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Beszámoló a 2020. év fontosabb eseményeiről 

 

A járványveszély csökkentése érdekében elrendelt korlátozó intézkedések miatt a tavaszra tervezett 

programjainkat el kellett halasztanunk. Így elmaradt az április 8-i hagyományos koszorúzási ünnepség, 

a Soproni Széchenyi István Gimnáziummal közös szervezésű Széchenyi Akadémia, a Kiskunhalasra 

illetve Komáromba tervezett egynapos kirándulás, a májusi beszámoló közgyűlés. Széchenyi István 

halálának évfordulójára emlékezve Aczél Eszter írását küldtük el tagtársainknak. Örömmel fogadta a 

tagság Csabai Mária Széchenyi Istvánról írt iskoladrámáját is, csakúgy, mint dr. Gesztesi Tamás orvos 

tagtársunk Széchenyi István közegészségügyi gondolatai című írását, amelynek az Interneten való 

elérhetőségére hívtuk fel a figyelmet. 

 

A Széchenyi vándorkiállítás januárban és februárban Pécsett volt látható a Ciszterci Rend Nagy Lajos 

Gimnáziumában és a Leőwey Klára Gimnáziumban. A kiállításhoz kapcsolódva mindkét iskolában 

Kalász Gyula tagtársunk tartott Széchenyi István munkásságáról előadást. 

 

Reméltük, hogy az áprilisra tervezett Széchenyi Akadémiát szeptember végén meg tudjuk tartani. Sajnos 

a járványveszély miatt olyan egészségügyi szabályok léptek életbe, amelyek nem tették lehetővé az 

akadémiai programok megtartását.  

 

Beszámoló közgyűlés 

Szeptember 5-én Budapesten került sor a beszámoló közgyűlésre. A közgyűlés a 2019. évről szóló 

elnöki és pénzügyi beszámolót, továbbá a közhasznúsági mellékletet egyhangúlag elfogadta. 

 
Az elnöki beszámoló lényeges pontjait a tavalyi Hírlevél tartalmazza, és a honlapunkon is olvasható.  

Pechy-Maria-beszamoloja-2019.pdf (szechenyi-kor.hu) 
 
A pénzügyi beszámoló fontosabb adatai: 2019-ben az 1924 eFt éves bevételből tagdíj bevétel: 409 eFt, 

adomány: 48 eFt, rendezvények, események bevétele: 1165 eFt, NAV SZJA 1%: 152 eFt, Nagycenk 

Önkormányzat támogatás: 150 eFt. 

A ráfordítások teljes összege 2141 eFt volt, 217 eFt-tal haladta meg a bevételt. 

A bevételek és a ráfordítások közhasznú tevékenységhez kapcsolódnak, a Kör továbbra is megfelel a 

közhasznúsági státusznak. 

 

A közgyűlés módosította az Alapszabályt. Az Alapszabály 3. § 1/ bekezdését érintő egyik módosítási 

javaslat pontosítja a pártoló tagság tartalmát: 

Pártoló tag lehet minden bel- és külföldi magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki (amely) vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja az egyesületet, és 

erre kötelezettséget vállal. A vállalt kötelezettségen felül tagdíjat nem fizet. A pártoló tag jogosult 

részt venni az egyesület közgyűlésein és rendezvényein tanácskozási joggal, tisztségre nem 

választható. Megkapja az egyesület hírleveleit és a rendezvényekre szóló meghívót. A pártoló 

tagságról az elnökség dönt. 
 

