
Iskolánk dolgozói 

Általános Iskolai tanárok 2022-2023-as tanév 
 

 Tanárok Szakjai 

1. Repkáné Tóth Bernadett általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 
képzéssel, általános iskolai magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár, okleveles magyartanár, 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető, 
mesterpedagógus, tanfelügyeleti és 
pedagógusminősítési szakértő  

2. Baranyi Józsefné általános iskolai tanító, gyógypedagógus, az 
inkluzív nevelés okleveles tanára 

3. Barcsik Csaba általános és középiskolai informatikatanár 

4. Barcsik-Rabócz Anett általános és középiskolai angol és történelemtanár 

5. Bodolóczkyné Seres Mónika általános iskolai tanító angol nyelv választott 
műveltségi területtel 

6. Bós-Farkas Ágnes általános iskolai tanító angol nyelv választott 
műveltségi területtel 

7. Fábián Ferencné általános iskolai tanító 

8. Fejérné Darab Krisztina református hitoktató, hittanoktató 

9. Fekete András általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 
képzéssel, matematika szakos általános iskolai 
tanár 

10. Funákné Pilák Henrietta általános iskolai tanító informatika és matematika 
választott műveltségi területtel 

11. Gálné Kazcvinszki Johanna általános iskolai tanító testnevelés és technika 
választott műveltségi területtel, földrajz szakos 
általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 
közoktatás-vezető 

12. Józsa Gáborné általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi 
képzéssel, történelem szakos általános iskolai tanár, 
okleveles történelemtanár, 
egészségfejlesztő mentálhigiénikus 

13. Juszku-Kocsi Boglárka általános iskolai tanító informatika választott 
műveltségi területtel 

14. Krizsó Nikoletta általános és középiskolai angoltanár 

15. Lipiczkiné Dul Emese általános iskola tanító magyar nyelv és irodalom 
műveltségi területtel, szakvizsgázott pedagógus, 
közoktatás-vezető 

16. Mózesné Nagy Mária általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi 
képzéssel 

17. Pásztor Gyula testnevelés-történelem szakos tanár 

18. Pozsgai Helga általános iskolai tanító angol nyelv választott 
műveltségi területtel 

19. dr. Rózsahegyiné Nagy Andrea általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár, tehetségfejlesztő szakvizsga 

20. Seres-Csikó Judit általános iskolai tanító informatika, matematika és 
testnevelés választott műveltségi területtel 

21. Simonné Somossy Melinda általános iskolai tanító ének-zene választott 
műveltségi területtel 

22. Siskáné Bréda Szilvia általános iskolai tanító, okleveles játék-és szabadidő 
szervező 

23. Takács Zoltánné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi 
képzéssel, okleveles ének-zene tanár 

24. Tanásziné Kántor Erzsébet általános iskolai tanító technika szakkollégiumi 



képzéssel 

25. Vaskóné Szabó Ágnes általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi 
képzéssel, gyógypedagógus 



A gimnáziumból áttanító tanárok 
 Tanárok Szakjai 

1. Battáné Bodnár Klára német- magyar-orosz szakos tanár 

2. Bódiszné Hajnal Alíz okleveles biológia szakos tanár, szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatás-vezető 

4. Fejér Zoltán László református lelkész vallástanár, szakvizsgázott 
pedagógus, közoktatás-vezető 

5. Edwin Hogg angol lektor 

6. Kazupné Dócs Andrea matematika- kémia szakos tanár, fizikus, 
szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető, 
gyakorlatvezető mentortanár, tehetségfejlesztő 
szakvizsga 

8. Nagyné Nádasi Erika református lelkész, vallástanár, általános iskolai 
tanító 

11. Pásztor István testnevelés, gyógytestnevelés, általános iskola 
tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-
vezető 

12. Punyi Gyula testnevelés szakos tanár 

13. Zámné Sivák Ildikó Andrea  vizuális kultúra 

14. Szatmári Éva biológia- kémia-földrajz szakos tanár 

 

Pedagógiai asszisztens 
 

1. Csikó Szilvia magyar-történelem szakos tanár, okleveles 

magyartanár, szakvizsgázott pedagógus, 

gyakorlatvezető mentortanár szakirány 
 Iskolatitkár 

2. Királyné Szántai Barbara   általános iskolai tanító 

 

Gyes-en lévők 
 

 Tanárok Szakjai 

1. Nagyné Hochrek Csilla általános iskolai tanító 

 

Hitoktatók 

 
 Tanárok Szakjai 

1. Balogné Pintér Katalin görög katolikus 

2. Bénó Zsoltné görög katolikus 

3. Fejér Zoltán református 

4. Fejérné Darab Krisztina református 

5. Gerlai Pál evangélikus 

6. Pál Miklós görög katolikus 

7. Pásztor Gergely görög katolikus 

8. Szikora Benedek görög katolikus 

9. Timkó Brigitta római katolikus 

10. Timkó Mónika  római katolikus 

 


