
  
  

Pedagógusok   iskolai   végze�sége   és   szakképze�sége   

ssz.  név   pedagógus   munkakör  

Iskolai   végze�ség   

megnevezé 
s   oklevélben   megjelölt   képesítés     

1.   Horváthné   Gacsályi   Marianna   tanító   főiskola   

általános   iskolai   tanító-   
matema�ka   műveltségi   terület,   
szakvizsgázo�   pedagógus,   
közoktatási   vezető   

2.   Enyedi   Judit   tanár   egyetem   

matema�ka-fizika   szakos   
általános   iskolai   tanár,   
informa�katanár,   szakvizsgázo�   
pedagógus,   közoktatás   vezető   

3.   Nagy   Lajos   tanár   egyetem   

történelem   szakos   bölcsész   és   
tanár,   angol   nyelv   és   irodalom   
szakos   bölcsész   és   tanár,   
szakvizsgázo�   pedagógus,   
közoktatás   vezető   

4.   Aczél   Ágnes   tanár   főiskola   

angol   szakos   tanár,   tanító,   
szakvizsgázo�   pedagógus,   
közoktatás   vezető   

5.   Baloghné   Várkonyi   Éva   tanító   főiskola   

általános   iskolai   tanító,   könyvtár   
szakkollégium,   szakvizsgázo�   
pedagógus,   mentor   tanár   

6.   Cserhá�   Andrea   tanár   főiskola   
magyar   nyelv   és   irodalom,   
történelem   szakos   tanár,   mentál   

7.   Elbertné   Szekeres   Éva   tanító   főiskola   
általános   iskolai   tanító   testnevelés   
szakkollégium   

8.   Farkasné   Bíró   Klára   tanító   főiskola   

általános   iskolai   tanító,   technika   
szakkollégium,   gyógypedagógus,   
tanulásban   akadályozo�ak   
pedagógiája   szakos   tanár,   
szakvizsgázo�   pedagógus,   mentor   
tanár   

9.   Fényesné   Szabó   Zsuzsanna   tanító   főiskola   
általános   iskolai   tanító   testnevelés   
szakkollégium   

10.   Fehérváriné   Tóth   Bernade�   tanító   főiskola   
általános   iskolai   tanító   
informa�ka   műveltségi   terület   

11.   Gémes   Ane�a   tanár   főiskola   
vizuális   nevelés   szakos   általános   
iskolai   tanár     

12.   Illyés   Andrea   tanító   főiskola   
általános   iskolai   tanító   vizuális   
nevelés   műveltségi   terület   

13   Juhászné   Schrauf   Ágnes   tanító,   tanár   egyetem   
általános   iskolai   tanító,   német   
szakos   nyelvtanár,   hi�anár   

14.   Kuzma   István   tanár   egyetem   
gordon   kamaraművész   
szakközépiskolai   gordontanár   

15.   Lányiné   Balogh   Ildikó   tanító   főiskola   
tanító   vizuális   nevelés   műveltségi   
terület   

16.   Lévai   Rita   tanító   főiskola   
általános   iskolai   tanár,   vízuális   
nevelő,   gyógypedagógus   

17.   Molnár   Barbara   Eszter   tanító   főiskola   
általános   iskolai   német   
nyelvoktató   tanító   

18.   Molnárné   Pais   Mariann   tanár   főiskola   
tanító   angol   nyelv   műveltségi   
terület   

19.   Peregi-Buzár   Valéria   tanító   főiskola   általános   iskolai   tanító   
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szakvizsgázo�   pedagógus   

20.   Pintérné   Baksa   Zsuzsanna   tanító   főiskola   
általános   iskolai   tanító,   vizuális   
nevelő   

21.   Schmidt-Vanpée   Bernade�   tanár   egyetem   német-francia   szakos   tanár   

22.   Szabó   Károly   Miklós   tanító   főiskola   

általános   iskolai   tanító-   
testnevelés-informa�ka   
műveltségi   terület,   informa�kai   
rendszergazda,   hálóza�elepítő   és   
üzemeltető   

23.   Széchenyi   Zoltán   tanár   főiskola   
földrajz-testnevelés   szakos   
általános   iskolai   tanár   

24.   Széchenyi   Zoltánné   tanár   főiskola   

matema�ka-testnevelés   szakos   
általános   iskolai   tanár,   iskolai   
gyógytestnevelés   tanítására   
szakosító   képzés   

25   Tenkelyné   Drabon   Erika   tanító   főiskola   
általános   iskolai   tanító,   
szociálpedagógus,   

26.   Tóthné   Tauber   Andrea   tanár   főiskola   
biológia-kémia   szakos   általános   
iskolai   tanár   

27.   Zsohárné   Stricker   Katalin   tanító   főiskola   tanító   technika   szakkollégium   

ssz.  név   munkakör   

Iskolai   végze�ség   

megnevezé 
s   oklevélben   megjelölt   képesítés     

1.   Lukács   Szilvia   pedagógiai   asszisztens   középiskola   közgazdasági   

2.   Szőcsné   Pécsi   Renáta   iskola�tkár   középiskola   közgazdasági   

3.   Szabó   Károly   rendszergazda   főiskola   

általános   iskolai   tanító-   
testnevelés-informa�ka   
műveltségi   terület,   informa�kai   
rendszergazda,   hálóza�elepítő   és   
üzemeltető   


