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Egy héten át reménykedtünk, hogy fel fog épülni az elszenvedett baleset okozta életveszélyes 

sérüléséből. Hiszen mindig erősnek, fáradhatatlannak láttuk, olyannak, aki nagyon szeret élni. 

Július 24-én reggel a reményünk szertefoszlott, kaptuk a szomorú hírt: Éva örökre elment. 

Szinte hihetetlennek tartottuk, hogy már 80 éves elmúlt, sokkal fiatalabbnak látszott, folyton 

tevékenykedett, mindig megtalálta a módját annak, hogyan, miben segíthet. 

 

Szegeden született, ott járt iskolába, a Szegedi Tudományegyetemen végzett magyar – orosz 

nyelv és irodalom, később könyvtár szakon. Szegeden a Béketelepi Általános Iskolában kezdett 

tanítani. 

 

A Tisza Parti Iskola, ahol később tanított 1983-ban kapta meg az engedélyt arra, hogy felvehesse 

Széchenyi István nevét, létrejött a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola. 

 

1989-ben alakult meg a Széchenyi Kör Szegedi Tagcsoportja, melynek elnöke dr. Simády Béla, 

az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, titkára dr. Török László, a Széchenyi 

István Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója lett. Pártoló tagként a gimnázium is 

csatlakozott a csoporthoz. 

 

Az első találkozásom a csoporttal és Papp Évával 1991 tavaszán volt, mikor a Kortársunk 

Széchenyi vetélkedő egyik selejtezőjének lebonyolítását a szegediek vállalták. Fogadták a 

környék iskoláiból érkező csapatokat, tanárokat, kísérő szülőket. Az egyik elődöntő szervezését 

is ők végezték, azt már a Magyar Rádió szerkesztett adásban közvetítette. 

 

1997-ben vállalták a Kör közgyűlésének megszervezését, amit igen magas színvonalon oldottak 

meg, szívesen emlékszünk vissza azokra az élményekre. 

 

Éva szívügyének tekintette Széchenyi István gondolatainak, munkásságának megismertetését a 

diáksággal. Vetélkedőket, versenyeket szervezett, előadásokat tartott. Nézegetve a 

dokumentumainkat, kevés olyan év volt, amikor a diákok részére kiírt pályázatokra ne érkezett 

volna Szegedről pályamunka. 

 



A következő jubileumi évben, 2010-ben, a középiskolások vetélkedőjének egyik középdöntőjét 

a szegedi csoport rendezte, majd a 2016-os vetélkedőn is eredményesen szerepeltek a szegedi 

diákok. Éva az általános iskolások versenyének zsűrijében vállalt feladatot. 

 

Ő talált rá a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában Széchenyi István szegedi 

díszpolgári oklevelére. A nagyméretű, kalligrafikus betűkkel írt oklevélről sikerült eredeti 

nagyságban másolatot készíttetnie, amit a Széchenyi-emlékév zárásának tiszteletére rendezett 

ünnepségen, 2017. szeptember 21-én átadott a városnak. 

Az Országos Széchenyi Kör szegedi tagcsoportjának vezetőjeként nagyon sokat tett azért, hogy 

a "legnagyobb magyar" munkásságát minél szélesebb körben megismerjék. Érdekes és 

színvonalas előadásai igazi kulturális élményeket jelentettek Széchenyi köri tagtársain kívül a 

Közéleti Kávéház látogatóinak is. A kultúrát, a Széchenyi szellemiségét szolgáló fáradhatatlan 

tevékenységét a város 2018-ban Szegedért emlékéremmel ismerte el. 

 

2019. június 1-én a Városháza dísztermében ünnepi megemlékezésre került sor a Szegedi 

Tagcsoport megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. A csoport a város kulturális életében 

végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként megkapta Szeged város ezüstplakettjét. 

Az ünnepségen díszvendég volt gróf Széchényi Kálmán, a Széchényi Családegyesület szeniorja 

és felesége. 

 

Az Országos Széchenyi Kör elnökségének 2015 óta tagja, 2019-től alelnöke volt. Elsősorban 

írásaival, előadásaival járult hozzá célkitűzéseink megvalósításához. A „Széchenyi házhoz 

megy” programunk keretében járta az országot, előadásokat tartott iskolákban, könyvtárakban, 

művelődési házakban. A Széchenyi Akadémiának is rendszeres előadója volt. Előadásainak, 

írásainak témája változatos, és érdekes volt. A teljesség igénye nélkül felsorolok néhányat ezek 

közül: 

 

A Széchenyi Akadémián tartott előadásai: 

 Széchenyi István könyvtára, mit olvasott, ma mit olvasunk? 

