Péchy Mária elnök beszámolója a 2019. évben végzett munkáról
Közgyűlések
2019-ben három közgyűlést tartottunk.
A március 23-i közgyűlésen két új tagot választottunk a felügyelő bizottságba: Pesel Antalt és dr.
Szalai Évát.
Kiegészítő programként a közgyűlés után megtekintettük a Szépművészeti Múzeum felújított Román
Csarnokát.
Május 18-án, Budapesten megtartott beszámoló közgyűlés elfogadta a 2018. évi pénzügyi és
közhasznúsági beszámolót, és módosította az Alapszabály 7§.1. pontjának és a 13. §-ának szövegét. A
módosított Alapszabály a honlapunkon megtekinthető. A közgyűlés utáni kiegészítő program keretében
dr. Messik Miklós és Deák Nóra tartott előadást Széchenyi-emlékek és vonatkozások az USA Keletipartvidékén címmel.
Júliusban Székesfehérvárott tartottuk meg a tisztújító közgyűlésünket. Hagyományainkhoz híven
három napos volt, kirándulásokkal kiegészítve. A közgyűlés elnökségi tagnak megválasztotta Aczél
Esztert, Almássy Lászlónét, Csepregi Lillát, Huiber Editet, Illés Jánosnét, Papp Évát, Péchy Máriát,
Stégerné Tusa Ceciliát, Szabó Miklóst és Szentkuti Károlyt.
Az új elnökség elnöknek választotta Péchy Máriát, alelnöknek Papp Évát és Szabó Miklóst. Az elnök
és a két alelnök személyét a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.
Az első elnökségi ülésen Siska Tamást választották meg titkárnak.
Filetóth István a felügyelő bizottság elnöke levélben kérte felmentését a felügyelő bizottság elnöki
tisztsége alól.
A közgyűlés megválasztotta dr. Fazekas Sándort felügyelő bizottság elnöknek, tagoknak az eddigi
tagokat: Pesel Antalt és dr. Szalai Évát.
Az elnökség úgy döntött, hogy az Országos Széchenyi Kör Széchenyi díját 2019-ben Filetóth István
kapja meg, aki hosszú időn keresztül vezette a Szabolcsi Tagcsoportot, az első Széchenyi
Népfőiskolának a vezetője volt, számtalan rendezvény kapcsolódik a nevéhez. Sajnos egészségi okok
miatt nem tudott részt venni a székesfehérvári közgyűlésen, a díjat később adtam át Nyíregyházán.
Az elnökség oklevéllel köszönte meg Stégerné Tusa Cecilia munkáját, aki a közgyűlést szervezte, és
korábban titkárként is sokat dolgozott.
A kísérő programok: Bory vár megtekintése, vezetett séta keretében ismerkedtünk Székesfehérvár
nevezetességeivel, kirándultunk Pákozdra, Iszkaszentgyörgyre, Fehérvárcsurgóra, továbbá részt
vettünk egy hangulatos esti fogadáson a Stéger családnál.
Széchenyi Akadémia
Április 5-8. között Nagycenken rendeztük meg, Széchenyi halála és „feltámadása” címmel.
Az első napon részt vettünk Nagycenk község megemlékezésén, megkoszorúztuk Széchenyi István
szobrát.
Előadások:
Papp Éva tanár: Csak erős idegzetűeknek – bebalzsamozták-e Széchenyit?
Szentkuti Károly tanár: Széchenyi István temetése Tolnay Antal feljegyzései és a korabeli újságok
hírei alapján
Csorba László történész, egyetemi tanár, az MTA doktora: Széchenyi - kultuszok hőse, részese,
áldozata
Aczél Eszter történész - szakmuzeológus: Széchenyi emlékezete plakátokon
Fónagy Zoltán 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

A harmadik napra Széchenyi nevét viselő civil szervezetek és a környék Széchenyi iskoláinak
képviselőit hívtuk meg. Minden meghívott civil szervezet képviselője eljött, beszámoltak
munkájukról, terveikről, nyitottak voltak közös rendezvények szervezésére.
A Nagycenki Széchenyi Általános Iskolát Hüse Gabriella igazgató képviselte és mutatta be.
Soproni Széchenyi István Gimnáziumból Farkas Gábor igazgató jött el és beszélt arról, hogyan ápolják
Széchenyi István emlékét.
Az utolsó napon a nagycenki temetőben tettünk sétát Hujber Edit vezetésével.
A Soproni Széchenyi István Gimnáziummal tartósabb kapcsolat kezd kialakulni. A szeptember 7-i
elnökségi ülésünket a gimnáziumban tartottuk, és Farkas Gábor igazgató úr támogatta azt a
javaslatunkat, hogy a 2020. évi Széchenyi Akadémiát közösen szervezzük meg A XXI. század
kihívásai címmel. Határozatot hoztunk arra, hogy pályázatot írunk ki a gimnázium tanulói számára
maximum 15 perces – az Akadémia témájához kapcsolódó – prezentáció elkészítésére. A legjobb
prezentációk bekerülnek az Akadémia programjába. Sajnos a járvány miatt az Akadémiát 2020.
tavaszán nem tudtuk megrendezni.
