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Abonyi Csaba Ákos 

Abonyi Csaba Ákos pedagógus pályát 1987-ben képesítés nélküli nevelőként 

kezdte, 2018 óta az Iskola biológia - technika - informatika szakos tanára. 

Végtelenül elhivatott a szakterületén, kimagasló szakmai tudással rendelkezik a 

növénytan, környezetvédelem területén, de kiemelkedő tudását az 

informatikában is bizonyította. Az elmúlt tanévben a digitális oktatás kezdetén 

felvállalta - minimális rendszergazdai ismeretek birtokában, nagyrészt 

autodidakta módon - a Microsoft Teams 365 platform segítségével a digitális 

iskola felépítését. Az idei tanévkezdés nagy feladata volt a regisztráció 

megerősítése, az A1+ licence megszerzése és az Office 365 új tanévre történő 

aktualizálása. Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy az Intézményben a 

digitális oktatáson belül az online tanítás megvalósulhatott. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 

Török Lajosné 

Török Lajosné tanítói munkáját 1981 óta példátlan erővel, kitartással, 

szorgalommal, pontossággal végzi. Megnyugtató, derűs személyisége, 

munkabírása, minden apró részletre kiterjedő érzékenysége, szakmai tudása, 

gyermekszeretete példamutató. A munkában eltöltött évtizedei alatt gyermekek 

százait kísérte az írás-olvasás megtanításától a felső tagozat megkezdéséig.  

A tanítóképzős hallgatók mentorálása több alkalommal is feladata volt, melyet 

lelkiismeretesen, tudásának, tapasztalatának átadásával, példamutatóan végzett. 

Ebben a tanévben a tanítóképzős hallgató gyakorlatának irányítása mellett 

feladata volt a zárótanításra való felkészítés, annak lebonyolítása, majd a tanórák 

szakszerű értékelése is, melynek magas színvonalon, a hallgató számára 

támogatóan tett eleget.  

Példamutató szakmai munkája kivívta kollégái, vezetői elismerését, tiszteletét. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 
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Nagyné Pál Tünde Erzsébet 

Nagyné Pál Tünde Erzsébet pályáját 1980-ban kezdte Felsőpakonyon s azóta a 

Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola gyógypedagógusa.  

Tevékenységét a hivatástudat, kreativitás és közösségépítés mellett a 

hagyományteremtés határozta meg. Nevéhez fűződik a közel egy évtizedes Maci 

kiállítás rendszeres megvalósítása, az iskolai Hagyományok napjának fő 

szervezése, s az iskolai agyagozás vezetése mellett sok-sok program támogatása. 

Aktív életét szervesen áthatja a kézművesség, a művészet, a rászorulók segítése. 

Folyamatosan mozgásban van: alapítványt vezet, könyveket ír, nemezeléseit 

szűkebb környezetén kívül országosan is megismerhették.  

2021-ben nyugdíjba vonul, reméljük, hogy tevékenységeit jó egészségben 

folytatja tovább. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 
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Antalné Kármán Csilla 

Antalné Kármán Csilla igazi adys, aki adys diákból lett adys pedagógus. Három 

évtizede lelkesen, elkötelezetten, magas színvonalon tanítja az Iskola kisdiákjait. 

A Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán végzett tanítói szakon, matematika 

szakkollégiummal.  

Arra törekszik, hogy ne csak a tanulást szerettesse meg a gyerekekkel, hanem 

mindenben a jót, a pozitívumot, az értéket keressék, nyitottak és együttműködők 

legyenek. Legfontosabb célja a megértésre, elfogadásra, szeretetre nevelés, ezért 

az örömteli egészség, az iskolai boldogság program elkötelezett híve. Ő a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus, és a nyári tábornak is elmaradhatatlan 

résztvevője.  

Tanítói, pedagógusi munkája színvonalas, hivatástudata példaértékű. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 

Billinger Judit 

Billinger Judit két évtizedes, elhivatott pedagógusi munkájának utóbbi tíz évét 

az Iskola tanítójaként tölti, az alsós csapatot erősíti. Diplomáját a Budapesti 

Tanítóképző Főiskolán szerezte, természetismeret műveltségterületen.  

A nevelésben a következetességet, a példamutatást és a másik ember elfogadását 

tartja igazán fontosnak. A nehezebben kezelhető, problémás diákhoz és szülőhöz 

is mindig megtalálja az utat.  

A lécet magasra helyező, határozott, igazságos nevelési stílusa eredményes, 

osztályai szabálykövetők, szorgalmasak, céltudatosak és nagyon összetartó 

közösségek.  

