
PEDAGÓGUSOK 

   

    Név Tanított tárgyak Végzettség Szakképzettség 

Balla Péter 
testnevelés, biológia, 

6.a 

főiskola, 

egyetem 

testnevelés-biológia szakos 

általános iskolai tanár, 

testnevelés szakos középiskolai 

tanár 

Barabás Mercédesz német nyelv  főiskola 
német- pedagógia szakos 

általános iskolai tanár 

Bereczki Jánosné matematika, fizika főiskola 

matematika-fizika-technika 

szakos általános iskolai tanár, 

szakvizsgázott 

mesterpedagógus 

Berta Margit tanító 2.b főiskola általános iskolai tanító 

Bihi Anett 
napközis nevelő 

(GYED) 
főiskola 

általános iskolai tanító 

informatika műveltségterülettel 

Bíró Erzsébet rajz főiskola 
földrajz-rajz szakos általános 

iskolai tanár 

Bókáné Papp Éva angol nyelv főiskola 
angol-orosz szakos általános 

iskolai tanár 

Boldizsár Endre 
magyar, történelem, 

könyvtáros, 5.b 

főiskola, 

egyetem 

magyar-történelem szakos 

általános iskolai tanár, 

történelem szakos középiskolai 

tanár, könytárpedagógus 

Csanádi Mária 
kémia, testnevelés, 

napközis nevelő 
egyetem 

kémia-testnevelés szakos 

középiskolai tanár, vegyész 

Csiszárné Farkas Csamangó Erika tanító, földrajz, 4.a főiskola 

biológia-földrajz szakos 

általános iskolai tanár, 

általános iskolai tanító 

Dányi Ágnes 

intézményvezető-

helyettes /informatika,  

matematika, földrajz 

főiskola, 

egyetem 

matematika- földrajz szakos 

általános iskolai tanár, 

számítástechnika szakos 

középiskolai tanár 

Demeterné Oroján Ágota napközis nevelő 1.a főiskola általános iskolai tanító 

dr. Jakabné Fogarassy Anett tanító, 3.b főiskola 
általános iskolai tanító, 

gyermekjóga-oktató 

Feketéné Kőkuti Ildikó 
intézményvezető-

helyettes / matematika 
főiskola 

matematika-angol szakos 

általános iskolai tanár 

Hoffer Tamás 
könyvtár, napközis 

nevelő 
egyetem 

történelem-könyvtár szakos 

középiskolai tanár 

Huszár Zoltánné napközis nevelő 3.a főiskola általános iskolai tanító 

Kmetovitsné Szélessy Lívia 
etika, hon- és 

népismeret, történelem 

főiskola, 

egyetem 

magyar-történelem szakos 

általános iskolai tanár, magyar 

szakos középiskolai tanár 

Kocsis-Savanya Antalné 
informatika, napközis 

nevelő 
főiskola 

matematika-fizika, 

számítástechnika szakos 

általános iskolai tanár 

Komáromi László 
matematika, technika, 

8.b 
főiskola 

matematika - műszaki 

ismeretek és gyakorlatok 

szakos általános iskolai tanár 



Kovács Katalin 
testnevelés, biológia, 

természetismeret, 7.c 

főiskola, 

egyetem 

biológia- környezetvédelem és 

testnevelés szakos általános 

iskolai tanár, testnevelés szakos 

középiskolai tanár 

Kovács Olga napközis nevelő, 1.b főiskola 
olasz szakos nyelvtanár, 

általános iskolai tanító 

Kónyáné Kapitány Gabriella 
testnevelés, 

természetismeret, 5.a 

főiskola, 

egyetem 

biológia-testnevelés szakos 

tanár, gyógytestnevelő, 

testnevelés szakos középiskolai 

tanár 

Laczi Ágnes tanító,2.a főiskola általános iskolai tanító 

Lázárné Tóth Klára 

magyar, ének-zene, 

hon- és népismeret, 

etika, 6.b 

főiskola, 

egyetem 

magyar-ének-zene szakos 

általános iskolai tanár, ének-

zene szakos középiskolai tanár 

Lengyel Csabáné fejlesztő foglalkozás főiskola 
nevelőtanár, szakvizsgázott 

gyógypedagógus 

Molnár Tímea napközis nevelő, 2.b főiskola 

általános iskolai tanító 

(gyermek- és ifjúságvédelem), 

nyelv-és beszédfejlesztő 

szakvizsgázott pedagógus 

Mosonyi Borbála 

napközis nevelő, 

könyvtáros, német 

(GYED) 

