
Jurácsikné Vékony Anna életútja 
 

Jurácsikné Vékony Anna a tanítóképző elvégzése, 1981. óta dolgozik pedagógusként, 1987-es 

Pétfürdőre való költözése óta folyamatosan intézményünkben. Számára fantasztikus élmény 

volt az akkori pétfürdői iskola a sok-sok gyerekkel és segítőkész kollégával. Soha sem fordult 

meg a fejében, hogy elmenjen innen. Tanító végzettsége mellett ének és pedagógia 

szakkollégiuma is van, zenét tanult, kórusban énekelt, néptáncolt. A budapesti ELTE 

történelem szakán 1985-ben tanári diplomát is szerzett. Azóta is folyamatosan képezi magát, 

számtalan továbbképzésen, tanfolyamon, konferencián, műhelymunkában vett részt.  

 

Kolléganőnk a péti iskolában nélkülözhetetlen személy. Ha kell, történelmet tanít, ha kell 

matematikát. Elvégezte az etika és a tánc tanfolyamot is. Jól kezeli a számítógépet, ért a 

minőségbiztosításhoz. Ő ad tanácsot az országos kompetenciamérések lebonyolításához. A 

mérések kezdete, 2002 óta koordinátorként irányítja ezt a tevékenyéget. Különböző 

versenyekre készítette fel diákjait, területi anyanyelvi és területi szövegértési versenyek mellett 

Európai Uniós vetélkedőn is értek el első helyezést tanítványai. Hosszú éveken át tánc szakkört 

tartott iskolánkban, 2004-ben csoportja a megyei nyitótáncverseny 2. helyezettje lett. Iskolánk 

által szervezett területi anyanyelvi, matematika és angol versenyek nélkülözhetetlen segítője. 

Mindvégig osztálytanítóként, majd 1996-tól felsős osztályfőnökként nemcsak iskolai, 

hanem települési műsorokra is felkészítette tanítványait. Több alkalommal pályaválasztási 

felelősi feladatokat látott el. Hosszú éven át vett részt vándortáborok szervezésben. Ennél 

fontosabb az, hogy töretlen lelkesedéssel és szeretettel vezeti a nyári napközis táborokat 1996 

óta napjainkig.  

 

Több pályázat megvalósításában segített, többek között a nemzetközi a TEMA és Comenius 

programokban. A gyereknapok elképzelhetetlenek lettek volna nélküle. Anna precíz, 

lelkiismeretes dolgozó. Fejből tudja, melyik szabályunk hol található, a pedagógia program 

vagy házirend melyik fejezetében, hányadik oldalon. Rá bízhatunk szakkört, vagy 

korrepetálást, de a napközisekkel is jól bánik. Nyugodt szívvel nevezhetjük ki osztályfőnöknek 

vagy munkaközösségvezetőnek, mert tudjuk, azok a gyerekek jó kezekben vannak, az a feladat 

határidőre és magas szinten lesz ellátva. Jó szervezőkészségének, megbízhatóságának, 

elfogadottságának köszönhetően 2019 óta a felsős nevelőket magába foglaló pedagógiai 

munkaközösség vezetője. Ezt a tevékenységet is magas szinten, lojálisan végzi felhasználva két 

éves intézményvezető-helyettesi tapasztalatait, melyről súlyos betegsége miatt mondott le.  

 

Az idén 90 éves jubileumát ünneplő iskola elmúlt 35 évének meghatározó személyisége. A 

település kulturális életének is fontos alakja, a Napfény Női Kar alapító tagja. Tudása, sok-sok 

éves tapasztalata, bölcsessége, mindenekelőtt jósága, gyermekszeretete és embersége 

példaértékű és nélkülözhetetlen.  


