
 2020-2021-es tanévben tanító tanárok

név mely tárgyakat tanít

legmagasabb 

iskolai 

végzettsége

mely szakokra képesített

1. Bárdosi Zsuzsanna technika, tanulószoba főiskola matematika, műszaki ismeretek, gyakorlati

2. Bednarikné Vízkeleti Beáta matematika, kémia egyetem matematika, kémia

3. Boda Imréné biológia  egyetem biológia, kémia

4. Borbényi Levente informatika, matematika egyetem informatika, matematika

5. Czeglédi-Villaca Johanna angol nyelv egyetem angol

6. Csigi Ádám testnevelés főiskola testnevelő-edző

7. Dámné Vörös Anna tanító-napközi főiskola tanító, testnevelés spec.koll.

8. dr. Kisfaludi Andrea kémia, biológia egyetem kémia, biológia

9. Elsik Erika tanító főiskola tanító, német nyelv

10. Faragó Ildikó magyar, történelem,  fejlesztő főiskola magyar, történelem

11. Fellner Tibor matematika,  fizika egyetem matematika, fizika

12. Fühlné Szabó Eszter angol egyetem angol

13. Fülöpné Rigó Éva angol főiskola angol, történelem

14. Garam Ágnes napközi főiskola biológia-kémia

15. Gottlaszné Pistyur Ildikó fejlesztő főiskola tanító, fejlesztő pedagógus

16. Gönczi Emília német egyetem német

17. Greffné Láng Helga tanító, fejlesztő főiskola tanító, fejlesztő pedagógus

18. Gromon Imre német nyelv egyetem német nyelv

19. Halász Andrea magyar, történelem, fejlesztő egyetem magyar, történelem, fejlesztő ped.

20. Hollóné Szomorú Olga ének-zene, történelem, hon és népismeret főiskola ének-zene, történelem

21. Hunyadi Szilvia tanító-napközi főiskola tanító

22. Hupek Erzsébet tanító, természetismeret, fejlesztő főiskola tanító, földrajz, fejlesztő ped.

23. Jassenovics Edina magyar, tanulószoba egyetem magyar

24. Juhász Gyöngyi tanító-napközi főiskola tanító

25. Kapásiné Morva Orsolya tanító-napközi főiskola tanító ének-zene spec.koll

26. Kiss Katalin tanító, természetismeret főiskola tanító, természetismeret spec.koll.

27. Kiss-Máté Ágnes biológia, földrajz főiskola biológia, földrajz

28. Komán Beáta tanító főiskola tanító

29. Kovács Rita angol egyetem angol, történelem

30. Kurdics Valéria német (óraadó) főiskola német, mozgókép és médiaismeret

31. Lánczky Zsuzsanna magyar egyetem/főiskola magyar/könyvtár

32. Mészárosné Jónás Márta tanító, fejlesztő főiskola tanító, német szakképzettség, fejlesztő ped.

33. Molnár Ildikó matematika, fizika egyetem matematika/fizika

34. Molnárné Reskovits Zsuzsanna matematika egyetem matematika, fizika, számítástechnika

35. Molnos Noémi vizuális kultúra egyetem okleveles képzőművész tanár

36. Nagy Erzsébet magyar, történelem, erkölcstan, hon és népismeret főiskola magyar, történelem, erkölcstan

37. Nagy Eszter tanító-napközi (óraadó) főiskola tanító

38. Nagy Levente testnevelés egyetem testnevelés

39. Parádi Bea tanító-napközi, testnevelés főiskola tanító test.nev.spec.koll.

40. Péntek Sándorné matematika, tanulószoba egyetem matematika

41. Polnai Krisztina napközi főiskola természetvédelmi mérnök

42. Somody Beáta angol nyelv, tanító-napközi főiskola tanító, angol spec. koll.

43. Szente Ágnes matematka, fizika  egyetem matematika, fizika

44. Szent-Királyi Ágnes magyar, etika, erkölcstan egyetem magyar/pszichológia/etika 

45. Szirze Adrien természetismeret, testnevelés főiskola biológia, testnevelés

46. Tar Bertalan testnevelés egyetem testnevelés

47. Tiszóczi Enikő iskolapszichológus egyetem pszichológus

48. Toldi Enikő fejlesztő egyetem gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus

49. Tóthné Szabó Tímea földrajz egyetem/főiskola földrajz/ történelem

50. Uresch Endréné vizuális kul/ tanulószoba főiskola rajz/földrajz

51. Váradiné Antal Anna orosz, német, tanulószoba egyetem német, orosz, történelem

52. Varga György matematika, fizika egyetem matematika, fizika

53. Varga Szilvia mozgókép és médiaismeret (óraadó), magyar fakt. egyetem magyar nyelv és irodalom

54. Veiland Krisztina angol egyetem angol

55. Villányi Emese tanító főiskola tanító

56. Vitályos Ida könyvtáros, könyvtárinformatika egyetem okleveles könyvtárpedagógia, matematika

57. Vizi Judit testnevelés egyetem testnevelés

58. Zalán Viktor informatika egyetem informatika

59. Zalavári Márta történelem egyetem történelem


