
Általános Iskola és Gimnázium 

Pedagógus neve Iskolai végzettsége 
Szakképzettsége  

( tantárgyi bontásban ) 

Almási Attila 

 

egyetem történelem - német szak 

Bancsi Árpád István 

 

egyetem magyar - történelem szak 

Barna István 

 

egyetem fizika szak 

Bata Emília egyetem 

 

német nyelv és irodalom,  

matematika szak 

dr. Baukóné Baksai Edit egyetem 

 

angol nyelv és irodalom szak, 

angol szakos nyelvtanár 

Boda Péter egyetem 

 

földrajz szak,  

német nyelv és irodalom szak 

Bokorné Tóth Gabriella egyetem  

 

kémia - fizika szak 

Braun Péterné Kristóf Viktória egyetem 

 

német nyelv és irodalom szak 

Czúth Mónika főiskola általános iskolai tanító 

 

Csákné Tóth Julianna egyetem  

 

biológia - kémia szak, 

környezetvédő szak 

Csávás Adél főiskola általános iskolai tanító 

 

Csoh Ildikó 

 

egyetem nyelvész, angol nyelv és irodalom 

szakos tanár 

Dányi-Bereczki Márta főiskola testnevelő szak, 

rekreáció-szervező 

Eczetiné Schäfer Anett egyetem  

 

magyar nyelv és irodalom szak 

Egeresiné Vas Ildikó egyetem  

 

magyar nyelv és irodalom szak, 

közművelődési előadó 

Egyedné Kocsis Katalin 

 

 katolikus hitoktató 

Falatyné Berkesi Márta főiskola általános iskolai tanító 

 

Farkas Éva 

 

egyetem matematika - német szak 

Fejér Sándor 

 

 evangélikus lelkész 

Földesi Richárd Péter egyetem  

 

számítástechnika - fizika szak 

 

Frei Andrea főiskola általános iskolai tanító 

 

Füzesi Krisztina főiskola nevelőtanár, 

könyvtáros tanár 

Hidasi László egyetem  

 

földrajz - testnevelés szak 

Kaszás Gábor Miklós egyetem  

 

magyar - angol szak 

Kissné Csizmadia Nóra egyetem evangélikus hittanár,  

nevelőtanár 

Kisné Péter Nóra egyetem  

 

matematika - ábrázoló geometria szak 

Kiss Katalin Julianna egyetem 

főiskola 

magyar nyelv és irodalom, német szak 

történelem szak 

Kiss Timea egyetem 

 

történelem - német nyelv és irodalom 

szak 



Kocsorné Kovács Bernadett egyetem  

 

német nyelv és irodalom,  

olasz nyelv és irodalom szak 

Konkolyné Jelenka Katalin egyetem 

 

kémia szak, 

biológia szak 

Dr. Kovács Gábor Csabáné egyetem 

 

történelem - orosz nyelv és irodalom, 

angol szakos nyelvtanár szak 

Kovács Hajnalka egyetem 

 

történelem szak, 

magyar nyelv és irodalom szak 

Kovács Tünde egyetem 

 

német nyelv és irodalom szak,  

biológia szak 

Kósáné Barna Magdolna főiskola általános iskolai tanító, 

nevelőtanár 

Kun Ilona egyetem történelem szak, 

földrajz szak 

Lajkóné Hajdu Szilvia egyetem 

 

német nyelv és irodalom szak 

Lázárné Skorka Katalin 

 

 evangélikus lelkész 

Lészkó-Kurucz Erika főiskola testnevelő szak, 

rekreáció-szervező 

Miklyáné Bondár Zsuzsanna egyetem 

főiskola 

angol - német szak 

francia szak 

Mikó Edit 

 

egyetem magyar nyelv és irodalom szak 

Molnár Zita egyetem  

 

kémia - matematika szak 

Oláh Barbara egyetem  

 

német nyelvtanári szak 

Papp Tibor egyetem 

 

református lelkész 

Papp Zoltán főiskola 

 

egyetem 

földrajz - rajz szakos általános iskolai 

tanár 

vizuális- és környezetkultúra tanár 

Pocsai Judit főiskola  

 

német nyelvtanári szak 

Pócs József egyetem 

 

rajz, vizuális- és kommunikációs szak 

Dr. Rückné Mező Györgyi egyetem történelem szak,  

magyar nyelv és irodalom szak 

Sas Katalin egyetem  

 

angol nyelv és irodalom szak 

Schwedes Simona Karin egyetem angol - német szak 

 

S. Nagy Imre főiskola általános iskolai tanító 

 

Solevic-Ramos Relinda főiskola testnevelő tanár és 

rekreáció szervező 

Solymosiné Roósz Viktória 

 

főiskola általános iskolai tanító, 

református hitoktató 

Soós-Homoki Ágnes 

 

egyetem magyar nyelv és irodalom szak 

Suszter Ágnes főiskola 

egyetem 

matematika szak 

informatika szak 

Szabó Rózsa egyetem református vallás- és  

nevelőtanár 

Székely Mária egyetem 

 

német nyelv és irodalom szak 

Székely Szilvia egyetem angol nyelvtanári szak, 

ének-zene - népművelés szak 



Szép Katinka egyetem informatika - matematika - történelem 

szak 

Szilágyi István egyetem  

 

fizika - matematika szak  

Szilágyi Zsuzsa főiskola 

 

testnevelő és gyógytestnevelő szak 

Szugyiczkiné Balogh Edit 

 

főiskola magyar - orosz szak 

Tánczos Eszter 

 

 katolikus hitoktató 

Toldi Anikó egyetem 

 

angol - német szak 

Valentinyi Mária főiskola általános iskolai tanító 

 

Wágnerné Bötsch Szilvia 

 

főiskola német nyelv és irodalom szak 

 


