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 Név Végzettség 
 Alsó tagozat  

1. Bolló Sándorné általános iskolai tanító népművelés szakkollégium 

2. Csikós-Talai Fanni általános iskolai tanító, ember és társadalom 

szakkollégium 

3. Diczkóné Untener Mónika általános iskolai tanító, 

testnevelés és sport műveltségi terület, ének-zene 

szakkollégium 

4. Hangácsiné Kühn Viktória általános iskolai tanító. pedagógus szakvizsga 

közoktatási vezető 

5. Karácsonyné Hajdu Katalin általános iskolai tanító  

testnevelés és sport műveltségi terület. 

6. Lukács Henrietta általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom 

műveltségi terület 

7. Nyiri Krisztina általános iskolai tanító 

8. Majorosné Soltész Erika általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom 

műveltségi terület 

9. Miholeczné Spivák Anita általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus: Preventív 

és korrektív pedagógiai pszichológiai ismeretkör 

közoktatásvezető, köznevelési szakértő 

10. Ördöghné Bíró Jolán Általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom 

műveltség terület 

11. Rusznák Anett általános iskolai tanító, természetismeret műveltség 

terület 

12. Sarkadi-Csonka Beáta általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom 

műveltség terület 

13. Sebőkné Borsi Judit általános iskolai tanító. szakvizsgázott pedagógus 

okleveles pedagógiai tanár  

köznevelési szakértő 

14. Szabó Annamária általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom 

műveltség terület 

15. Teremi László általános iskolai tanító, testnevelés-sport műveltség 

terület 

16. Virágh Nikoletta általános iskolai tanító 

17. Simonné Gincsai Rita általános iskolai tanító, pedagógia szakos 

nevelőtanár fejlesztőpedagógia specializációval, 

szakvizsgázott pedagógus közoktatás vezető 

 Felső tagozat  

18. Borosné Tokár Ágota matematika – ének-zene szakos általános iskolai 

tanár 

számítástechnika szakos tanár  
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19. Filep Tamásné biológia-kémia szakos általános iskolai tanár 

20. Herczkuné Csatlós Margit átalános iskolai tanító 

matematika szakos általános iskolai tanár 

inkluzív nevelés okleveles tanára 

21. Hidvégi-Mozga Andrea okleveles középiskolai matematikatanár és okleveles 

rajz- és vizuáliskultúra-tanár  

22. Karakóné Ambrus Krisztina háztartásökonómia, életvitel szakos tanár, technika-

számítástechnika szakos tanár 

23. Kiss Márk okleveles általános iskolai testnevelő tanár és 

okleveles általános iskolai történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára 

24. Szántó Roland okleveles általános iskolai testnevelő tanár és 

okleveles általános iskolai történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára 

25. Pókáné Lizák Éva földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár 

okleveles földrajztanár 

26. Tóthné Buszlai Brigitta földrajz-történelem szakos tanár 

Számítástechnika szakos tanár 

okleveles földrajztanár 

szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető 

27. Nagy-Hajdu Júlia okleveles magyartanár 

okleveles némettanár 

magyar alapszakos bölcsész 

28. Kormosné Király Tünde magyar nyelv és irodalom szakos tanár  

angol nyelv és irodalom szakos tanár 

29. Mátyásiné Pócsik Angéla magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom 

szakos tanár 

okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész 

és tanár 

30. Kántor Noémi okleveles középiskolai történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára, okleveles hon- és 

népismeret tanár 

31. Mrázné Cserhalmi Edit történelem-német nyelv és irodalom szakos tanár, 

okleveles középiskolai német nyelv és kultúra tanár 

32. Rácz Zsigmond földrajz- történelem szakos tanár 

33. Rókáné Meleg Erika informatika könyvtáros tanár, magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár 

34. Szücs Alexandra okleveles középiskolai matematikatanár és okleveles 

rajz- és vizuáliskultúra tanár 

35. Ács Mónika fejlesztőpedagógus 

 


