FELHÍVÁS
a

SZÉCHENYI EMLÉKÉV
alkalmából
A tiszadobi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a 2009/2010-es tanévet Széchenyi
emlékévnek neveztük el. Ennek több oka van:
• 1846. augusztus 27-én itt, „az Alföld árvízi kapujában” tette gróf Széchenyi István a Tisza-szabályozás nagy
művének első kapavágását. Tiszadob lakossága sokat köszönhet Széchenyi munkájának, mert sok terület vált
művelhetővé a Tisza folyó szabályozása következtében. Tiszadob neve szinte összeforrt a Tisza-szabályozással,
hiszen a hatalmas munka megkezdése a Tiszadob határában lévő Urkom nevű magaslaton történt.
• 2010. április 7-én lesz Széchenyi István halálának 150. évfordulója.
• 2010. január 29-én lesz 20 éve, hogy iskolánk Széchenyi István Általános Iskola lett.

A Széchenyi emlékév rendezvényeinek fő védnöke: Bán György, Tiszadob polgármestere.
Az emlékév minden programjához kérjük és várjuk a támogatókat és az aktív résztvevőket Tiszadob jelenlegi és
volt lakosai, valamint a tiszadobi Általános Iskola volt pedagógusai és diákjai köréből is. Köszönettel veszünk egyegy bemutatkozó írást fényképpel és a tiszadobi iskolás évek felidézésével.
Célunk, hogy Széchenyi István élete, munkássága, hazaszeretete és emberi nagysága követendő példaként
szolgáljon a felnövekvő nemzedék és az egész nemzet számára.
Mindezért szeretnénk az iskola falain kívül is hírül adni, egyben ösztönözni minden intézményt, közösséget és
magánszemélyt, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz.
Felhívásunk tárgya: SZÉCHENYI ISTVÁN személyével, életével, alkotásaival kapcsolatos makett,
térkép, modell, festmény, szőttes, hímzés, faragás, ill. egyéb egyedi alkotás elkészítése.
1. A Széchenyi család címere
2. Iskolánk címere
3. A Tisza-szabályozás emlékművei
a) Széchenyi emlékmű
b) Andrássy emlékmű
c) Vásárhelyi emlékmű

4.
5.
6.
7.
8.

Pályázati témák:
Pontonhíd, Komp Tiszadobon
Lánchíd
Gőzhajó
Gőzmozdony
Nagycenki kastély és
Mauzóleum

9.

Magyar Tudományos
Akadémia
10. Nemzeti Kaszinó
11. Széchenyi Istvánról készült
festmények
12. Széchenyi és a lovak

Nevezni lehet egyénileg és csoportosan is. Az alkotáshoz mellékelni kell a készítő nevét és elérhetőségét.

Leadási határidő: 2010. március 1. – március 15.
Leadás helye: az igazgatóhelyettesi iroda.
Minden pályázó emléklapot kap, és alkotásáról fotó készül. A legjobban sikerült pályázatok fényképei
felkerülnek Tiszadob honlapjára. A pályaművekből KIÁLLÍTÁST rendezünk a Faluházban.
Bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kapható:
Iskolánk címe: 4456 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 7.
E-mail: tiszadobisk@freemail.hu
Telefonszám: (06-42) 722-674.
Tiszadob honlapja: www.tiszadob.hu
Tiszadob, 2010. január 20.
Tisztelettel,
Vitányi György
mb. igazgató

