
8. Pedagógus és nem pedagógus állományú dolgozók 

iskolai végzettsége   

 

ISKOLA pedagógus   Pedagógus végzettség   Szak, műveltségi terület   

Bakosné Horváth 

Andrea 

általános iskolai tanító pedagógia szakkollégium 

Barna Sándorné   általános iskolai tanító    

Bihari Gábor középiskolai tanár földrajz, matematika 

Bodnárné Tőkészki 

Tímea   

általános iskolai tanító, 

szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatási vezető   

testnevelés   

   

Bodnárné Vincze Mária 

Magdolna   

általános iskolai tanító, 

szakvizsgázott pedagógus, 

szaktanácsadó   

dráma és tánc, ének   

   

Bródi-Szilágyi Ilona  általános iskolai tanító  

ember és  

társadalom  

Bucskuné Almási Lilla 

Margit   általános iskolai tanító   
angol   

   

Deli Gabriella Tünde   középiskolai tanár   zeneelmélet-szolfézs, ének-zene, 

karvezető, egyházzenész   

Dohos Csaba   középiskolai tanár   informatika   

Dr. Seszták István Pálné   általános iskolai tanító, 

szakvizsgázott pedagógus   
testnevelés, fejlesztő-differenciáló 

szakpedagógus   

Dr. Simon Béláné Hutkai 

Éva   általános iskolai tanár   
magyar nyelv és irodalom   

   

Gardáné Kovács Mónika 

Ágnes   általános iskolai tanító   
magyar nyelv és irodalom   

   



Hollósi Ferenc általános iskolai tanító 

ének-zene, matematika 

természetismeret 

Kapin Istvánné   általános iskolai tanár   
rajz, katolikus hittanár      

   

Kozma Csilla Erzsébet   általános iskolai tanár    testnevelés  

 

Kovács–Bojté Brigitta   általános iskolai tanító   angol, magyar nyelv és  irodalom   

   

Mezőné Nyika Judit   középiskolai tanár   

  

történelem, angol, orosz   

Miksó Zoltán   középiskolai tanár   magyar nyelv és irodalom   

   

Nagy Gyöngyi    
  

általános iskolai tanár   

magyar nyelv és irodalom   

   

Nemes József György   

  általános iskolai tanár   ének-zene, magyar nyelv és 

irodalom   

Nyirán Viola Erzsébet   középiskolai tanár   matematika, technika   

Posta Zoltánné   középiskolai tanár   angol   

Rinyu Árpád Péter   középiskolai tanár   fizika, technika   

Szabó Beatrix általános iskolai tanító ének-zene  

Szabó Ildikó általános iskolai tanár biológia, földrajz 

Szabó–Nemes Krisztina   általános iskolai tanító   könyvtár,  informatika   

  



Szoboszlai Csaba   

általános iskolai tanár   magyar nyelv és irodalom, 
kommunikáció   

   

Szűcs-Somogyi Anett 

általános iskolai tanító 

vizuális nevelés 

Torzsa Csaba Péter   általános iskolai tanár   
testnevelés, földrajz   

   

Tóth Zoltánné   általános iskolai tanító   rajz   

Turzó Andrea Ágota   középiskolai tanár   könyvtár, angol   

Urbánné Tóth Melinda   középiskolai tanár   

magyar nyelv és irodalom, angol, 

történelem, hittan   

   

Vas Péter   

középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus, 

közoktatás vezető   

kürttanár, kamaraművész, furulya 
előadóművész   

   

Pedagógiai 

munkacsoport 
Pedagógus végzettség   Szak, műveltségi terület   

Abu Salem Beatrix logopédus  

Miholecz Judit pszichológus  

Nagyné Lengyel Emese pszichológus  

Váradiné Széll Erzsébet   
gyógypedagógus 

általános iskolai tanár 
informatika, gyógypedagógia   

   

Varga Sándor 
           gyógy testnevelő   



Nevelő, oktató munkát 

segítők         

Szaplonczay Márk óvodalelkész      

Sivadó Miklós   iskolalelkész      

Barabás Éva   
jelmez-és viselettáros   okleveles szociális gazdaság 

szakember   

Kerékgyártóné Katona 

Mária   iskolatitkár   orosz nyelv és irodalom, játék-és 

szabadidőszervező tanár   

Miksóné Kaszás Ilona   pedagógiai asszisztens   pedagógiai asszisztens   

ÓVODA  pedagógus         

 Bakajsza Anikó   óvodapedagógus   óvodapedagógia   

 Járó Julianna óvodapedagógus óvodapedagógia 

Kissné Fábián Anett   óvodapedagógus   óvodapedagógia   

Nyitrai Ilona óvodapedagógus óvodapedagógia 

Nyizsnyik Tiborné   óvodapedagógus   óvodapedagógia   

Tímárné Papp Katalin   óvodapedagógus   óvodapedagógia   

Vass Emese   óvodapedagógus, logopédus óvodapedagógia   

Rákosy Józsefné  óvodapedagógus  óvodapedagógia  

Nevelő munkát segítők         

Herman Mátyásné  konyhai kisegítő  dajka 

Lőrinczi Róbert Lászlóné   pedagógiai asszisztens   
általános iskolai tanító magyar 

nyelv és irodalom, történelem- és 

hittanár   

Kovácsné Piránszki Beáta 

Tünde   dajka   dajka   

Sivadó Krisztina Judit   óvodatitkár   érettségi   

Szabó Sándorné   dajka   dajka   



Horváth Béláné dajka dajka 

Vasadi Edit dajka dajka 

Szakályné Márkus 

Rubina   dajka   
csecsemő-és gyermeknevelő 

munkatárs   

Szondi Judit   pedagógiai asszisztens dajka   

Technikai dolgozók         

Bíróné Hidegkuti Zita 

Piroska   konyhai kisegítő   8 osztály   

Konnerth Etelka  takarító  érettségi  

Kiss Zoltánné takarító 8 általános 

Sitku László   karbantartó   szerelő   

Szilágyi István   karbantartó   agrármérnök   

Bekő Csaba   portás   érettségi   

Tóth Lajos   portás   
bútor asztalos, vagyon és 

biztonsági őr   

Kádár Gyula portás 
üzemmérnök 

   


