
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntök mindenkit Széchenyi István 

születésének 221. évfordulóján. 

 

Külön tisztelettel köszöntöm: 

 

• Péchy Máriát az Országos Széchenyi Kör elnök asszonyát 

• Ivanics Ferenc urat országgyűlési képviselőnket 

• Kóczán Zoltán urat a Megyei Közgyűlés alelnökét 

• a környező települések polgármestereit 

• és a meghívott vendégeinket 

 

Tisztelt ünneplők! 

 

221 évvel ezelőtt Bécsben megszületett a magyar történelem egyik legnagyobb alakja gróf 

Széchenyi István, aki a reformkorszakban, olyan ezerarcú és ezerágú tevékenységet fejtett ki , mint 

senki sem előtte sem utána a magyar államférfiak között, 

 

Széchenyi István életében az 1825-ös esztendő nagy fordulópont volt, félbehagyta katonai 

karrierjét, mert rádöbbent, hogy közéleti szereplésben, hazája megújításában fogja megtalálni a neki 

rendelt utat. 

 

Elsőnek ismerte fel a polgári reformok szükségességét és nyíltan hirdette azokat, gyakorlati 

tevékenységével segítette megvalósulásukat. 

 

Nemzetének szeretete, az emberi haladásban vetet hite, áldozatkészsége, akaratereje, a jövőbe 

látásnak rendkívüli képessége, amiért őt a politikai ellenfele Kossuth is, csak a tisztelet hangján 

mert kritizálni. 

 

„Ujjait a kor ütőerére tevé és megértette lüktetéseit, és ezért egyenesen ezért tartom őt a 

legnagyobb magyarnak” mondta Kossuth. 

 

Gróf Széchenyi István a legdrágább kincsét adományozta a hazának, az egészségét, és amikor már 

ez is kevésnek bizonyult feláldozta az életét. 

 

Most itt ünnepelünk, beszédeket mondunk, koszorúzunk, és úgy érezzük tejesítettük 

kötelességünket, de ez édes kevés. 

 

Ma is mint az ő korában a közös teher viselésre, a közösségért hozott önzetlen hozzáállásra, 

mindennapi becsületes munkára, egymás iránti fenntartás nélküli tiszteletre van szükség ahhoz, 

hogy az ország virágzásnak induljon. 

 

A legnagyobb magyar szellemi és tárgyi örökségének, megőrzése, ápolása,  bemutatása, terjesztése, 

mindannyiunk kötelessége. 

 

Nagycenk Széchenyi faluja nem attrakció, hanem nemzeti zarándokhely, ezért alázattal, 

méltósággal, tisztelettel köteles minden emlékhely fenntartó a feladatát végezni. 

 

Nagycenk és Széchenyi neve összeforrt. 

 

Széchenyi nem élhetne a magyarság tudatában oly fényesen, ha nincs a Széchenyi István 

emlékmúzeum. 

Az emlékmúzeum pedig nem létezhetne, ha nem Nagycenken építi fel Széchenyi István a kastélyát. 



 

Nagycenk Település elemi érdeke, hogy a Széchenyi kultusz virágozzon, az idegenforgalom 

növekedjen. 

 

Kormányzati szándék, hogy az állam a múzeumokat az illetékességi területükön működő 

önkormányzatoknak adja át, működtetés céljából. 

 

Önkormányzatunknak a korábbi években nem volt lehetősége közvetlenül is részt venni az 

emlékhelyek fenntartásában, gondozásában. 

 

A Széchenyi Emlékkiállítás működtetésének átvétele óriási lehetőség, ugyanakkor óriási felelősség 

is. 

 

Az önkormányzat célja, hogy a múzeum újra önálló, jól szervezett intézményként működjön, 

felkészült szakmai vezetéssel. 

 

A múzeum feladatai között kell lennie, a Széchenyi örökség bemutatásán túl, hogy Nagycenket 

szellemi, kulturális, közművelődési központtá változtassa. 

 

A mai napon két születésnapot tartanak a községben. 

 

Az egyik a nagycenki Széchenyi Múzeumvasút 40.évvel ezelőtt indult útjára, és azóta is robog 

nagyon sok idelátogató örömére. 

 

A másik évforduló az Országos Széchenyi Kör 30 éves melyet Dr Környei Attila a Széchenyi 

István Emlékmúzeum első igazgatója hozott létre a Széchenyi hagyaték széles körű ápolása 

érdekében. 

 

Gratulálunk a születésnaphoz, és további sikeres munkát kívánunk, biztos vagyok bent sok közös 

dolgunk lesz a közeljövőben. 

 

Merjünk nagyok lenni mondta a legnagyobb magyar. 

 

Nagycenkiek mi is merjünk, mert csak így van esélyünk nagynak lenni. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 

 

 

 

 

 

 