Kirándulás Partiumba, augusztus 23-25.
A kirándulás szervezője, és csoportunk vezetője dr. Fazekas Sándor nyíregyházi tagtársunk volt.
Lenyűgöző a történelmi és irodalmi felkészültsége, lelkesedése és szeretete a térség szépségei és az ott
élő emberek iránt.
A program keretében felkerestük Széchenyi Istvánhoz és kortársaihoz kapcsolódó emlékeket. Koltón
megkoszorúztuk Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobrát. Nagybányán megtekintettük a Teleki-házban
látható emlékkiállítást és vezetővel a város nevezetességeit. A Gutin-hágón keresztül mentünk
Aknasugatagra, ahol a szállásunk volt. A következő napon Barcánfalván az ortodox kolostort látogattuk
meg, majd Borsafüredről libegővel felmentünk 1364 méter magasságig, a Radnai havasok oldalához.
Innen továbbmentünk Máramarosszigetre, ahol idegenvezető mesélt a város történelméről, mutatta meg
a nevezetességeket. A harmadik napon Szaploncán, a vidám temető megtekintése után érkeztünk
Kőszegremetére, ahol megkoszorúztuk a Széchenyi-obeliszket. Innen Szatmárnémetibe vitt az út, ahol
koszorút helyeztünk el Széchenyi István 2018. március 15-én felavatott egész alakos szobránál.
Széchenyi vándorkiállítás
Szeptemberben Budapesten a Módos Oktatási Alapítvány iskolájában került kiállításra Sándor Zoltán
igh. meghívására.
Agárdi Aranka tagtársunk szervezésében Mohácson, a Busóudvar Múzeum fogadta a kiállítást
2019.11. 22 – 12.13. között. A kiállításhoz kapcsolódva Kalász Gyula tartott előadást A honnak
áldozni erőidnek legjavát címmel.
Koszorúzások
Április 8-án hagyományainkhoz hűen koszorúzási ünnepséget tartottunk Budapesten, a Széchenyi
István téren, Széchenyi István halálának 159. évfordulóján. Megemlékező beszédet mondott Lisztes
Nikolett, az MTA Könyvtárának főkönyvtárosa.
Szeptember 20-án részt vettünk a Széchenyi Társaság budapesti koszorúzási ünnepségén.
Koszorúztunk még Nagycenken, Nyíregyházán, Szegeden, Zircen.
Tagcsoportok
Szegedi Tagcsoport
A tervezett programot teljes egészében megvalósították, minden hónapban tartottak összejövetelt.
Összejöveteleik helyszíne a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának
épületében a Tudástár előadója. Együttműködtek a Közéleti Kávéházzal, a Vasúttörténeti
Alapítvánnyal, a Somogyi-könyvtárral, a Kisgrafika Barátok Körével.

Elhangzott előadások:
Tábory Jánosné: A fáradhatatlanul tevékenykedő gróf Széchenyi István életútja 1838-1848 között.
Cserháti László és Papp Éva: Két tűzoltó: gróf Széchenyi Ödön és Papp Ferenc.
Papp Éva: Csány László, a mártír közlekedésügyi miniszter.
dr. Kormányos András: Anekdoták, adomák a reformkorból.
Papp Éva: Gróf Széchenyi István apaszerepben: Írásai gyermekeinek, gyermekeihez.
Koszorúzások, ünnepségek:
Április 10.: gróf Széchenyi István halálának évfordulóján a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokban
koszorúzási ünnepséget tartottak. Megemlékező beszédet mondott dr. Szalay István professzor úr.
Kiemelkedő esemény volt a június 1-én megtartott ünnepség a Városháza dísztermében, a tagcsoport
megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. Díszvendég volt gróf Széchényi Kálmán, a Széchényi
Családegyesület seniorja és felesége. Dr. Szondi Ildikó, a kulturális bizottság elnökhelyettese átadta
Szeged város emlékplakettjét a Szegedi Tagcsoport részére a város kulturális életében végzett
kiemelkedő tevékenységük elismeréseként.
Július 18.: Kisteleken koszorúzás a Kisteleki Ede Városi Könyvtár falán lévő Széchenyiemléktáblánál.
Szeptember 21.: Széchenyi István születésének évfordulóján ünnepség a gróf Széchenyi téri szobránál.
Ünnepi beszédet mondott: Papp Éva.
Szabolcsi Tagcsoport
Szállást biztosítottak Nyíregyházán a partiumi kirándulás részvevőinek, segítettek a program
szervezésében, megvalósításában.
A Gróf Széchenyi Család Alapítvány Stádium-díját kapta meg a közélet kategóriában Kubik József a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és
Kollégiuma történelem tanára, a Szabolcsi Tagcsoport vezetője.
Budapesti Tagcsoport
Tagjai részt vettek a Budapesten tartott két közgyűlés előkészítésben és a kísérő programok
szervezésében.
2019. október 17-én Széchenyi István kortársaira emlékezve sétát tettek a Fiumei úti Nemzeti
Sírkertben, Papp Éva vezetésével.
Péchy Mária
elnök

