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Mióta 

dolgozik 
Iskolánkban 

Iskolai végzettsége 
Tanított 

szaktárgyak 
Megjegyzés 

 

Somogyvári 

Beatrix 
1999 

Matematika-
testnevelés szakos 

tanár  
(főiskola) 

 közoktatás vezető 

matematika igazgató  

 

Ertli Mária 1984 

Műszaki tanár 
(főiskola) 

Tanügy igazgatási 
vezető 

(főiskola) 

technika és 

életvitel 

általános  
igazgató - 
helyettes  

 

Orosz Edit 1992 

Matematika, 
testnevelés szakos 

tanár  
(főiskola) 

matematika 

igazgató-
helyettes, 

gyermekvédelmi 
felelős 

 

Back Eszter 2002 Angol nyelvtanár 
(egyetem) 

angol nyelv 
osztályfőnök 

 

Boldog 

 Gabriella 
1996 

Magyar - történelem 
szakos tanár  

(főiskola) 

magyar, 

történelem, dráma 

osztályfőnök, 
a felső tagozat 

humán 
munkaközösség 

vezetője 

 

 

Fazekas 

 Krisztina 
2014 

Kémia-biológia tanár 
(egyetem) 

Egészségtan  
(főiskola) 

kémia, 

természetismeret, 

erkölcstan 
 

 

Fehér Zsófia 1999 
Általános iskolai  

tanító 
(főiskola) 

magyar nyelv és 

irodalom, 

matematika, vizuális 

kultúra, testnevelés, 

technika, ének, 

környezetismeret 

osztályfőnök, 
az alsó tagozat 
osztályfőnöki 

munkaközösség 
vezetője 

 

Galambosné 

Juhász Mária 
2012 

Magyar-történelem 
szakos tanár  

(főiskola) 

magyar, 

történelem  
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Mióta 

dolgozik 
Iskolánkban 

Iskolai végzettsége 
Tanított 

szaktárgyak 
Megjegyzés 

 

Hódoss 

Henriette 
2004 

Ének-zene és 
matematika szakos 

tanár  
(főiskola) 

tehetségfejlesztő 

tanár (egyetem) 

 

ének, matematika 

osztályfőnök,  

közalkalmazotti 

tanács elnöke 

 

Jankovics 

Attiláné 
1984 

Általános iskolai 
 tanító  

(főiskola) 

erkölcstan, 

matematika, 

környezetismeret, 

technika, vizuális 

kultúra 

osztályfőnök 

 

Józsa Ibolya 2013 
Általános iskolai 

 tanító 
(főiskola) 

magyar nyelv és 

irodalom, ének, 

testnevelés 

 

 

Juhász Péter 1992 
Biológia-földrajz  

szakos tanár 
 ( egyetem) 

biológia, földrajz 

osztályfőnök, 

a felső tagozat 

reál 

munkaközösség 

vezetője 

 

Kincses Judit 

Magdolna 
2010 

 
Angol és erkölcstan 

tanár 
(főiskola) 

  
 

angol nyelv  

 

Kozma-Nemcsics 

Bernadett 
2011 

Általános iskolai 
tanító,  

 néptánc oktató 
(főiskola) 

 jelenleg GYES-en 

 

Kovács Márta 2005 
Általános iskolai 

 tanító 
(főiskola) 

magyar nyelv és 

irodalom, 

környezetismeret 

testnevelés, 

osztályfőnök, 

az alsó tagozat 

humán 

munkaközösség 

vezetője 

 

Lászlóné 

 Sulyok Mónika 
1997 

Általános iskolai  
tanító 

 (főiskola) 

magyar nyelv és 

irodalom, 

erkölcstan, vizuális 

kultúra 

osztályfőnök 
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dolgozik 
Iskolánkban 
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Tanított 

szaktárgyak 
Megjegyzés 

 

Ledő Attila 2009 

Matematika, fizika, 
informatika és dráma 

szakos tanár  
(főiskola) 

informatika,  

matematika 
 

 

Majoros 

Gáborné 
1984 

Általános iskolai  
tanító 

 (főiskola) 

magyar nyelv és 

irodalom, 

erkölcstan, 

technika 

osztályfőnök 

 

