
Pedagógusok  

  

Sorszám  Név  Végzettség, képesítés  Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk.  
vezető, DÖK segítő stb.)  

1.  Bozi Jánosné  tanító, fejlesztő pedagógus, 
főiskola, szakvizsga   

tanító, osztályfőnök, KT tag, 
szakértő mesterpedagógus,   

2. 
Csenge 
Józsefné 

tanító, német nyelvokatató 
főiskola 

tanító, napközis nevelő 

3.  
Flóra  
Károlyné  tanár (ének-zene)  

főiskola  ének-zene tanár 

4.  
Földvárszki 
Edina 

tanár (testnevelés, 
gyógytestnevelő-
egészségfejlesztő)  

egyetem  
testnevelő tanár, tanulószoba 

5. 
Grubánovits 
Katalin 

tanár (magyar nyelv és irodalom, 
történelem) 

egyetem 
magyar nyelv és irodalom tanár 

6.  
Gyurkóné  
Kirizs Erika  

tanár (matematika, német), 
főiskola, szakvizsga  

matematika és német nyelvtanár, 
fejlesztő innovátor mesterpedagógus, 
osztályfőnök 

7.  
Horváth- 
Cziráki Judit  

tanító, német nyelvoktató, 
gyógypedagógus   

főiskola 
tanító, német nyelvoktató, 
gyógypedagógus, napközis nevelő 

8. 
Kondicsné 
Pásti Erika  

tanító, német nyelvoktató, 
 tanár (történelem)  

főiskola  

tanító, német nyelvoktató, történelem 
tanár, osztályfőnök  

9.  Koós Katalin  
tanító, angol nyelvoktató, 

fejlesztőpedagógus 
 főiskola, szakvizsga  

tanító, angol nyelvoktató, osztályfőnök, 
munkaközösségvezető  

10.  Kraft Béla 
László  

tanító, tanár (technika),  
 közoktatási vezető, 
 főiskola, egyetem,  

szakvizsga  

intézményvezető 
mesterpedagógus, 
technika tanár  

11.  
Lénártné  
Hustiker  
Erika   

tanár (földrajz, könyvtár)  
főiskola  

iskola-könyvtáros, földrajz tanár, 
DÖK segítő tanár 

12.  Pásti Dóra 
tanító 

főiskola 
tanító, napközis nevelő 

13. Peterdi József 
tanár (biológia és földrajz) 

főiskola, egyetem 
biológia, kémia, fizika tanár 



Sorszám  Név  Végzettség, képesítés  Állandó megbízatása (osztályfőnök, mk.  
vezető, DÖK segítő stb.)  

14.  
Simonné 
Csemba 
Ágnes Noémi   

tanár (testnevelés)  
egyetem  

testnevelő tanár, tanulószoba 

15.  Somogyi 
Gábor  

tanár (testnevelés)  
főiskola, egyetem 

testnevelő tanár, osztályfőnök, 
munkavédelmi, balesetvédelmi felelős  

16.  
Sümeghiné  
Károly  
Hajnalka  

tanító, tanár (magyar nyelv és  
irodalom), gyógypedagógus  

(logopédus), nyelv- és 
beszédfejlesztő pedagógus, 

főiskola, szakvizsga  

intézményvezető helyettes, BECS vezető  
tanító, magyar nyelv és irodalom tanár, 
gyógypedagógus (logopédus), 
nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, 
szakértő mesterpedagógus 

17.  Tamás Csilla  tanító, pedagógia tanár,  
főiskola, egyetem  tanító, osztályfőnök 

18.  
Wölferné  
Bugovics  
Magdolna  

tanár (angol), gyakorlatvezető 
mentortanár,  

főiskola, egyetem  
angol nyelvtanár, osztályfőnök, 
munkaközösségvezető, KT elnök  

19.  Bodorkós 
András 

tanár, rajz   
főiskola  

rajz és vizuális kultúra tanár (óraadó)  
  

20.  
Papp 
Szabolcs 

tanár (mérnöktanár és mérnök-
informatikus) 

főiskola  

digitális kultúra, informatika tanár 
(óraadó) 

  