 Széchenyi hite 

 Egy félreértett levél az őrültek házából: Petőfi Széchenyi fia? 

 Bebalzsamozták-e gróf Széchenyi Istvánt? 

 Széchenyi István apaszerepben: írásai gyermekeinek, gyermekeiről 

 

Egyéb előadások: 

 Hogyan vélekedett gróf Széchenyi István a lovakrul, a selyemrül és a pálinkárul? 

 Báró Sina György, az arany ember 

 Egy „hídember” Skóciából: Clark Ádám 

 Az aradi vértanúk és özvegyeik 

 Gróf Széchenyi István és Seilern Crescence grófnő szerelme és házassága 

 Batthyány Lajos  

 Szendrey Júlia, a titokzatos és tragikus sorsú asszony 

 Két tűzoltó: gróf Széchenyi Ödön és Papp Ferenc (dr. Cserháti Lászlóval közös előadás) 

 Répásy Mihály, a szabadságharc huszártábornoka 

 Elátkozott dinasztiák: a Romanovok 

 A világ egyik legszebb városa: Szentpétervár sorozat 

 A világ nyolcadik csodája: a Borostyánszoba 



 Malachit: mese és valóság 

 

Írások: 

 Szeged város első díszpolgára, gróf Széchenyi István 

 A Széchényi-család és a zene megtartó ereje (ez előadás is volt a SZTE Pedagógusképző 

Karának Ének-zene Tanszékén zenei kísérettel, zongorán négykezest játszottak és 

operaénekesek adták elő a dalokat, amelyek Széchényi Imre szerzeményei voltak) 

 „Isten adjon nékem több erőt, mint őneki volt”: gróf Széchényi Ferenc alakja gróf 

Széchenyi István naplójában 

 „Jószágimon szándékozom maradni, s veletek élni és halni is”: Gróf Széchenyi István 

ténykedése a kolerajárvány idején 

 

Azon leszünk, hogy előadásaiból, írásaiból minél többet elérhetővé tegyünk a honlapunkon és 

a Széchenyi Fórumon. 

 

Munkásságának elismeréséül, 2020. szeptember 21-én a Széchenyi Társaság Díját vehette át. 

A kitüntetést megköszönve a következőket mondta: 

 

Kedves alelnök úr, köszönöm az elismerő szavakat, köszönöm a kitüntetést. Meghatottan 

vettem tudomásul, hogy a Széchenyi Társaság tagjai meglátták és értékelték munkámat, 

melyet az Országos Széchenyi Kör tagjaival közösen végeztem. 

 

Néhány éve, egy Széchenyivel kapcsolatos rendezvényen egy dobozból kis cédulára írt 

Széchenyi idézetek közül lehetett egyet választani. Kibontottam, és ez állt rajta: 

„… közlegény-sorban állni és kitüntetés nélkül gyakorlani polgári erényt, néha szintoly 

magasztos állás és szintoly szent kötelezettség, mint állni a dolgok élén.” 

 

Megőriztem, mert nagyon találónak éreztem. Az is nagyon tetszett, hogy A mi lesz belőlünk 

magyarokbul? című cikkéből való az idézet. 

 

És most, hogy közlegény sorból vezetővé választottak, kitüntetést kaptam, hogyan tovább? 

Erre is találtam rám vonatkozó Széchenyi idézetet: 

„Erőm szerint iparkodom eljárni eddigelé polgári tisztemben. Éveim hanyatlanak, erőm fogy, 

de azért – és erről bizonyosabbá teszem a mélyen tisztelt egyesület tagjait – míg lehel keblem, 

míg dobog szívem, jutalmazza bár siker jószándékú fáradozásaimat, bár ne, ezentúl is erőm 

szerint és hű kebellel eljárandok mindenben.” 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 

Drága Éva! 

Köszönjük, hogy ennyi éven keresztül velünk voltál, együtt munkálkodhattunk, sok közös 

élményben lehetett részünk, sokat tanulhattunk Tőled. 

Emlékedet szeretettel megőrizzük. 

Isten veled, nyugodj békében! 

 

2021. július 31. 

 

Péchy Mária 
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