főiskola, 

egyetem 

informatikus könyvtáros, német 

nyelv és irodalom szakos 

általános iskolai tanár 

Nagy Zita angol nyelv főiskola 
angol szakos általános iskolai 

tanár 

Novák Zsolt tanító, 3.a főiskola általános iskolai tanító 

Novákné Engi Ildikó angol nyelv, etika, 7.b 
főiskola, 

egyetem 

angol nyelv- és irodalom 

szakos általános iskolai tanár,  

művelődésszervező-média 

szak, szakvizsgázott 

mesterpedagógus, nyelv- és 

beszédfejlesztő pedagógus 

Országh Gyöngyvér 
magyar, napközis 

nevelő 
egyetem 

magyar nyelv – és irodalom 

szakos középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

Pápis Csilla 
fejlesztő pedagógus, 

magyar, 8.a 

főiskola, 

egyetem 

magyar- pedagógia szakos 

általános iskolai tanár, 

pedagógia szakos középiskolai 

tanár, fejlesztő pedagógus,  

szakvizsgázott pedagógus 

Péterné Brányi Ildikó tanító, 1.a főiskola 

általános iskolai tanító, 

fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus 



Skrionyáné Gyivicsán Márta napközis nevelő főiskola 

szlovák-magyar szakos 

általános iskolai tanár, 

általános iskolai tanító angol 

műveltségterülettel 

Sós Nóra 
napközis nevelő 

(GYED) 
főiskola általános iskolai tanító 

Szászné Narancsik Judit fejlesztő pedagógus egyetem 

magyar-orosz szakos 

középiskolai tanár, nyelv- és 

beszédfejlesztő pedagógus 

Tibai József 
intézményvezető / 

testnevelés 
főiskola 

földrajz-testnevelés szakos 

általános iskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

Tichy-Rácsné Bodré Ágnes  napközis nevelő, 3.b 
főiskola, 

egyetem 

földrajz-történelem szakos 

általános- és középiskolai 

tanár, szakvizsgázott 

pedagógus  

Török Eszter napközis nevelő, 2.a főiskola általános iskolai tanító 

Varga Klára Judit napközis nevelő, 4.b főiskola pedagógia szakos tanár 

Vargáné Albert Klára tanító, 1.b főiskola általános iskolai tanító 

Váradiné Dudás Gabriella tanító, 4.b főiskola 

magyar nyelv és irodalom 

szakos általános iskolai tanár, 

általános iskolai tanító 

Zelenainé Valaczkai Gyöngyi technika, biológia, 7.a főiskola 

biológia, technika szakos 

általános iskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

dr.Tatárné Vas Anna fejlesztő foglalkozás főiskola 
gyógypedagógus, 

oligofrénpedagógia 

Bánfi Katalin fejlesztő foglalkozás főiskola gyógypedagógus, logopédus 

    

    
OKTATÓ ÉS NEVELÕ MUNKÁT SEGÍTÕ ALKALMAZOTTAK 

 

 Név Feladatkör Végzettség 

 Kern István rendszergazda egyetem 

 Márki Istvánné iskolatitkár érettségi 

 
Hoffer Tamás 

pedagógiai munkát 

segítő nevelő 
egyetem  

 

    EGYÉB ALKALMAZOTTAK 

  

    Bende Imre portás 

  Szabó Béla portás 

  Szántó Gyöngyike gazdasági titkár 

  Lengyel Bernadett gondnok 

  Szécsi János pedellus 

   


