
Dudari Krónika

Köszönet a 40 évért

Jakabné Papp Erzsébet a Szombathelyi

Tanárképző Főiskola népművelés

történelem szakán szerzett tanári

oklevelet. 1976. augusztus 16án kezdett

el dolgozni a Dudari Általános Iskolában,

mely első és egyetlen munkahelye volt.

Napközis nevelőként kezdte, majd

földrajzot, történelmet tanított. Vezetett

szakkört, volt osztályfőnök,

munkaközösségvezető. Elvégezte a

Budapesti Műszaki Egyetem által

szervezett közoktatásvezető szakirányú

képzést. 1998. szeptember 1jétől áll a

Dudari Általános Iskola élén. Betöltött

intézményegységvezetői, tagiskola

vezetői, megbízott igazgatói és igazgatói

beosztásokat.

Minden feladatot a munkájához

szükséges törvények, jogszabályok

ismeretében oldott meg.

Nem csak vezetőként és kollégaként

viszonyult beosztottaihoz. Emberi értékei,

empátiája által közel került

munkatársaihoz.

Kedves, közvetlen személyisége révén az

iskola és a település életének megbecsült

alakja. Jó kapcsolatot ápol egykori

tanítványaival, a szülőkkel, a település

vezetőivel, a kistérség pedagógusaival.

A jól végzett munka öröme adott számára

újabb inspirációt. Az oktatásra, mint

rendszerre komplex szemlélettel tekintett,

mindenekfelett a gyermekek érdekeire és

az emberi értékekre alapozott, s a kor

igényeihez igazodott. Szívügyének

tartotta a legmodernebb pedagógiai

kezdeményezések és tanítási módszerek

megismertetését és meghonosítását a

mindennapi munkában. Szakmailag

kitágította a kereteket, az ismeretszerzés

számos forrását beépítette a gyakorlatba,

hogy sokoldalúan művelt, intelligens,

széles látókörű diákok lépjenek ki

intézményünkből.

A pedagógus pálya számos rendkívüli

helyzet elé állítja a benne résztvevőket.

Ezen a pályán 40 éven át úgy állt helyt,

hogy emberi alapértékeiben nem ingott

meg. Vezetőként is ezen értékek adták

stabilitása alapját. Az intézményi

munkában valamennyi érintett –

alkalmazotti közösség, szülők, fenntartó,

partnerek – igényeit figyelembe vette a

méltányosság keretein belül. A

nevelőtestület szakmai szabadságát,

kreativitását, egyéniségét tiszteletben

tartotta, és közösségformáló erővé tette.

Az intézmény  összevonások ellenére az

iskola megtartotta önálló arculatát.

Jakabné Papp Erzsébet szívügyének

tartotta az intézményi önállóságot, tudva

azt, hogy az iskola a település megtartó

ereje. Nagy elszántsággal kereste az

önállóság visszaszerzésének minden

járható útját, minden megnyerhető

támogatóját. A kudarcok nem

tántorították el, eltökélten kitartva bízott

az összefogás erejében. A fáradságos

munka jutalma nem az, amit kapunk érte,

hanem az, amivé válunk általa. Ezt a

szemléletet visszük tovább munkánk

során.

Köszönjük a több évtizeden át tartó

emberséges pedagógiai munkáját, az

igazgatóként csaknem két évtizeden át

végzett kitartó, áldozatos helytállását.

Dudar Község Önkormányzata nevében mindkét pedagógusunknak szeretettel gratulálunk,
további életükhöz nagyon sok sikert, jó egészséget és sok ‐ sok örömet kívánunk!



2. oldal Dudari Krónika

Hálaadó nap a Pünkösdi Gyülekezetben

Katolikus Krónika



Dudari Krónika 3. oldal

„Kis kedvencek titkos élete”



4. oldal Dudari Krónika

NYÁRI TÁBOROK

BALLAGÓINK
2017 júniusában 18 diák búcsúzott a Dudari Általános Iskolától, akiknek sikeres középiskolai

tanulmányokat kívánunk.

ISKOLÁSOK A KÖZSÉGI ESEMÉNYEKEN



Dudari Krónika 5. oldal

EGÉSZ NAPOS OKTATÁS

ÉLMÉNYEKTANÓRÁNKÍVÜL

MOZGÁSTERÁPIA



6. oldal Dudari Krónika

Az elmúlt év programjai



Dudari Krónika 7. oldal

Az elmúlt év programjai
folytatás a 6. oldalról



8. oldal Dudari Krónika

Balatoni képek

Ingyenes Ruhaosztás



Dudari Krónika 9. oldal



10. oldal Dudari Krónika



Dudari Krónika 11. oldal



12. oldal Dudari Krónika

Gyermekorvosunk tanácsai ‐ Croup vagy gégegyulladás

"Kérdései vannak a biztosítási

szerződéseivel kapcsolatban? Nézzük át

együtt! Ingyenes tanácsadás, független

tanácsadóként!

Hívjon bizalommal.

Major János 06 20 559 1584.”


