Szent István-díj: Czövek Éva
a Hajdúdorogi Főegyházmegye Oktatási referense
Sárospatak mellett egy kis faluban Vajdácskán született, ahol édesapja görög
katolikus lelkészként teljesített szolgálatot. Nem volt véletlen a pályaválasztása,
hiszen felmenői között voltak pedagógusok, apai nagyanyja tanítónőként dolgozott a Leveleki
Általános Iskolában, tőle örökölte a pedagógusvénát. A természet szeretete édesanyjától ered, aki
szabad idejében gyakran beültette legkisebbik lányát családi Trabantjukba, amely hegyi túrájuk
kiindulópontjához röpítette őket. Középiskoláit Sátoraljaújhelyen végezte.
Kollégiumban lakott, kemény világ volt, hiszen 14 évesen elkerült szüleitől, testvéreitől, és az is
nagy fájdalma volt, hogy a szigorú kollégiumi szabályok miatt hetente csak egy alkalommal
mehetett haza a várostól alig 20 km-re fekvő otthonába. Nem szerette a kollégiumi bezártságot, és
hogy elfoglalja magát, mindenben nyakig benne volt, ami a gimnáziumban történt akár
kosárlabdáról, tájfutásról vagy síelésről volt szó, de járt Kazinczy-versenyekre, ahol minden
alkalommal szép eredményt ért el. A középiskola befejezését követően Vajdácskán tanított, és ez
az egy esztendő meghatározta a továbbiakat is.
Munkatársai, volt tanárai is erősítették ezt az elhatározását, így a nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképző Főiskolára, magyar–történelem szakra jelentkezett.
Diplomája kézhezvételét követően, a Szabó Lőrinc Általános Iskolában kezdett el tanítani.
Végigjárta a szakmai ranglétrát, volt osztályfőnök, diákönkormányzatot segítő tanár,
munkaközösség-vezető, gyorsan következtek egymás után ezek a lépcsőfokok, és közben,
egyáltalán nem mellékesen, megszülte fiát. 1994 és 2008 között az intézmény igazgatójaként a
csökkenő gyermeklétszám ellenére, jó meglátásaival és új ötleteivel fel tudta venni a versenyt a
többi iskolával.
Azt mondja, addig érdemes ezt a feladatot ellátni, amíg az embernek vannak új ötletei, nem fárad
bele. Ezután oktatási nevelési módszertani tanácsadóként pedagógus továbbképzéseket vezetett.
2009-től 2011-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Főtanácsosaként a
középiskolák fenntartói irányításával összefüggő tanügyigazgatási feladatok ellátása és EU-s
pályázatok koordinálása volt a feladata. 2011-től 2015 júniusáig a Türr István Képző és Kutató
Intézet főigazgatójaként, a társadalmi felzárkóztatást segítette munkájával.
2015 júliusában elfogadta Kocsis Fülöp Érsek Metropolita Atya felkérését a Hajdúdorogi
Főegyházmegye oktatási intézményeinek irányítására.
Kollégái, közvetlen munkatársai egy erős, határozott, precíz és innovatív embert ismerhettek meg
benne. Az oktatási intézmények dolgozói nyílt szívvel fordulhatnak hozzá gondjaikkal, amikre
legjobb tudása szerint mindig igyekszik megoldást találni. Vezetése alatt egységes
intézményhálózatot alakított ki. Szeretettel nyújtjuk át Czövek Évának a Hajdúdorogi
Főegyházmegye Oktatási Referensének a Főegyházmegye Oktatásáért kitűntetést.

