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Pedagógusok végzettsége, szakképzettsége 

Név  Végzettség  Melyik iskolatípusban tanít 

Biro Norbert Zoltán  okleveles mérnöktanár 

informatikai szakirány 

általános iskola  

Boros Ildikó Borbála általános iskolai tanító általános iskola 

Csűry Anikó általános iskolai tanító általános iskola 

Dancs Anna érettségi általános iskola 

alapfokú művészetoktatás 

Farrné Kovács Mónika táncpedagógus, 

ének-zene-népzene tanár 

általános iskola  

alapfokú művészetoktatás 

Felhősi András Imre református lelkész 

teológus lelkész szakiránnyal 

általános iskola  

Ferenczi Tünde földrajz szakos általános iskolai 

tanár, rajz szakos tanár 

általános iskola 

alapfokú művészetoktatás 

Forgács Zsombor érettségi alapfokú művészetoktatás 

Guba Erzsébet földrajz szakos általános iskolai 

tanár 

általános iskola 

 

Hamarné Hangrád Éva 

Erzsébet 

általános iskolai tanító technika 

és könyvtár szakkollégiumi 

képzéssel 

általános iskola 

 

Kacsur Erzsébet általános iskolai tanító angol 

műveltségi területen, pedagógia 

szakkollégiumi képzéssel 

általános iskola 

 

Kiss Lajos testnevelés  és orosz szakos 

tanár 

általános iskola 

Kissné Tóth Edit magyar nyelv és irodalom szakos 

tanár, történelem szakos 

általános iskolai tanár, angol 

nyelvtanár 

általános iskola 
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Lajtos Anna okleveles zeneművész-tanár, 

klasszikus zongora 

előadóművész 

alapfokú művészetoktatás 

Madarászné Puskás Tünde matematika és fizika szakos tanár általános iskola 

Nagyné Bernát Ildikó  történelem szakos tanár, 

művelődésszervező  

általános iskola  

Pálfiné Fésűs Edit biológia, tecnhika és 

környezetvédelem szakos tanár 

általános iskola 

Papné Far Éva Bernadett általános iskolai tanító vizuális 

nevelés szakkollégiumi 

képzéssel, tánc- és 

drámapedagógus, nemzetiségi 

tanító (román) 

általános iskola 

Pelle János  általános iskolai tanító  általános iskola 

Perei Katalin Tünde kémia szakos tanár általános iskola 

Porcsné Papp Zsófia református lelkész általános iskola 

Széchenyiné Maár Anikó általános iskolai tanító 

gyógypedagógia szakkollégiumi 

képzéssel, gyógypedagógus, 

logopédia szakos tanár 

általános iskola 

Szekeres Noémi-Anna angol nyelv és irodalom szakos 

tanár, filológus 

általános iskola 

Szilágyi Istvánné kézműves szakember 

(kerámiaművesség) 

alapfokú művészetoktatás 

Szűcs György Tamásné biológia, földrajz szakos általános 

iskolai tanár 

általános iskola 

Teremy Anna 

 

érettségi alapfokú művészetoktatás 
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Tóth Gyula zeneiskolai kürttanár és 

szolfézstanár, általános iskolai 

énektanár 

alapfokú művészetoktatás 

Tóth Johanna okleveles zongorakísérő-

korrepetitor, zeneelmélet-

szolfézstanár, karvezető, 

okleveles zongoratanár 

alapfokú művészetoktatás 

Valter Henrietta rajz szakos általános iskolai tanár általános iskola  

alapfokú művészetoktatás 

Venyigéné Vad Anikó általános iskolai tanító pedagógia 

szakkollégiumi képzéssel 

általános iskola  

  