A másik módosítási javaslat a tiszteletbeli tagság bevezetésére vonatkozik: 

Tiszteletbeli tag lehet az elnökség felkérésére az a magyar vagy külföldi magánszemély, aki az 

egyesület céljaihoz kapcsolódó területeken kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki, illetve az 

egyesület működésének elősegítésében kimagasló érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tag mentesül 

a tagdíjfizetési kötelezettség alól. Jogosult részt venni az egyesület közgyűlésein és rendezvényein 

tanácskozási joggal, tisztségre nem választható. Megkapja az egyesület hírleveleit és a 

rendezvényekre szóló meghívót. A tiszteletbeli tag felkérését a közgyűlés hagyja jóvá. 
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Az 5. § javasolt módosításának lényege, hogy az Alapszabály ne tartalmazzon konkrét tagdíj mértéket, 

mert annak összege időnként változhat, a tagdíj mértékét tartalmazó mondatot törölni kell. Ki kellett 

viszont a szöveget egészíteni azzal, hogy a tiszteletbeli tagot nem terheli tagdíjfizetési kötelezettség. 

 

A 7.§ 4./bekezdésének c) pontjában és a 16.§ 3./ bekezdésének harmadik mondatában a számvizsgáló 

bizottság helyett felügyelő bizottságot kell írni. 

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Alapszabály javasolt módosításait, azokat a Győri Törvényszék 

bejegyezte. Az Alapszabály teljes szövege a Kör honlapján olvasható. 

 

Alapszabaly-20200905.pdf (szechenyi-kor.hu) 
 

Arra kérünk minden tagtársunkat, hogy a barátaik, ismerőseik körében hívják fel a figyelmet a pártoló 

tagság lehetőségére. Olyan személyeket keresünk, akik egyetértenek a kör célkitűzéseivel és írásban 

vállalják, hogy szerény mértékű, de rendszeres anyagi támogatást adnak a Körnek. A pártoló tagjaink 

névsorát a honlapunkon, illetve az általuk támogatott kiadványainkon közzé tesszük.  

 

Kérünk javaslatokat tiszteletbeli tagok személyére is. Szeretnénk, ha a következő közgyűlésen már 

dönthetnénk a javasolt személyek felkérésére vonatkozóan.  

 

A Kőszegremete projekt ismertetése 

A közgyűlésen Szentkuti Károly elnökségi tag elmondta, hogy a 2019 nyarán tett partiumi kirándulás 

keretében ellátogattunk Kőszegremetére is, ahol sajnos azt tapasztaltuk, hogy a Széchenyi István 

emlékmű és környezete nagyon rossz állapotban van. A következő elnökségi ülésen felvetette, hogy 

indítsuk el az emlékmű restaurálását. 

Ezzel párhuzamosan tagtársunk, Nánai László professzor úr levelet írt Palkovics László miniszter úrnak, 

amelyben kérte támogatását az emlékmű rendbetételéhez. A miniszter úr ezt a levelet továbbította a 

Nemzetpolitikai Államtitkársághoz, Potápi Árpád János államtitkár úrhoz, ahonnan kérték a teljes 

felújítás költség igényét. 

 

Török József restaurátort felkértük, hogy mérje fel az emlékmű állapotát. Ő elkészítette az írásos 

szakvéleményt, amelyben megállapította, hogy az emlékmű nagyon leromlott állapotban van: tízes 

skálán hármas osztályzatot kapna. Az obeliszk szerkezetében repedés található, mely végigfut az aljától 

a tetejéig. A repedés mentén már a víz is beszivárog. 

Három lehetséges megoldást javasolt: 

1. Teljes restaurálás, konzerválás  

2. Állagmegóvás, javításokkal, konzerválás  

3. Új emlékmű állítása kemény mészkőből 

Az elnökség úgy döntött, javasolja a közgyűlésnek, erősítse meg, hogy a teljes restaurálás, konzerválás 

megvalósítására kerüljön sor, és erre vonatkozóan kértük a költségvetés elkészítését, ami meg is történt. 

Ennek alapján az emlékmű restaurálásának és a környezetének rendbetételének a teljes ára:  

4 510 000 Ft+áfa. 

 

A közgyűlés egyetértett azzal, hogy a kőszegremetei Széchenyi emlékmű megmentése érdekében az 

emlékmű teljes restaurálására és konzerválására kerüljön sor. A munkálatok költségvetését el kell 

küldeni Potápi Árpád János államtitkár úrnak, kérve támogatását.  

