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„Széchenyi emlékbizottság 2016.”-hoz  csatlakozás, 

Széchenyi év vetélkedőjének  megszervezése 
 

 

 

2014. őszén 3 civil szervezet, a Széchenyi Társaság ( főtitkár:dr. Rubovszky András ), az 

Országos Széchenyi kör ( elnök: Péchy Mária ) és a Széchenyi Alapítvány ( kuratórium 

elnöke: Buday Miklós ) létrehozta a „Széchenyi emlékbizottság 2016”-ot  azzal a céllal, hogy 

a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója méltó módon 

legyen megünnepelve. Ez a civil kezdeményezés, csoportosulás elhatározta, hogy  a 2016.év 

ne csupán az ünnepi megemlékezésekben legyen méltóságteljesebb, mint az eddigi évek,  

hanem  Széchenyi megismerését segítő programok, rendezvények, vetélkedők sokasága  is 

színesítse ezt az évet.  

Várják a Széchenyit tisztelő magánszemélyek, civil szervezetek, iskolák, települési 

önkormányzatok csatlakozását konkrét programmal, rendezvénnyel. A civil emlékbizottság 

kezdeményezte a miniszterelnök úrnál, hogy állami emlékbizottság is létrejöjjön, és 

egymással koordinálva, együttesen legyenek az ünnepségek,  illetve rendezvények 

megszervezve. Fővédnöknek Áder János köztársasági elnök urat szeretnék felkérni.  

 

Nagycenk Nagyközség  Önkormányzata vezetőjeként már szóban jeleztem csatlakozási 

szándékunkat az emlékbizottsághoz,  ám azt testületi döntéssel,  illetve konkrét rendezvény 

megfogalmazásával a mai előterjesztésben szeretném  írásban is megtenni.  

 

Javasolom, hogy Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete határozza el a 

Széchenyi Emlékbizottság 2016-hoz a csatlakozást, és a Ki mit tud Széchenyiről? országos 

vetélkedő kiírásával jelentkezzünk a programok sorozatához. 

 

A vetélkedő ötletgazdája: Szentkuti Károly történész. A vetélkedő falusi önkormányzatoknak 

szólna, ott ahol tevékenykedett, vagy járt Széchenyi.  A vetélkedő 2 fordulós. Az első 

fordulóra jelentkező önkormányzatok kapnak egy kutatási naplót, melynek kitöltésével 

összegyűjtik a településük Széchenyi adatait, és készítenek egy turisztikai projektet, Ismerd 

meg falunkat, ismerd Széchenyit! címmel. 

 

 A vetélkedő 2015. 09.21-én indul, sajtótájékoztatóval, országos felhívással.  

Az első forduló lezárása: 2016. április 8.  

Az írásosos projektek kiértékelése után a 10 legjobb csapat jön az országos döntőbe egy 

játékos vetélkedőre.  

A döntő időpontja: 2016. 09.21. 

 

A vetélkedő finanszírozója: Nagycenk Önkormányzat, MNB, Eszterháza  Konferencia 

Központ ( feltételes )  

Együttműködők: TÖOSZ, Széchenyi István Múzeum, Eszterháza Konferencia Központ, 

Országos Széchenyi Kör ( feltételes ). 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a csatlakozás elhatározását, annak írásbeli megerősítését. Javasolom továbbá, hogy 

a 2015.évi költségvetésben 100.000 Ft összeget a rendezvények keret terhére hagyjunk jóvá, 

mely fedezi a vetélkedő megszervezésének költségét. A vetélkedő megszervezésével bízzuk 

meg Bugledich Attila alpolgármestert és Szentkuti Károly történészt. Nyilván a két vezetőnek 

minden segítséget meg fog adni a Települési Értéktár Bizottság ( melynek elnöke: Bugledich 

Attila, egyik tagja Szentkuti Károly )  is, hiszen 2014.évben gróf Széchenyi István szellemi 

hagyatékát felvette a települési értéktárba, és azóta már hungarikumként is jóváhagyták azt.  

 

 

 

…………………./2015.(….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a „Széchenyi 

emlékbizottság 2016” civil kezdeményezéshez, és a Ki mit tud Széchenyiről? Országos 

vetélkedő indításával jelentkezik a programsorozathoz.  

A  képviselő-testület a 2015.évben 100.000 Ft összeget biztosít a vetélkedő megszervezésének 

költségeire. 

A képviselő-testület megbízza Bugledich Attila alpolgármestert és Szentkuti Károly 

történészt, hogy a vetélkedő megszervezéséről gondoskodjon. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a programmal kapcsolatos teendők 

megtételére. 

 

Felelős: Csorba János polgármester, 

               Bugledich Attila alpolgármester, 

               Szentkuti Károly történész  

 

Határidő: azonnal 

 

 

 
Nagycenk, 2015. február 17. 

 

 

 

 

 

 

       Csorba János 

 polgármester 


