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Szabóné Vinnai Ilona a sárospataki Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda óvodapedagógusa. A 

sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett és adminisztratív 

munkakörben helyezkedett el. Szíve az óvodapedagógusi pálya felé húzta, ezért 1981-ben a 

sárospataki II. sz. Óvoda Végardói csoportjában kezdett dolgozni, mint képesítés nélküli 

óvónő. Óvónői oklevelét munka mellett szerezte 1983-ban, majd 2003-ban elvégezte a 

további előírt képzést is. Egyénisége és rátermettsége, valamint jó felkészültsége, kitartó 

szorgalma és töretlen gyermekszeretete kiváló óvodapedagógussá formálta. 

2011-ben a görögkatolikus egyház átvette a II. sz. óvoda működtetését. A keresztény nevelés 

alapelveit elfogadta, a gyermekek nevelésében a keresztény erkölcsi normák megismertetése 

és elfogadtatása megjelenik csoportjában. A hitélet, a katolikus egyházi szokásokat, bibliai 

történeteket természetes módon közvetíti a gyermekek felé.  

Mindennapi nevelő, gondozó munkáját a precizitás és pontosság jellemzi. Az egyéni 

bánásmód, differenciált képességfejlesztés természetes számára. Csoportjában alapvető igény 

a csendes, családias, alkotó légkör megteremtése. Önmagával szemben magas 

követelményeket támaszt. A rábízott gyermekeket következetesen, nagy-nagy szeretettel 

neveli, oktatja. A szülők, gyermekek és a kollégák tiszteletét egyaránt élvezi. 

Szakmai munkáját a gyermekek szeretete, mély empátia készség vezérli. Önképzéssel, 

akkreditált továbbképzéseken való részvétellel ismereteinek felfrissítésére, bővítésére és új 

ismeretek szerzésére vállalkozik. A napi teendőire mindig gondosan, alaposan felkészül. Nem 

sajnálja az időt új ismeretanyag felkutatására sem.  

Több éven át aktívan részt vett az óvónőképzős hallgatók szakmai gyakorlati oktatásában. 

Folyamatosan részt vállal a pedagógiai szakos diákok nyári gyakorlatának vezetésében, 

módszertani tudását, szakmai ismereteit nagy türelemmel és hozzáértéssel adta és adja tovább.  

Az egyházi értékrendet beépíti a szakmai munkájába, ezzel friss lendületet ad a mindennapi 

gyermeknevelésnek. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen, pontosan, határidőre, önállóan 

elvégzi. Színes ötleteivel gazdagítja az óvoda szakmai színvonalát, az óvodai nevelőmunkát. 

Munkáját nagyfokú módszertani gazdagság jellemzi. Hivatásszeretete, hivatástudata 

kiemelkedő. A szakma iránti alázata, erkölcsi tartása és a hagyományok tisztelete példaértékű.  

Mindezek alapján Szabóné Vinnai Ilona az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda 

óvodapedagógusa püspöki áldásban részesül. 
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