 

Azóta ezt megtettük, de a támogatási kérelmünket a Nemzetpolitikai Államtitkárság elutasította, 

javasolta forduljunk a Bethlen Gábor Alaphoz. Ez is megtörtént, választ levelünkre még nem kaptunk. 

 

A közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy amíg a járványveszély tart, nem kerül megrendezésre 

zárt téri program. Az elnökség igyekezzen az elektronikus és a hagyományos postai levelezésen, továbbá 

a honlapon keresztül kapcsolatot tartani a tagtársakkal, részükre érdekes ismeretterjesztő írásokat 

küldeni. 
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Ezt meg is tettük. 1800. december 1-én született Vörösmarty Mihály, 1820. december 13-én hunyt el 

gróf Széchényi Ferenc. Szabó Miklós magyar-történelem szakos tanár, alelnök, Vörösmarty Gondolatok 

a könyvtárban című versének elemzésével tisztelgett a költő és a könyvtáralapító gróf emléke előtt.  

Papp Éva arról írt, hogyan jelenik meg gróf Széchényi Ferenc alakja gróf Széchenyi István naplójában, 

milyen volt apa és fia kapcsolata. 

Egervölgyi Dezső és Siska Tamás írása röviden ismerteti gróf Széchényi Ferenc és a nagy elődei: 

György érsek, Pál érsek és gróf Széchényi György várkapitány életének fontosabb eseményeit, majd 

bemutatja Egervölgyi Dezső gyűjteményének Ferenc grófhoz kapcsolódó darabjait. 

Ezek az írások a honlapunkon megtalálhatóak. 

 

Tervek 2021. évre 

 

Az idei tervek megvalósulását még mindig jelentős mértékben befolyásolhatja a járvány terjedése.  

 

Sajnos a járványhelyzet idén sem teszi lehetővé az április 8-i budapesti koszorúzási ünnepség 

megtartását a Széchenyi István téren. Péchy Mária elnök egyedül fogja elhelyezni a Kör koszorúját a 

szobor talapzatán, de mivel a gyülekezési tilalom miatt most rendőri biztosítás sem segítheti a szobor 

biztonságos megközelítését, kérjük ne kövessék példáját.   

 

A Széchenyi Társaság közösen az Országos Széchenyi Körrel és a Széchenyi Alapítvánnyal szentmise 

keretében megemlékezést tart Gróf Széchenyi István halálának 161. évfordulóján, a Budapesti 

Nagyboldogasszony templomban.  A járványhelyzet miatt a szentmise zárt ajtók mögött kerül 

bemutatásra, de az élő tv közvetítésen keresztül részesei lehetünk 2021. április 8-án 17 órától. A 

közvetítés elérhető lesz a BONUM Televízió és a Főplébánia Facebook oldalán 

(www.facebook.com/belvarosiplebaniatemplom). Az emlékmisén a Kör képviseletében Péchy 

Mária elnök vesz részt.  

 

A további programokat tekintve május közepén szeretnénk az évi rendes beszámoló közgyűlést 

megtartani Budapesten. 

 

175 évvel ezelőtt kezdődött meg a Tisza szabályozása. Az évfordulóhoz kapcsolódva a Tisza menti 

megyék iskoláiban hirdetnénk vetélkedőt. Számítunk a Szabolcsi Tagcsoport közreműködésére. 

 

A tavaly elmaradt Széchényi Akadémia megtartására leghamarabb ősszel látunk esélyt. Az eredeti 

programot kívánjuk megvalósítani, együttműködve a Soproni Széchenyi Gimnázium tanáraival és 

tanulóival.   

 

Kirándulások: 

A tagság várja a személyes találkozásokat, hiányoznak a kirándulások. Június első felében kerülne sor 

az egynapos kiskunhalasi kirándulásunkra. Vonattal utaznánk Budapestről, Papp Éva lesz az 

idegenvezetőként, aki a célállomáson fog minket várni.  

 

A „Széchenyi emlékek nyomába Szlovákiában és Ausztriában” elnevezésű kétnapos kirándulásunkat 

augusztus végére hirdetnénk meg újra.  