A minősítési eljáráson kiválóan teljesített, a szakértők is elismeréssel szóltak 

munkájáról. Hivatástudata példaértékű, mindig lehet számítani színvonalas 

nevelő-oktató munkájára. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 



 
 
 

A 2020/2021. TANÉVBEN PEDAGÓGUSNAPI 

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK MÉLTATÁSA 
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Surányi Andrásné 

Surányi Andrásné a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola elismert tagja,       

tanító-fejlesztő pedagógusa, munkaközösség-vezető. 

Diákjai felé tisztelettel és szeretettel fordul, sok diák neki is köszönheti, hogy 

sikerrel vette az általános iskolai akadályokat. Fejlesztő munkájával ott tudott 

támogatást nyújtani, ahol éppen a legnagyobb lemaradások, akadályok voltak.  

Az Intézmény sikeres digitális átállásában és a digitális tantermi oktatásban 

kiemelkedő szerepe van. Képzéseket tartott kollégái számára az alkalmazások 

használatáról, szorgalmazta és irányította az egységes iskolai Teams 

bevezetését, innovatív javaslatait mindenki örömére meg is valósítja.  

Tudásával, egyéniségével a bartókos csapat meghatározó tagjává vált. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 

Veresné Nagy Emese Erzsébet 

Veresné Nagy Emese Erzsébet 1984-ben gyógypedagógusként kezdte pályáját. 

Kollégái között hamar elismerést és megbecsülést váltott ki lelkiismeretes, 

fáradhatatlan munkájával, szakmai igényességével, újdonságokra nyitott 

személyiségével, a fejlesztés és felzárkóztatás rendszerének jobbító szándékú 

megreformálására tett javaslataival, a segítségre szoruló gyermekek biztos 

tudásának megalapozására tett erőfeszítéseivel. 

Egész munkásságát arra áldozta, hogy a fejlesztésre szoruló és az SNI-s 

tanulóknak biztos alapokat teremtsen a továbbtanulásra, szakmaválasztásra, és 

ezáltal egy teljes, önálló élet kialakítására.  

A szülők és a kollégák nem csupán szakmai kérdésekben számíthattak rá, 

empátiájával, támogató együttműködésével sokakat segített az élet kihívásaival 

való megküzdésben. 

2021-ben nyugdíjba vonul, hiányozni fog tantestületének. Tartalmas és boldog 

nyugdíjas éveket kívánunk. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 
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Széki József 

Széki József több mint tíz éve a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 

nevelőtestületének megbecsült tagja.  

A zeneiskola kamarazenekari formációinak munkáját koordinálja, a koncertek 

hangosításával kapcsolatos feladatokat is szívesen vállalja, az ütőhangszerek 

tanítását nagy lelkesedéssel, odaadással végzi. Tanítványai rendszeresen 

szerepelnek növendékhangversenyeken, Gyál város rendezvényein.  

Ha egy zenepedagógus egyben aktív zenész is, az pozitív hatást gyakorol 

nevelő-oktató munkájára. Több évtizedes zenekari tevékenysége, hazai és 

nemzetközi koncerteken való részvétele, mind-mind szakmai tevékenységének 

sokszínűségét bizonyítja, ezzel a növendékei felé magabiztosságot és 

hitelességet sugároz. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 
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Kissné Csorba Mónika 

Kissné Csorba Mónika az 1.a osztály osztályfőnöke, fantasztikus tanító néni: 

türelmes tyúkanyó, aki nagyon megfontoltan, következetesen óriási szeretettel 

neveli és oktatja gyermekeit. A neve „fogalom”, a beiratkozásnál túl sokan 

kérik, ha éppen ő a várható elsős tanító néni.  

A gyermekek lelki fejlődésében kiemelkedő szerepe van. Hogyan lehetséges, 

hogy nála a legvadabb kis gézengúz is megszelídül? Ő igazi pedagógus, mert 

olyan titkot ismer, melyet csak kevés szülő.  

Mély empátiával segíti kollégáit, fáradhatatlanul dolgozik az Iskoláért, a 

közösség lelke, megtiszteltetés, hogy magunk között tudhatjuk. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 

dr. Simon Natália 

dr. Simon Natália matematika-fizika szakos tanár néni, a reál csoport 

munkaközösség-vezetője. Egy kincs! Egy példa! Ő az, aki az utolsó 

pillanatokban megoldásokkal áll elő úgy, hogy saját munkaerejét megnövelve 

egy intézmény minőségi oktatását biztosítja matematikából. 

