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A jelölő személy vagy a jelölő szervezet és képviselőjének adatai 
 

A jelölő személy/szervezet neve: Létavértes Városi Önkormányzat 

Postai címe: 4281 Létavértes, Kossuth u.4. 

E-mail címe: titkarsag@letavertesph.hu 

Telefonszáma: +36 52 585 055 

Szervezet képviselőjének neve: Menyhárt Károly 

Önkormányzati felterjesztés esetén a 

képviselőtestületi határozat száma: 

 

 

 

 

A javasolt személy vagy közösség adatai 
 

A jelölt személy/szervezet neve: Vályiné Pápai Viola 

Postai címe: 4281 Létavértes, Gyár u.19. 

E-mail címe: valyinepapaiviola@gmail.com 

Telefonszáma: +36 30 587 9390 

Szervezet képviselőjének neve:  

 

 

A javaslatot megelőző tíz évben adott kitüntetések, elismerések felsorolása 

(állami, önkormányzati, szakmai, stb., évszám megjelölésével) 
 

Az adományozás éve A kitüntetés megnevezése 

2014 Létavértes Városért Díj 

  

  

  

  

 



 

Hivatalos indoklás rövid összefoglalója (2-3 mondat): 
 

Közösségépítés, közösségszervezés területén kifejtett áldozatos munkájáért, oktatási és 

kulturális területen kifejtett értékteremtő tevékenységéért.  Az Irinyi emlékek ápolásáért, 

szakszerű bemutatásáért, az értéktárban kifejtett munkájáért.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részletes indoklás, szakmai életút, tevékenység ismertetése: 
 

 

Vályiné Pápai Viola Létavértes szülötte, gyermekkorát és aktív felnőtt életét is a településen 

töltötte. Több, mint 40 éve pedagógusként dolgozott, kezdetben alsó tagozatos tanító, majd 

felső tagozatban magyar szakos tanár, 2005-től az Irinyi János Általános Iskola igazgatója. 

Munkatársai bizalmát élvezte, amelyet az is bizonyít, hogy éveken keresztül a közalkalmazotti 

tanács elnöke volt, majd az igazgatói kinevezését a tantestület egyhangúlag támogatta. 

2006 óta tagja a Város Képviselőtestületének. Önkormányzati képviselőként, az Oktatási 

Bizottság, a Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság és Települési Értéktár 

Bizottság elnökeként a város kulturális értékeinek ápolására, megismertetésére kiemelt 

hangsúlyt fektet. Elhivatott lokálpatrióta, aki hisz a közösség értékteremtő erejében, s vallja, 

hogy a múlt nélkül a jövő sem értelmezhető.  

Hathatós közbenjárása tette lehetővé, hogy a vértesi szabadidő park nemcsak a diákok, de 

minden gyerek és felnőtt számára nyitva álljon. Szívén viseli az Irinyi emlékek ápolását, az 

Irinyi Kiállítóterem és az Irinyi Arborétum népszerűsítését. Számtalan idelátogató csoportot 

ismertetett meg értékeinkkel, s lankadatlan lelkesedéssel adja át ismereteit az érdeklődőknek. 

Nyugdíjba vonulását követően, mint a Kiállítóterem vezetője elhivatottan tesz azért, hogy 

nemcsak a megyében, de országosan is minél többen ismerjék meg az Irinyi emlékeket. 

Ötleteit tettek követék, s ma már az idelátogatók számára egész napos tartalmas időtöltést 

kínálhatunk településünkön.  

Az iskolai rendezvényeken kívül nyilvános rendezvények kezdeményezője és szervezője is. 

Nevéhez fűződik az azóta több intézményben hagyományossá vált családi nap 

kezdeményezése. Évek óta, az ő szervezésében, a Rozsnyai Gyűjteménnyel együttműködve, 

Múzeumok Éjszakája és a karácsonyi ünnepség alkalmából nívós szabadtéri programmal 

örvendeztetik meg a város lakóit.  

2017.évben Létavértes adott helyet Hajdú-Bihar Megye Napjának. Az egész napos program 

szervezésében kimagasló szerepet vállalt.  

Vályiné Pápai Viola elismerésre méltóan képviseli a város érdekeit, közéleti tevékenysége 

megbecsülést érdemel. 

 

 

Létavértes, 2022. augusztus 19.  

 _____________________________ 

 Aláírás 

 


