SZÉCHENYI EMLÉKÉV 2010
Gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója
(2010. április 8.) alkalmából létrejött emlékbizottság felhívást tett közzé annak érdekében, hogy méltó módon emlékezhessen a nemzet, az ország, illetve minden magyar a
legnagyobb magyarra.

Az emlékbizottság a 2010. évet gróf Széchenyi István emlékének szentelendõ idõszaknak tekinti. A felhívásban felkér minden Széchenyi-tisztelõ személyt,
intézményt vagy közösséget, illetve Széchenyi szellemiségében mûködõ mûhelyt, csoportot, hogy bõvítsék a Széchenyi-ismeretet, vegyenek részt elõadásokon, szervezzenek megemlékezéseket, népszerûsítsék
Széchenyi példáját, emlékezzenek a legnagyobb magyarra. Fontos, hogy vállaljanak ebben kezdeményezõ szerepet azok a városok és vidékek, melyek gróf
Széchenyi István szobrával vagy emlékhelyével rendelkeznek, valamint tegyék ezt különösen azok az intézmények és szervezetek, amelyek Széchenyi nevét
viselik!
A gazdasági fellendülés alapja az erkölcsi megújulás. Ezért is tartja fontosnak az emlékbizottság a mai
társadalmi és gazdasági helyzetben, hogy ki-ki saját
érdekében is fordítson több idõt Széchenyi gondolatainak, tevékenységének mélyebben megismerésére.
Válságos idõkben magunkon segítünk, ha jó példákat
választunk, s elõbb-utóbb megtérül a fáradság!
Széchenyi példája azért fontos, mert jobb döntéseket
tudunk hozni a Széchenyi-ismeret birtokában egyéni
és közösségi szinten egyaránt.
Az emlékbizottság tagjai is kezdeményeznek és lebonyolítanak sok rendezvényt, de elsõsorban koordinálni és népszerûsíteni kívánják a Kárpát-medencei
megemlékezések sorát. Ennek érdekében az emlékbizottság fogadja a www.szechenyiemlekbizottsag.hu honlapján vagy postán a kezdeményezéseket, a híreket és
a honlapján teszi közzé minden szervezetnek, vagy
személynek az emlékévhez kapcsolódó programját.
Ezáltal mindenki tájékozódhat minden fontos eseményrõl, illetve ide küldhetik megjelentetés céljából
észrevételeiket, tapasztalataikat, vállalásaikat, beszámolójukat és további javaslataikat is.
A honlap szerkesztõsége rendszeresen hírlevelet
küld ki az érdeklõdõknek az aktualitásokról azoknak,
akik megadják nevüket, e-mail címüket, feliratkoznak a honlapon a hírlevélre, vagy levelet küldenek a
szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu címre.

Ismerje meg a honlapon felsorakozó programokat!
A „Széchenyi Emlékbizottság 2010” nem az állam
által létrehozott szervezetként mûködik, és már egy
éve tevékenykedik. Nem vártak arra, hogy a magyar
állam létrehozzon egy emlékbizottságot, megfelelõ financiális háttérrel, ugyanis nem tehetõ ettõl függõvé
a méltó emlékezés a legnagyobb magyarra. Ki-ki a
környezetével összefogva gyakorlatilag maga teremti
meg a rendezvények feltételeit.
A Széchenyi Alapítvány – amely az elsõ alapítványok között jött létre 1987-ben, jelmondata „Magyarország pillanatai drágák” – tagja az emlékbizottságnak,
és befogadja és továbbítja az adományokat, hiszen
vannak olyan programok, amelyek aránytalanul nagy
terhet jelentenek a civil kezdeményezõknek, illetve a
forráshiány miatt függõben vannak. Az anyagi támogatás változatos – az Ön számára is kedvezõ – formáiról tájékozódhat a honlapunkon. Minden adományt
megköszönünk – nagyságától függõen – az oklevéltõl
a Borsos Miklós Széchenyi-plakettig.
Kapcsolódjon Ön is az emlékévhez!
A kapcsolódásnak több módja és formája lehet kinek-kinek habitusa, képességei vagy tehetsége szerint.
Például:
– alakítson ki egyéni belsõ programot az emlékév
kapcsán, olvasson a korról, olvasson Széchenyit
– felhívja környezetének figyelmét az emlékévre,
– rendszeresen
tájékozódjon
az
emlékév
eseményeirõl, vegyen részt a megemlékezéseken,
– szervezzen megemlékezést,
– tartson elõadásokat a környezetében lévõ kapcsolódó értékekrõl,
– megírja, és közzé teszi a Széchenyi-emlékévvel
kapcsolatos tapasztalatait,
– munkával és pénzzel támogatja a rendezõket, a
rendezvényeket,
– tárgyi felajánlásokat tesz vetélkedõk, pályázatok
gyõzteseinek, illetve rejtvényfejtõk jutalmazására
stb.
Mindezeket markánssá teszi az emlékév jelmondata: „Csak az önnemesítés és Magyarország jóléte legyen a
cél, mely bennünket egyesít”.
És még egy gondolat. Sokan lehetnek olyanok is,
akik nem rendelkeznek számítógéppel és/vagy nem
tudnak csatlakozni az internethez. Ebben az esetben
az a javaslatunk, hogy lehetõség szerint tartsanak kapcsolatot rokonnal, ismerõssel, olyan személlyel, akik
rendelkeznek internettel, és tudnak segíteni a kapcsolattartásban.
Postacím: Széchenyi Alapítvány 1534 BKKP Pf. 792.
Telefon: 36-1 214-2453
E-mail: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu
Buday Miklós, a Széchenyi Alapítvány elnöke,
az emlékbizottság tagja
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