Pedagógusaink
Név
Aranyos Katalin
Balaskóné Adorján Éva
Balázs Márta
Balikóné Szabó Noémi
Balláné Bajnóczi Erzsébet
Bánné Nádasdi Edina
Bódis Péter Pálné

Végzettség, beosztás
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
tanítói gyógytestnevelő, földrajz-testnevelés szakos
tanár
ének-zene szakos tanár, katolikus hittanár,
gyógypedagógiai asszisztens, 5. a osztályfőnöke
tanító, rajz szakkollégium, 1-2. évfolyam tanítói
munkaközösség vezető, 2. a osztályfőnöke
tanító, népművelés és rajz szakkollégium
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
magyar- ének-zene szakos tanár, szakvizsgázott
pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen,
humán-művészeti munkaközösség vezető, 6. a
osztályfőnöke

Csáki Anita

német szakos nyelvtanár, biológia-kémia szakos tanár

Csőke Viktória

tanító, angol idegen nyelvi műveltségi terület
rajz szakos tanár, tanító rajz, pedagógia
szakkollégium, ember-, erkölcs- és vallásismeret
tanító, technika, pedagógia szakkollégium, 1. b
osztályfőnöke
matematika szakos tanár, tanító, testnevelés
szakkollégium, természettudományi munkaközösség
vezető, 8. b osztályfőnöke
történelem-angol nyelv és irodalom- ének-zene szakos
tanár, 6. d osztályfőnöke
fizika-informatika-technika szakos tanár, stratégiai
intézményvezető-helyettes
magyar-orosz szakostanár, könyvtáros,
5. b osztályfőnöke
tanító, könyvtár szakkollégium
nemzetiségi (német) tanító, tanító, ének-zene
szakkollégium
tanító, ének-zene szakkollégium
tanító, ének-zene szakkollégium, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott
pedagógus minőségbiztosítási szakterületen, mérésértékelés munkaközösség vezető, 3. b osztályfőnöke
tanító, könyvtár szakkollégium, 2. b osztályfőnöke
magyar nyelv és irodalom-francia nyelv és irodalom
szakos tanár, okleveles történelemtanár
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület,
fogyatékosokat együttnevelő pedagógus, 3. c
osztályfőnöke
tanító
biológia-testnevelés szakos tanár, 5. c osztályfőnöke
tanító, testnevelés, pedagógia szakkollégium

Dörnyei Szilárd Gáborné
dr. Pelbát Józsefné
dr. Ribáné Fülöp Erika
dr. Smátroláné Renczes Edit
Embersitsné Bóta Éva
Erdősné Fedeles Zita
Fehérviziné Popity Katalin
Gyenei Zsuzsanna
Gyöngyösi Tiborné
Hábich Judit
Hajcsár Klára
Hertelendi Emília Kira
Horváth Krisztina
Horváthné Olaszu Piroska Ágnes
Jakab Ágota
Juhász László Ernő

Pedagógusaink
Név
Juhász László Ernőné

Végzettség, beosztás
tanító, rajz szakkollégium, 2. c osztályfőnöke
német nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus
Kelemenné Bauer Krisztina
gyakorlatvezető mentortanári szakterületen, napközis
munkaközösség vezető, 7. d osztályfőnöke
Kemény Attila Istvánné
tanító, testnevelés szakkollégium, 3. a osztályfőnöke
angol nyelvtanár, szociológia alapszakos szakelőadó,
Kerekes Alexandra
7. a osztályfőnöke
Kertész László Miklósné
biológia-földrajz szakos tanár, könyvtáros
biológia-technika szakos tanár, gyógypedagógus
Kisné Barta Andrea
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon, 7.
c osztályfőnöke
tanító, matematika műveltségi terület, 1. c
Kucskár Nóra
osztályfőnöke
Kurucz Gábor
biológia-földrajz szakos tanár, 8. c osztályfőnöke
tanító, informatika műveltségi terület,
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
Lajosné Nyakas Judit
pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető, 4. c osztályfőnöke
tanító, angol műveltségi terület, tanító, orosz nyelv
Majorosné Gyurkovics Edit Katalin
szakkollégium, 4. a osztályfőnöke
Mándliné Szente Nauzika
történelem szakos tanár, tanító
német nyelvi és német nemzetiségi tanító, tanító,
Märcz Tünde
testnevelés szakkollégium
Markovits Edit
matematika-számítástechnika-technika szakos tanár
Marton Csilla
okleveles történelem szakos bölcsész
okleveles mérnöktanár (környezetmérnök),
Matiné Lovas Orsolya
környezetmérnök, mérnöktanár
tanító, vizuális nevelés szakkollégium, 3-4. évfolyam
Mózes Ágnes
tanítói munkaközösség vezető, 4. d osztályfőnöke
Nyári Éva

Ockenfusz Enikő Klára
Orbán László
Péter-Maltasics Erika
Pogrányi Gabriella
Schvarcz Anikó
Somfalvi Eszter Dóra

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, énekzenetanár, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető
mentortanári szakterületen, 8. a osztályfőnöke
testnevelés szakos tanár, szakedző (a kötelezően
választott sportág megjelölésével), táncpedagógus
informatika szakos tanár, mérnök-informatikus
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles
alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész,
6. c osztályfőnöke
tanító, ének szakkollégium
német szakos nyelvtanár, német nyelvoktató tanító,
7. b osztályfőnöke
tanító, testnevelés szakkollégium, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető, alsós intézményvezetőhelyettes

Pedagógusaink
Név
Somfalvi József Zoltánné
Szabóné Szőke Zsuzsanna Ágnes
Szabóné Tóth Gabriella
Szemerédi Judit
Szenyériné Szabolcska Julianna
Szórádiné Bodrogi Noémi
Támpa-Hella Ildikó
Tímárné Szücs Szilvia
Tóthné Szigeti Sarolta Mária
Uti Orsolya
Benkő Irén Györgyi
Deák Gabriella
Fazekas Gáspárné
Porcsa Zsolt

Végzettség, beosztás
biológia-földrajz szakos tanár, ÖKO-Fitt
munkaközösség vezető, 6. b osztályfőnöke
számítástechnika-matematika-orosz szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, felsős
intézményvezető-helyettes
tanító, könyvtár szakkollégium, 1. a osztályfőnöke
tanító, testnevelés műveltségi terület, szakvizsgázott
pedagógus gyógytestnevelés területen
történelem-földrajz szakos tanár, szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető, intézményvezető
tanító, 4. b osztályfőnöke
matematika-technika szakos tanár
nemzetiségi (német) tanító, tanító, technika
szakkollégium, idegen nyelvi munkaközösség vezető
tanító, könyvtár szakkollégium
általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi
területen
magyar nyelv és irodalom- ének-zene szakos tanár,
óraadó (ének-zene)
tanító, népművelés szakkolégium, óraadó (3. c)
biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok
szakos tanár, óraadó (5. b napközi)
matematika-fizika szakos tanár, óraadó (fizika)

