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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István
2015-BEN MEGALAKULT A SZÉCHENYI DIÁKKÖR
2015. augusztusban felvetődött a gondolat, hogy alakuljon egy DIÁKKÖR a Kőbányai Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. A hetedik osztályosok körében történt felmérés alapján a megkérdezett
diákok szimpatikusnak és felemelőnek tartották ezt az elképzelést. A kezdeményezők között Gyurka
Krisztina, Ónódy Erik, Szirt Áron, Szögi Péter, Szűcs Viktória, Zlotov Viktor diákok valamint Nagy Péterné
Edényi Csilla és Pádár Lászlóné tanárok nevei szerepeltek.
A DIÁKKÖRI TAGSÁG FELTÉTELEI
A diákkörbe olyan felső tagozatos tanulók jelentkezését vártuk, akik tiszteletüket fejezik ki iskolánk
névadója, gróf Széchenyi István szellemisége iránt, valamint jó magatartásukkal és példás szorgalmukkal a
nevelőtestület és a diákközösség által is elismert tanulók. Vállalják, hogy diákköri tagságuk alatt évente egy
Széchenyi - szellemi vagy épített - örökséget megismernek. A Széchenyi Tanulmányi Versenyen az általuk
kiválasztott témakörből kimagasló eredményt érnek el, továbbá a kerületi, budapesti, országos tanulmányi
versenyeken iskolánk hírnevének öregbítői. Amennyiben lehetőségük nyílik rá a nyolcadik évfolyam
befejezése után is számítunk rájuk a Széchenyi Diákkör tiszteletbeli tagjaiként.
A KÖZÖSSÉG
A novemberben megrendezett Széchenyi Tanulmányi Verseny legeredményesebben szereplő tanulói közül
kerültek ki az első, a nevelőtestület által is megszólított diákok. Az így létrejött közösség tagjai kiváló
tanulmányi eredménnyel rendelkeztek és többször bizonyították eredményességüket tanulmányi
versenyeken, megmérettetéseken. Munkájukat a diákok és a tantestület körében is elismerés övezte. A 2016os bevezető év után 2017-ben több alkalommal is találkozott a diákkör, és csapatépítő, közösségi
programokat szerveztünk a diákköri tagoknak.
A DIÁKKÖR TAGJAI 2016-BAN
2016-ban 35 fős gyermeklétszámmal és 5 patronáló tanárral működött a Széchenyi Diákkör.
A DIÁKKÖR TAGJAI 2017-BEN
2017-ben 66 fős gyermeklétszámmal, 8 tiszteletbeli taggal és
5 patronáló tanárral működött a Diákkör.
SZÉCHENYI NAP
2016-BAN

SZÉCHENYI NAP
2017-BEN

Kalandos nap a
Magyar Tudományos
Akadémián
és a Lánchídon

Diákköri nap a
Kincsem Parkban
a lóversenyzés és
lótenyésztés honosításáról
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István
SZÉCHENYI EMLÉKÉV 2016.
Gróf Széchenyi István születése 225. évfordulójának megünneplésére 2016-ot Széchenyi Emlékévnek
nyilvánította a Széchenyi Emlékbizottság. A legnagyobb magyar életműve hungarikummá vált. Filozófiai
alapvetései, gondolatai, könyvei és alkotásai a múltban, a jelenben és a jövőben is megállják helyüket, példát
mutatva a magyar fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Az alsó és a felső tagozat is számos programmal
emlékezett Széchenyi Istvánra. Felső diákjaink szeptember 21-én az iskolánk aulájában található Széchenyiszobornál helyezték el az emlékezés virágjait. Csatlakoztunk az Országos Széchenyi Kör koszorúzási
ünnepségéhez, ahol nyolcadikosaink képviselték iskolánkat, és koszorút helyeznek el a MTA előtt található
Széchenyi-szobornál.
2016. OKTÓBER 15. SZÉCHENYI EMLÉKNAP
Különleges, rendkívüli és egyedi nap volt iskolánk életében 2016. október 15-e. „Képek és művek a
múltból” címmel Cserháti László Széchenyi-kutató kiállítását tekinthették meg tanulóink. A kiállítás témája
a Széchenyi család volt. Az Országos Széchenyi Kör ajánlásával Cserháti László felnőtteknek és
gyermekeknek szóló előadását hallgathattuk meg „Széchenyi üzenete a mának” címmel. Ezt követően a
Misztrál együttes „Megkopott harangszó” című dalai szórakoztatták az egybegyűlteket. Büszkék vagyunk
arra, hogy csatlakozhattunk az Országos Széchenyi Kör felhívásához és programjaihoz! Köszönjük az
Újhegy 2000 Alapítványnak, hogy létrehozhattuk a Széchenyi Emlékév tiszteletére rendezett
emléknapunkat.
2017. SZEPTEMBER 22. SZÉCHENYI-SZOBOR AVATÁSA
Koós László kőbányai szobrászművész terveit és elképzeléseit – özvegy felesége támogatásával – Kocsis
Előd művész úr valósította meg a Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán.
Dr. Feledy Balázs művészettörténész szoborismertetőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy Koós László itt
és most lényegében három dimenzióban mutatkozik meg az alkotásain keresztül. Ez jellemzi ugyanis a
domborműveket. „A szobor egy fiatal, lelkes Széchenyit ábrázol. Nézzék majd meg a szemeit, egészen
nagyra vannak formázva, mintegy kifejezve érdeklődő belső világát. A másik fontos tényező a haja. Nem a
szokványos ábrázolás, kicsit kócos, s arra lehet asszociálni, hogy igenis, viharok lengték körül Széchenyi
életét. Összességében egy dinamikus, a jövőbe tekintő Széchenyit láthatunk” – méltatta az alkotást.
Sándor Zoltán igazgató úr Meditációs és Kulturális parkot alkotott a „legnagyobb magyar” szobra
környezetében. Dr. Rubovszky András - a Széchenyi Társaság titkára - emlékplakettet adott át Sándor
Zoltán igazgató úrnak, aki „Széchenyi tiszteletének tanítására szentelve idejét a zsivajgó nebulókból,
kiművelt emberfőket, magyar állampolgárokat farag.”
MEGJELENT CIKKEK, ÍRÁSOK
Kalandos Diákköri Nap a Magyar Tudományos Akadémián és a Lánchídnál – 2016
Széchenyi Diáknap / Látogatás a Kincsem Partban – 2017
Oszvald György: Széchenyi szellemisége a minta – (Széchenyi-szoboravató) - 2018

