
 

 

 

 

 

 

PEDAGÓGUSOK NÉVSORA, 

MUNKAKÖRE, ISKOLAI VÉGZETTSÉGE 
 

 
Sor- 

szám 

 

Név 

 

Munkakör 

Iskolai végzettség 

fok megnevezés 
oklevélben megjelölt 

képesítés 

1. Mislovics Andrea 

köznevelési 
intézményvezető- 
helyettes, tanár 

felsőfokú egyetem történelem; néprajz 

2. 
Czipa 

Marianna 

általános 
intézményvezető- 
helyettes, tanár 

felsőfokú főiskola 
matematika- 
számítástechnika 

3. Fáczán Gabriella 
 intézményegység-  
vezető, tanár 

felsőfokú egyetem 
okleveles ének-zene 
tanár 

Alsó tagozat 

1.  Bencze Enikő tanító felsőfokú főiskola tanító 

2.  Fodor Györgyné tanító/of. felsőfokú főiskola tanító 

3.  
Kerékgyártóné Balázs 
Éva 

tanító felsőfokú főiskola tanító 

4.  
Konyári Terézia 

Valéria tanító felsőfokú főiskola tanító 

5.  Kozma Beatrix tanító/of. felsőfokú főiskola tanító 

6.  
Körtvélyesiné 

Zováth Ágnes tanár/of. felsőfokú főiskola tanító-magyar 

7.  
Mudráné Szilágyi 

Ilona tanító/of. felsőfokú főiskola tanító 

8.  Oláh Györgyné tanító felsőfokú főiskola tanító 

9.  
Szilágyiné Szalka 
Enikő tanító/of. felsőfokú főiskola 

tanító; magyar ny. és ir. 
műv. t. 

10.  
Urgyánné Fekete 

Ágnes tanító/of. felsőfokú főiskola tanító 

11.  Zsadányi Csabáné tanító/of. felsőfokú egyetem tanító; pedagógia 

12.  
Zsadányi János 
Mihályné tanár felsőfokú főiskola tanító; testnevelés 



 

 

 

 

Sor- 

szám 

 

Név 

 

Munkakör 

Iskolai végzettség 

fok megnevezés 
oklevélben megjelölt 

képesítés 

Felső tagozat 

1.  
Dr. Tóthné 

Sándor Györgyi tanár/of. felsőfokú főiskola 
magyar-könyvtáros; 
tehetségfejlesztés 

2.  Erni Gabriella tanár felsőfokú főiskola magyar-orosz-angol 

3.  Fülöp Gyuláné tanár felsőfokú főiskola ének-zene tanár 

4.  Incze Mihály tanár felsőfokú főiskola magyar-történelem 

5.  Körtefái István tanár/of. felsőfokú egyetem 
matematika-fizika; közokt. 
vezető 

6.  
Körtefái Istvánné 
Pocsai Gizella tanár/of. felsőfokú főiskola matematika-fizika 

7.  
Kranyikné Gyuró 

Erzsébet Éva tanár/of. felsőfokú főiskola biológia-könyvtáros 

8.  Medve Norbert tanár felsőfokú egyetem technika-számítástechnika 

9.  Nagy Antal tanár felsőfokú főiskola számítástechnika 

10.  Nagy Gáborné tanár/of. felsőfokú egyetem 
matematika, fizika, 
számítástechnika 

11.  Nyiri Ferenc tanár felsőfokú főiskola 
technika- háztartásökonómia és 
életvitel 

12.  Sólyom Csaba tanár felsőfokú főiskola földrajz-testnevelés 

13.  
Sólyomné Kulin 

Zsuzsanna tanár/of. felsőfokú főiskola magyar-gyors- és gépírás 

14.  Sütő Attila tanár felsőfokú egyetem kémia  

15.  Szabó Miklós tanár/of. felsőfokú főiskola történelem 

16.  Szakál Péterné tanár felsőfokú főiskola könyvtáros; magyar 

17.  
Szanicsné 

Nagyhaju Katalin tanár/of. felsőfokú főiskola orosz-történelem; angol 

18.  Tarpai Péter tanár felsőfokú egyetem 
testnevelés, vizuális és 

környezetkultúra 

19.  
Veres Tibor 

Sándor tanár felsőfokú főiskola 
angol nyelv és irodalom szakos 

tanár 

20.  Virág Loránd tanár felsőfokú egyetem testnevelés, fizika 

 

 



 

 

 

MŰVÉSZETI KÉPZÉS 

 

Sor- 

szám 

 

Név 

 

Munkakör 

Iskolai végzettség 

fok megnevezés 
oklevélben megjelölt 

képesítés 

1. Agnecz Klaudia   tanár felsőfokú   egyetem okleveles furulyatanár 

2. 
 

Holbáné Imre Katalin 

 

  tanár 
felsőfokú főiskola 

zongoratanár, 

kamaraművész 

3. 
 

Kassai Judit 

 

  tanár 
felsőfokú egyetem   okleveles fuvolatanár 

4. 
 
Kőmives Edit 

  tanár felsőfokú egyetem 
népzenetanár, 
okleveles ének-zene 
tanár 

5. 
 

Kövér Péter 
  tanár felsőfokú főiskola 

trombitatanár, 
kamaraművész 

6. 
Molnár-Helmeczi 
Bernadett 

  tanár felsőfokú   egyetem 

klasszikus furulya 
előadóművész, okleveles 
furulyatanár 

7. 
 

Nagy Csaba 
  tanár felsőfokú   egyetem hegedűművész-tanár 

8. 
 

Oross Aliz 
  tanár felsőfokú   egyetem okleveles zongoratanár 

9. 
 

Szilvási Zsolt 
  tanár felsőfokú   egyetem 

klasszikus gitár 
előadóművész 

10. 
 

Teleki Mária 
  tanár felsőfokú   egyetem 

okleveles tánctanár 
(néptánc) 

 

 

 


