
 
Vályiné Pápai Viola 

 
Az Oktatási Bizottság elnökasszonya (Vályiné Pápai Viola) szigorúan a lelkünkre kötötte, 
hogy a jutalmazottak méltatása nem lehet több fél oldalnál. 
Hogyan lehet 40 évnyi, aktív munkával töltött életutat fél oldalban összefoglalni?   
Címszavakban.  
Ezért a teljesség igénye nélkül, a fontossági sorrend mellőzésével sorra vettem, mit 
köszönhetnek Létavértes gyermekei Viola néninek, igazgató néninek: 
- a felejthetetlen hangulatú tanórákat 
- az igényes, tiszta tanulói környezetet, családias hangulatot 
- a szabadidő kulturált eltöltésére, sportolásra szolgáló terek használatát 
- a nemzeti öntudat, a helyi értékekhez való érzelmi kötődés kialakítását, erősítését az Irinyi 
emlékek ápolása révén 
- felkészült, innovatív nevelőtestületet, hisz mindig nagy figyelmet fordított saját és kollégái 
módszertani megújulására, melyből a tanulók profitáltak  
- digitális géppark fejlesztését, interaktív taneszközöket 
- erdei iskola bevezetését, mely a környéken egyedülálló 
- ingyenes úszásoktatást 3-6. évfolyamig 
- táborokban való részvételt (Erzsébet-tábor, Határtalanul, számtalan nyári tábor) 
- jó hangulatú iskolai bulikat (farsang, karácsony, tánciskola bál) 
- a hagyományos rendezvények tovább éltetése mellett a helyi hagyományok bevezetését 
(családi nap, múzeumok éjszakája, gyümölcsbuli) 
- és nem utolsó sorban a példamutatást, hisz munkáját mindig a lelkesedés, tudatosság, 
következetesség, pontosság, a minőségre való törekvés és a végtelen precizitás jellemezte 
 
Mondják, egy fecske nem csinál nyarat. Hát Ő az a bizonyos kivétel, aki erősíti a szabályt! 
Nagy eredményeket tudott elérni, hisz különös képessége van arra, hogy a jó cél érdekében 
meggyőzze, maga mellé állítsa az embereket. 
Sem idejét, sem energiáját nem kímélve dolgozott az iskoláért, a településért, és bátran 
kijelenthetjük, a város életében rendkívül elismert személyiség, olyan egyéniség, akit 
köztisztelet övez. 
 
Kívánunk neki hosszú, boldog nyugdíjas éveket családja körében, és mivel tudjuk, hogy a 
munka élteti, reméljük, talál új kihívásokat, s ezek a változások friss lendületet adnak 
munkájának. 
 
Többszöri tiltakozása ellenére a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége 
a kimagasló pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége, valamint a példaértékű 
hivatástudata elismeréseként javasolja a Létavértes Gyermekeiért Díjra. 
 