Hosszú éveken keresztül neve összeforrt a klasszikus pedagógus, tanár, nevelő 

fogalmával: ha megjelenik a folyosón a gyerekek elhallgatnak, rendeződnek; az 

órán csend, rend, figyelem, fegyelem – pedig soha nincs egy hangos szava. 

Natália néni „kemény” – mondják a gyerekek. Igen, kemény. A 

következetessége, a magasrendű szakmai tudása, a megfelelő pedagógiája, az 

egészsége és mentális ereje, az Intézmény iránti elkötelezettsége különlegessé, 

kivételes, követendő példává teszi a pedagógus társadalomban.  

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 
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Bozsik Tünde Ágnes 

Bozsik Tünde Ágnes 2000 augusztusa óta az Iskola tanára. Angol nyelvet tanít, 

s 2008-tól az angol nyelvi munkaközösség vezetője is. Feladatait szaktanárként, 

osztályfőnökként egyaránt igényesen, precízen látja el. Jól együttműködik 

tanárkollégáival, a diákokkal és a szülőkkel egyaránt. Kapcsolatuk a kölcsönös 

tiszteleten alapul.  

Sokat tett azért, hogy a Bolyai nyelvvizsga-központként is funkcionáljon. 

Lelkesen szervezi az ezzel járó teendőket, s reméljük, hamarosan a bolyaisok és 

Ócsa vonzáskörzetében élők közül is sokan a gimnáziumban szerzik meg 

nyelvvizsga-bizonyítványukat. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 

Hajduné Szaller Krisztina 

Hajduné Szaller Krisztina 2012 óta dolgozik teljes állású munkavállalóként a 

Bolyaiban, 2013-ig a gazdasági iroda alkalmazottja volt, azóta iskolatitkári 

feladatokat lát el. Ebbe a munkakörbe kolléganőjének GYES-re távozása miatt 

csöppent, s hamar kiderült róla, hogy az új feladatokhoz is kiválóan 

alkalmazkodott. Tudjuk, hogy egy jó iskolatitkár az Intézmény egyik motorja 

lehet.  

Krisztina a diákok, az intézményi dolgozók, a szülők által is tisztelt munkatárs, 

akinek a segítségére mindig számítani lehet. Feladatait nagy szakértelemmel és 

kellő alázattal látja el. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 
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Kellnerné Balogh Edina 

Kellnerné Balogh Edina matematika szakos pedagógus, felsős intézményvezető-

helyettes. Kedves, megbízható, odaadó, lelkiismeretes kolléga, aki sosem fárad, 

és nem panaszkodik. Áldozatos munkájával segíti a fiatalság szellemi 

gyarapodását, jó szakmai felkészültsége, lelkiismeretessége, valamint kimagasló 

munkabírása példaértékű. Saját bevallása szerint a pedagógus pályát, a 

gyerekekkel való foglalkozást nagyon korán hivatásának választotta és hiszi, 

hogy a tanítók, tanárok munkája az egyik legfontosabb tevékenység 

társadalmunkban.  

Szakmai fejlődésére és megújulására mindig nagy hangsúlyt fektetett. Idén újra 

intézményvezető-helyettesként segíti a pedagógusok munkáját a felső tagozaton, 

egyenlő partnerként kezelve őket, ezzel törekszik összekovácsolni az egymást 

segítő pedagógus közösséget.  

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 

Szemők Mariann 

Szemők Mariann nagyon sokrétű, kreatív tanító néni, 8 éve az Iskola elkötelezett 

pedagógusa. Keze alatt a gyerekek nemcsak kiválóan megtanulnak írni, olvasni, 

de személyiségük is kiteljesedhet, hiszen Mariann néninek nagyon fontos a kis 

egyéniségek kibontakoztatása. Rengeteg programmal kovácsolja össze 

osztályközösségeit, de az Iskola életét is felpezsdíti időről időre egy-egy 

mesemondóversennyel, projektnappal, egyéni mondanivalóval átitatott filmmel. 

Élettel teli dekorációi minden évben előkerülnek ADVENT idején egy 

BETLEHEMES formájában. Az aula pedig zeng a hangos gyermekénektől, ha 

előveszi gitárját és összegyűjti a kicsiket és nagyokat éneklésre.  

Rendkívül energikus személyisége miatt a gyerekek, szülők és kollégái is 

szeretik és elismerik. 

Munkáját megköszönve az elismeréshez gratulálunk! 


