FELHÍVÁS
2010. április 8-án lesz 150 éve, hogy gróf Széchenyi István elhunyt.
Alulírottak elkötelezett hívei a Legnagyobb Magyar életmûvének és több évtizede munkálkodnak
azon, hogy tanításai gyökeret verjenek a társadalmi és a gazdasági élet valamennyi területén. Gróf
Széchenyi István nem szorítkozott ténymegállapításokra, hanem az életét tette arra, hogy jobbítson.
Tevékenysége a társadalmi, a gazdasági élet és a kultúra valamennyi területére kiterjedt, könyvei, levelei ma is útmutatásul szolgálhatnak, és munkásságának látható eredményeivel találkozhatunk bármerre
a Kárpát-medencében. Hitével, akaratával, szeretetével, felvilágosultságával, kitartásával egy egész
ország gazdasági és kulturális életének felemelését szolgálta.
Az Adó és két garas c. mûvének 286. oldalán írja: «… munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni kicsiben, de munkálni mindig; másban csak akkor keresni elmaradást, amikor már rajtunk nem
múlt, s mindenek fölött kötelességet teljesítni, ha más nem teljesíti is.»

Felhívásunk arra irányul,
hogy legyen a 2010. év gróf Széchenyi István
emlékének szentelt idõszak.
Fordítsunk több idõt arra, hogy gondolatait, tevékenységét mélyebben megismerjük. Mindenki,
legyen iparos, kereskedõ, tudós, diák, üzletember, vagy földmûvelõ, tudatosan Széchenyi szellemében
tevékenykedjen, végezze mindennapi munkáját.
A gazdasági fellendülés alapja az erkölcsi megújulás. A reformálást magunkon kell kezdeni!
A Széchenyi-ismeret azért fontos, mert így jobb döntéseket tudunk hozni egyéni és közösségi szinten egyaránt. Magunkon segítünk ezzel, s megtérül a fáradtság!
Felhívjuk Magyarország és a határokon kívüli magyar területek valamennyi önkormányzatát, szellemi mûhelyét, civil szervezetét, intézményét, gazdasági és kereskedelmi vállalkozását, hogy
emlékezzenek meg a Legnagyobb Magyarról. Vállaljanak ebben kezdeményezõ szerepet azok a városok
és vidékek, melyek gróf Széchenyi István szobrával vagy emlékével rendelkeznek, tegyék ezt különösen
azok az intézmények és szervezetek, amelyek Széchenyi nevét viselik!
A Széchenyi Emlékbizottság 2010, amely ezt a felhívást útjára bocsátja, kezdeményezi és koordinálni kívánja a Kárpát-medencei emlékezések sorát. Ezeket – egyéb kapcsolódó információ mellett – a
www.szechenyiemlekbizottsag.hu honlapon hozza nyilvánosságra. Kérünk minden Széchenyi-tisztelõ
személyt és közösséget, hogy a tervezett eseményt vagy csatlakozási szándékot minél elõbb jelentse be a
szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu, illetve a Széchenyi Társaság 1012 Budapest, Márvány u. 17.
titkarsag@szechenyitarsasag.hu, illetve az Országos Széchenyi Kör 9485 Nagycenk Kiscenki u. 3., vagy
pechy_maria@t-online.hu címeken.

«Csak az ön nemesítés és Magyarország jóléte
legyen a cél, mely bennünket egyesít…»
Budapest, 2009. március 24.
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