Mottó: „az 1848-49 év eseményeire emlékezés jegyében …„

Tudod-e , hogy az a főnemes, akiről
a Bezerédj István
díjat nevezték el, politikusként jelentős tevékenységet folytatott a XIX.
századhoz kapcsolódó reformkori politikai életben?
Ki is volt Ő (nem törekedve a teljeségre)?
Az első főnemes, aki az akkori Magyarországon önként adózott. Bezerédj István
1796. október 28-án a Sopron melletti Szerdahelyen (jelenleg Fertőszentmiklós)
született és a Tolna megyei Hídjapusztán 1856. március 06-án halt meg.
Első felesége Bezerédj Amália írónő (Flóri könyve) volt. 1830-ban elsőként
megkezdte a ”selyemfonal” előállítását, birtokán szederfákat ültetett.
Létrehozta a jobbágy gyerekek első ingyenes iskoláját. Kokasd település
melletti Belacon-ban óvodát alapított második felesége vezetésével.
1823-ban bekapcsolódott a liberális ellenzéki politikába.
1836-ban Brunszvik Teréziával, Kossuth Lajossal megalapította a Kisdedóvó
Egyesületet.
1936 - 1840. között jobbágyaival a kilenced megváltási egyességet, úrbéli
szolgáltatás mentességet, örökváltsági szerződést írt alá. Ő volt az első
főnemes, aki komolynak vette a jobbágyfelszabadítást és azt a birtokán meg is
valósította.
1839-40-es országgyűlésen az igazságosabb közteher létrehozásáért harcolt.
Felszólalt a magyar nyelv érdekében, a büntető törvénykönyv módosítása és az
űrbéri és közterhek szabályozása ügyében.
Mivel az 1843 - 44-es országgyűlés sem fogadta el az adózásra vonatkozó
javaslatait, a Tolna megyei megyegyűlésen 1844. december 16-án
„közokiratban adózásra kötelezte magát”. Önként főnemesi teherviselést vállat.

Kiterjedt levelezést folytatott Deák Ferenccel, Kossuth Lajossal, Széchényi
Istvánnal, Liszt Ferenccel…stb.
1848-ban Debrecenben az országgyűlésben a Békepárt képviselőjeként vett
részt. A szabadságharcban történő szerepléséért 1850-ben halálra ítélték, majd
kegyelmet kapott, száműzetésbe küldték a tolnai birtokára.
Bezerédj Zoltán - a család leszármazottja - vagyonát felajánlotta a magyar
kultúra javára, az így létrehozott alapítvány minden évben Bezerédj díjat
adományoz a művészet, az irodalom és tudomány kiemelkedő magyar
képviselőinek.
Az állami adóhatóság 2002-ben emléket megőrzendő Bezerédj István díjat
hozott létre (ezüst, arany fokozatban) a gazdaságban, az ezzel kapcsolatos
kiemelkedő tevékenység szereplőinek kitüntetésére.
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Fertőszentmiklóson. A magyar Parlament üléstermében lévő festményen
szerepel alakja (szemben állva a magyar címertől jobbra lévő asztal jobboldali
első álló fél alakként).
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