
Iskolánkban tanító pedagógusok 

  

Név Munkakör képesítés 

Turcsányi Klára 
igazgató 

 

 
kémia-biológia szak, 

közoktatási-vezető szakvizsga 
pedagógia szakos bölcsész és tanár 

szociálpedagógia 

 

Szeidl Hedvig 
igazgatóhelyettes 

 

 
magyar nyelv és irodalom, 

angol nyelv és irodalom szak 
vezetőtanár angol nyelv 

 

Dr. Cseh Lajosné 
igazgatóhelyettes 

 

 
matematika-fizika szak 

 

Ambrus Terézia tanár 
 

magyar-történelem szak 
 

Bagdi Viktória 
tanító 

fejlesztő pedagógus 

 
tanító 

-ember és társadalom műveltségterület; 
fejlesztő tanító szakvizsga 

 

Balázsné Hornyák Edit tanár 

 
magyar nyelv és irodalom; 

történelem szak 

 

 
Bartos Aurélné 

tanár 
 

német szakos nyelvtanár 
 

Bodóné Polányi Tünde tanár 

 
tanító 

- ének zene szakkollégium 
ének-zene tanár 

 

Bondorné Hegyi Margit tanár 

 
matematika-fizika; 

számítástechnika szak 
 

 
Boross Laura 

 
tanár matematika–pedagógiai szak 

Bosnyákné Gergely 
Zsuzsanna 

tanító 

 

 
tanító 

- ének zene; népművelés szakkollégium 

 

Bottyánné Márkus Olga tanár 
 

magyar nyelv és irodalom szak 
 

Dr. Czikajló Gyuláné 
tanár 

gyógypedagógus tanár 

 
magyar nyelv és irodalom szak 

oligofrén- és szurdopedagógia szak 

 
 

Czank Kovács Gabriella 
tanár 

angol nyelv és irodalom szak 
 



 
 

Dömötörné Kizmus Beatrix tanár 
 

földrajz-biológia szak 
 

Filemon Krisztina tanító 

 
tanító 

- ének-zene szakkollégium 
 

Héhn Csilla 
tanító 

fejlesztő pedagógus 

 
tanító 

- ének-zene szakkollégium 
fejlesztő tanító szakvizsga 

 

Herlinger Zsuzsanna 
tanító 

fejlesztő pedagógus 

 
tanító 

- könyvtár szakkollégium 
fejlesztő tanító 

 

Huszár Hajnalka tanár 
földrajz szak; 

pedagógia szak 

 

Kincs Sándorné gyógypedagógus tanár 
 

oligofrén- és szomatopedagógia szak 

 

Kisdi Gergelyné tanár 
 

földrajz – rajz szak 

 

Kis Dóra tanár 

 
testnevelés szak 

magyar szak 
 

Kiss Zsolt tanár 
 

matematika – testnevelés szak 

 

Kocsisné Ihász Valéria tanító 

 
tanító 

- pedagógia szakkollégium 

 

Kovács Árpádné 
tanító 

fejlesztő tanító 

 
tanító 

- technika szakkollégium 
gyógypedagógiai asszisztens 

 

Kőrösiné Lőrincz Erzsébet tanító 

 
tanító 

- ének-zene szakkollégium 

 

Kőszeginé Balogh Erika tanár 
német nyelvtanár 

földrajz szak 
 

Lazókné Jankura Erzsébet 
tanító 

fejlesztő tanító 

 
tanító 

- természetismeret műveltségterület 
tehetségfejlesztő tanító szakvizsga 

Nagyné Varga Andrea tanító 
 

tanító 
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- ének-zene szakkollégium 
 

Onodyné Nagy Anikó tanító 

 
tanító 

- közművelődés szakkollégium 
 

Peregovits Erzsébet tanító 

 
tanító 

- népművelés szakkollégium 
 

Rezessyné Zsoldos Erika tanár 
 

magyar nyelv és irodalom szak 
 

Rottenberger Sándorné tanár 
 

biológia-technika szak 
 

Sinka Zsuzsanna tanító 

 
tanító 

- ember és társadalom műveltségterület 
 

Soproniné Molnár Mária 
tanító 

 

 
tanító 

informatika szak 
 

Stolba Jenőné tanító 

 
tanító 

-testnevelés szakkollégium 
 

Sulyokné Czagler Katalin 
tanár 

gyógytestnevelő 

 
tanító 

-testnevelés szakkollégium 
testnevelés szak 

gyógytestnevelő szakvizsga 
 

Takács Attila tanár 

 
műszaki tanár 

számítástechnika szak 
 

Udvarosné Nagy Márta tanár 
 

testnevelés szak 
 

Udvarosné Takács Ágota 
tanító 

 

 
tanító; 

népművelés szakkollégium 
pedagógiai értékelés szakvizsga 

 

Vajda Levente tanár 
 

néptánc pedagógus; 
 

Vajda Rozália tanár 
 

néptánc pedagógus; 
néprajz szak 

   

 
 

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 
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tantárgy fő iskolai végzettség 

tanító 16 főiskola 

tanár  27  

magyar nyelvet és 
irodalmat oktató 

5 főiskola, egyetem 

angol nyelvet oktató 2  egyetem 

német nyelvet oktató 2 főiskola, egyetem 

matematikát oktató  4 főiskola, egyetem 

történelmet oktató 2 főiskola, egyetem 

természetismeret, 
biológiát oktató 

4 főiskola, 

földrajzot oktató 3 főiskola,egyetem 

kémiát oktató 1 egyetem 

fizikát oktató 2 főiskola 

ének-zenét oktató 1 főiskola 

technika-életvitelt oktató 2 főiskola 

informatikát oktató 3 főiskola 

rajz és vizuális kultúrát 
oktató 

1 főiskola 

testnevelést oktató 4 főiskola, egyetem 

napközis csoportot vezető 1 főiskola 

 

 
 
 

A nevelő-és oktató munkát segítők 

  
  

terület fő iskolai végzettség 

iskolatitkár 1 főiskola 

pedagógiai asszisztens 2 OKJ felsőfokú szaktanfolyam,főiskola 

logopédus 1 főiskola 

konduktor 1 főiskola 

  
 
 