 

A kirándulásokra később küldjük el a jelentkezési lapokat. Akik már jelentkeztek, azoktól is várjuk 

annak megerősítését. 

 

Szegedi Tagcsoport tervei   

Sajnos tavaly elmaradtak a tervezett kirándulások, ezeket szeretnénk pótolni, amint a járványhelyzet 

megengedi. 

 

Sándorfalva (14 km Szegedtől) 1833-as szegedi tartózkodásának másnapján Széchenyi meglátogatta 

Pallavicini őrgrófot és családját.  „Pompásan éreztem magam!” – írta naplójába. Az őrgróf 

leszármazottja alapította Sándorfalvát, ahol gyönyörű kastélyt építtetett. Itt tekinthetjük meg a család 
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történetét és mindennapjait bemutató kiállítást. A másik tárlat a település történetét és népéletet mutatja 

be. 

Hódmezővásárhely (25 km Szegedtől) A város kulturális életének nagy eseménye a Vásárhelyi Őszi 

Tárlat. Megnyitásának idejére remélhetőleg átadják az ország első dizel-villamos hibrid járművét, a 

tram-traint, mely Szegedtől Vásárhelyig közlekedik. A Tornyai János Múzeum kiállításainak és az őszi 

tárlat megtekintése után megkoszorúzzuk Széchenyi vásárhelyi szobrát. 

Szeged. Április 8-án, halálának évfordulóján megkoszorúzzuk Széchenyi Dóm téren, a Nemzeti 

Emlékcsarnokban lévő szobrát, szeptember 21-én pedig a Széchenyi téren álló szobrát. 

 

Budapesti Tagcsoport tervei 

A májusi beszámoló közgyűlés megszervezése.  

Séta a felújított Városligetben (szabad téri létesítmények és épületek). 

Látogatás a Kincsem parkban, a lóversenyek helyszínén. 

 

Tagdíj befizetés 

 

Köszönjük a tagdíjak tavalyi befizetését, és külön köszönet azoknak, akik adományukkal is támogatták 

a Kört. Sajnos idén sem nyertünk támogatást a működési kiadásainkra a Nemzet Együttműködési Alap 

támogatási programjának keretében. Programjaink megvalósításához továbbra is nagy szükségünk van 

az adományokra, ezért kérjük, ha teheti, adományával is járuljon hozzá kiadásaink fedezéséhez. Az 

átutalásnál (csekken is) egyértelműen közölje, hogy az utalt összegből mennyi az adomány.   

 

Alapszabályunk szerint a tagdíjak befizetésének határideje: március 31., de a rendkívüli helyzetre 

tekintettel a határidőt meghosszabbítjuk május 15-ig. Kérjük, a tagdíjat szíveskedjen lehetőleg 

átutalással megfizetni, számlaszámunk: 59500337-11101703. Ha nem tudja a befizetést utalással 

megoldani, kérésre postán küldünk csekket. 

 

A tagdíj évi összege dolgozóknak: 3000 Ft, tanulóknak és nyugdíjasoknak: 1500 Ft. Amennyiben 

elmaradt a tavalyi tagdíj befizetésével, kérjük, szíveskedjen azt is befizetni. 

 

 

Könyvelő váltás: 

 

Kovács Lajosné eddigi könyvelőnk szerződését 2020. december 31-vel felmondta, a tavalyi év 

gazdasági beszámolóját még elkészíti. Munkáját ezúton is megköszönjük.  

 

Az új könyvelő: Zsegraics Zsuzsanna (Adakont Szolgáltató Bt, Budapest), megbízása január 1-től 

érvényes. 

 

 A személyes találkozásokra alapuló programokig továbbra is igyekszünk érdekes írásokat eljuttatni 

Önökhöz, és várjuk javaslataikat a programokra, a pártoló és a tiszteletbeli tagokra. 

 

Jó egészséget kívánunk, vigyázzanak magukra! 

 

Az elnökség nevében: 

 Péchy Mária elnök 

 

 

 

 


