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1092 Budapest Ráday utca 16. I.emelet 18 

 

 

 

Papp Éva,  

 

az Országos Széchenyi Kör alelnöke, a Szegedi Tagcsoport 

elnöke  

 

kitüntetési laudációja 

 

/Elhangzott a Széchenyi Társaság Ünnepi Közgyűlésén 2020. szeptember 21-én  

dr. Cserháti László Gábor alelnök előadásában/ 

 

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

 

Ma tisztelettel emlékezni érkeztünk és egyúttal fejet hajtani. 

Emlékezni és fejet hajtani a legnagyobb magyar, Széchenyi 

István előtt, akinek hazánk oly sokat köszönhet. 

 

Fejet hajtani jöttünk azok előtt is, akik hozzáértésük mellett 

önzetlen, közcélú, töretlen tevékenységükkel példaként 

állhatnak előttünk. Így Papp Éva elnök asszony előtt, aki az 

Országos Széchenyi Kör Szegedi Tagcsoportját vezeti. 
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Virág Benedek pap költő, történetíró 1805-ben az általa 

latinról magyarra lefordított Aranybulla előszavát a 

következőkkel fejezte be: 

 

„Szent dolog a Honynak törvényit s régi szokásit a 

feledékenység ellen fenntartani s védni.” 

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Papp Éva bölcsésztanár sok 

évtizede tevékenykedik ezen idézet szellemének megfelelően. 

 

Papp Éva sorsa sokakhoz hasonlóan nehézségekkel indult, de 

a felmenőktől örökölt kitartásnak köszönhetően Ő is, és két 

testvére is elérte, hogy a legmagasabb szintű oktatás 

segítségével állhattak hazájuk szolgálatába, húga 

csellóművészként, fivére műegyetemet végzett mérnökként. 

 Éva, tisztelt Hölgyeim, Uraim! a Szegedi 

Tudományegyetemen végzett magyar és orosz nyelv és 

irodalom szakokon. Ő erre a tudásra építve, az ifjúságot, és így 

a nemzetépítést szolgáló, tudást átadó pedagógusi, tanári 

pályán minden lépcsőfokot végigjárva, az általános iskolában 

kezdve a középiskolai oktatásban teljesedett ki. 

 

Papp Éva tanárnő tevékenységét – amely az oktatás mellett a 

gyermekek táboroztatására, külföldi utazások szervezésére is 

kiterjedt – mindig a folyamatos képzés, önképzés jegyében 

végezte, így a bölcsésztanári tudását a könyvtárszak 

elvégzésével is bővítette. 

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

 

Éva 37 éve él nap, mint nap Széchenyi István életműve, és 

annak képviselete bűvkörében, hiszen munkahelye, a szegedi 

Tisza Parti Iskola, amikor felvette Széchenyi István nevét, 

kezdettől fogva számtalan, Széchenyi István páratlan 
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életművével, a reformkor értékeivel kapcsolatos iskolai 

rendezvényben vállalt szerepet. Az iskolai névváltoztatással az 

is együtt járt, hogy a tanári kar, és a diákság belépett a 

Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Körébe, így 

természetes volt a Széchenyi szellemiség szolgálata Éva 

részéről is, amely szolgálat a vetélkedők, versenyek 

szervezését, a diákság felkészítését jelentette. 

 

Ez a termékeny, a Széchenyi szellemiséget ápoló, terjesztő 

misszió azóta is, vagyis 1983 óta jellemzi a tanárnő 

mindennapjait, aki most már az Országos Széchenyi Kör 

alelnöke, a Szegedi Tagcsoport elnöke. 

 

A tanárnő bőséges Széchenyi életmű-ismerettel felvértezett 

szervező munkájának eseményeit felsorolni most idő 

hiányában nem lehet, de tudnunk kell, hogy az Országos 

Széchenyi vetélkedők sora, diákok tanulmányi versenyeken 

való kimagasló szereplése hangsúlyozzák Papp tanárnő Virág 

Benedek idézetével szent dolognak minősíthető misszióját. 

Tanárnőnek és szegedi segítőtársainak köszönhető a szegedi 

Tagcsoport 30 éves fennállása alkalmából 2019-ben rendezett 

ünnepség, amelynek jelentőségét az évtizedek munkáját 

vázoló beszámoló és kiállítás mellett hangsúlyozta a 

Széchenyi István oldalági leszármazott rokona, a külföldön élő 

Széchényi Kálmán és felesége részvétele is. 

 Éva tanárnő Széchenyi életmű-ismerete igen jó ötvözetet 

képez szervező képességével, aminek kitűnő példája a 

Szegeden 1984 óta működő Közéleti Kávéház nevű civil 

szervezettel való együttműködés kiépítése, amelynek az is a 

jelentősége, hogy a Kör programjait már nemcsak a Kör tagjai 

élvezhetik. 

  

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Papp tanárnőnek a szegediek előtt 

jól ismert, a kultúrát, a reformkort, a Széchenyi szellemiségét 
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szolgáló fáradhatatlan tevékenységét 2018-ban Szegedért 

emlékéremmel ismerték el. 

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

A tanárnő fáradhatatlan aktivitását nemcsak az mutatja, hogy 

az Országos Széchenyi Kör utazó előadójaként vesz részt a 

„Széchenyi Házhoz megy” programban, és így iskolák, 

könyvtárak, művelődési házak ismert és elismert előadója, 

hanem ebben a tudásközvetítő szerepben bőséges teret szentel 

kutatásainak, és előadásaiban a Széchenyi életművön túl az 

aradi vértanuk özvegyeiről, Munkácsy Mihályról, a szegedi 

tűzoltóság történetéről is megemlékezik. 

 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! 

Ez a néhány perc, amit türelmes figyelmükkel kísérve 

főhajtásnak szánunk, nem elég az aktivitástól, tudás átadási 

szándéktól pezsgő évtizedek összefoglalására, de bízom 

abban, hogy ez a néhány perces vázlat segít Önöknek 

megérteni a Széchenyi Társaság elnökségét. 

 

Tisztelt Elnök Asszony! Kedves Éva! 

 

A Tőled megismert tudásvágyat, kitartásodat az igazi értékek 

felkutatására, és alapos, pontos átadásában, az évtizedek óta 

nyújtott önzetlen Széchenyi szolgálatodat Széchenyi Társaság 

elnöksége egyhangú döntésével a Széchenyi Társaság Díjával 

ismeri el. Kívánjuk, hogy még sok évig szolgálhassuk Veled 

együtt a legnagyobb magyar életművét. 

 

Köszönöm a megtisztelő, türelmes figyelmet. 


