - Széchenyi Konferenciát
szerveztünk neves előadókkal. Köszönetet mondunk Szalay Csaba tagunknak a lelkes munkáért,
Lázár István és Baracskai József polgármestereknek a támogatásért.
Novemberben fejeződött be a Mosoni járás általános iskolásainak Széchenyi vetélkedője, Szentkuti
Károly szervezésében.
Novemberben 26-án a Művészek-Kutatók-Mérnökök csoportjának kiállítását nyitottuk meg
Nagycenken. A látogatok nagyon gazdag, változatos anyagban (kisplasztikák, festmények, érmek,
üvegfestés, goblein, fotók) anyagban gyönyörködhettek.
2016 év utolsó örvendetes eseménye, hogy decemberben elindult országjáró körútra a Széchenyi
életét bemutató dokumentum kiállítás. A 13 tabló Fülöp Erzsébet és Illésné Jakobey Emma munkája.
A kiállítás február végéig Szegeden és környéken volt látható általános iskolákban és
gimnáziumokban, minden helyszínen Papp Éva tartott előadást.
2017-től a nyári szünetektől eltekintve folyamatosan utazik a kiállításunk Csongrád megye után az
Alföld néhány nagyobb településén láthatták, majd eljutott Nyíregyházára, Nyugat-Magyarországon
Nagycenkre, Sopronba, Mosonmagyaróvárba, Mosonszentmiklósra, Kapuvárba, Zalaszentgrótba, de
láthatták Budapesten, Tatabányán több iskolában, Székesfehérvárott, Visegrádon, Csömörön.
A kiállításokat előadással nyitottuk meg, legtöbb helyre Papp Éva utazott, de felkértünk helyi tagokat,
történelem tanárokat is.
Szeptembertől Mohácsra utazik a kiállítás és Baranya megye iskoláiban, művelődési házaiban lesz
látható.
Kirándulások
2017. július 13-17 között Kárpátalján voltunk. Az alábbi helyszíneken jártunk: Beregszász, Munkács,
Vereckei hágó, Szolyva, Alsókalocsa, Rahó, Tisza forrás, Técső, Visk, Csetfalva.
Sajnos a Szlovéniába tervezett út elmaradt, idei tervünk - kirándulás Partiumba Fazekas Sándor
szervezésében - megvalósul.
2016-ban és 2017-ben is jártunk Kőszegremetén, koszorút helyeztünk el a legelső Széchenyi
emlékoszlopnál.
Szobor, emlékoszlop avatás
2018. március 15-én Széchenyi szobrot állítottak Szatmárnémetiben, melynek megvalósításához
anyagi és erkölcsi támogatást is nyújtott a Kör.
2018. szeptember 21-én a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági,
Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma fennállásának 100. évfordulója alkalmából ünnepi
megemlékezést tartott, amelynek keretében Széchenyi emlékoszlopot avattak a Széchenyi Kör
Szabolcsi Csoportja és az iskola Almássy László Alapítványának támogatásával.
Elismerések, kitüntetések
2015. október 27-én Koller Sándor és Sassné Szalay Gyöngyi Széchenyi emlékplakett kitüntetést vett
át a nagycenki ünnepségen.

2017. október 23-án Püspökladány Önkormányzata a városért végzet kimagasló munkájáért Pro Urbe
emlékérem kitüntetésre méltónak ítélte Sassné Szalay Gyöngyit a Széchenyi Kör helyi csoportjának
vezetőjét.
Papp Éva 2018. május 18-án a Széchenyi Kör Szegedi Csoportjában végzett munkájáért megkapta a
Szegedért Emlékérmet!
Nyíregyházán, a Széchenyi István Szakgimnáziumban 2018. szeptember 21-én átadták a tanárok és
diákok egyöntetű szavazata alapján a Széchenyi István Emlékérem kitüntetést Kubik József tanár
úrnak, a Szabolcsi Csoport vezetőjének.
2019. június 1-jén az Országos Széchenyi Kör Szegedi Tagcsoportja megalakulásának 30. évfordulója
alkalmából Széchenyi István emlékezetének ápolásában és Szeged város kulturális életében végzett
kiemelkedő tevékenységének elismeréseként Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától
megkapta Szeged város ezüstplakettjét.
Péchy Mária
elnök