Máté Judit 1999 

Általános iskolai  
tanító, ének-zene 
műveltségi terület 

(főiskola) 

matematika, ének-

zene, testnevelés, 

osztályfőnök, 
DÖK-ot segítő 

tanár 

 

 

Mészáros Fanni 2015 Általános iskolai 
tanító (főiskola) 

matematika, 

környezet, ének, 

technika 

 

 

Mészáros 

Mariann 
2013 

Fizika-technika 
szakos tanár 

(főiskola) 

fizika, technika és 

életvitel, 

erkölcstan, hon-és 

népismeret 

osztályfőnök 

 

Mihályi 

 Györgyi 
2012 

Angol-földrajz szakos 
tanár 

(főiskola) 

angol nyelv  

 

Móriczné 

 Kövér Tünde 
2006 

Általános iskolai 
 tanító 

(főiskola) 

vizuális kultúra  

 

Pintérné 

 Major 

Zsuzsanna 

1994 
Testnevelés szakos 

tanár  
(egyetem) 

testnevelés 

osztályfőnök, 
a felső tagozat 

osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezetője 
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dolgozik 
Iskolánkban 

Iskolai végzettsége 
Tanított 

szaktárgyak 
Megjegyzés 

 

Sándor Rita 2010 

Magyar-történelem 
szakos  
tanár 

(főiskola) 

magyar, 
történelem, 

 dráma 

 

 

Sereg Piroska 2016 
tanító, technika 
szakkollégium, 

drámapedagógia 

ének-zene, hit-és 
erkölcstan, 

környezetismeret, 
matematika, 
testnevelés 

 

 

 

Sirán Gergely 2012 
Testnevelés szakos 

tanár 
 (főiskola) 

testnevelés osztályfőnök 

 

Siránné 

 Kiss Mária 
1984 

Általános iskolai 
tanító,  

(főiskola) 

matematika, 

környezetismeret, 

testnevelés, 

vizuális kultúra 

 

osztályfőnök, 

az alsó tagozat 

reál 

munkaközösség 

vezetője 

 

 

Szabó Attila 2015 
Általános iskolai 

tanító,  
(főiskola) 

erkölcstan, vizuális 

kultúra, technika és 

életvitel, 

testnevelés 

 

 

Szabóné 

 Krinszki 

Mariann 

2010 
Általános iskolai  

tanító 
(főiskola) 

ének-zene, 

testnevelés 
 

 

Szabóné 

 Szűcs Éva 
1997 

Általános iskolai  
tanító 

(főiskola) 

matematika, 

környezetismeret, 

magyar nyelv és 

irodalom, technika, 

vizuális kultúra 

osztályfőnök 

 

Szűcsné 

 Szalay Gabriella 
2013 

Matematika-kémia 
szakos tanár  

(főiskola) 

matematika, 

erkölcstan 
 



 

Név 

Mióta 

dolgozik 

Iskolánkban 
Iskolai végzettsége 

Tanított 

szaktárgyak Megjegyzés 

 

Tácsi Klára 1994 
Általános iskolai 

tanító 
(főiskola) 

magyar nyelv: 

olvasás, nyelvtan, 

fogalmazás, angol 

szakkör 

tartós távollét 

 

Tihanyi Viktor 1992 
Vizuális kultúra 

szakos tanár 
(egyetem) 

vizuális kultúra  

 

Vaszilkóné 

Porhajas Éva 
1989 

Magyar-történelem 
szakos tanár 

(főiskola) 
Történelem szakos 

tanár 
(egyetem) 

magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem 

osztályfőnök 

 

Weitzel Éva 2009 

Általános iskolai  
tanító, 

természetismeret 
műveltségterület, 
gyógytestnevelő 

(főiskola) 

matematika, ének-

zene, 

környezetismeret, 

testnevelés 

tartós távollét 

 

Virágné 

 Nagy Zsuzsanna 

 

2013 

Általános iskolai 
 tanító 

 (főiskola) 

magyar nyelv és 

irodalom, 

erkölcstan, vizuális 

kultúra 

 

 

Zöldiné 

Szalczinger Dóra  
2003 

Általános iskolai  
tanító 

 (főiskola) 

ének, technika  

 

Winklerné 

 Pflum Réka Éva 
2010 

Általános iskolai 
tanító, 

 matematika 
műveltség terület 

(főiskola) 

 jelenleg GYES-en 

 


