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Albert Csilla
magyar-orosz szakos középiskolai tanár, angol 

szakos nyelvtanár
egyetem angol nyelv

Arany Tünde

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, 

szakközgazdász pénzügy-vállalkozási szakon, 

szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus 

szakterületen

egyetem matematika, fizika osztályfőnök

Bárány Hedvig

matematika szakos  középiskolai tanár, 

matematika-kémia szakos általános iskolai 

tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási 

vezetői szakterületen

egyetem matematika

Bárányné Nagy Erika

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár, magyar-történelem szakos általános 

iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus 

közoktatási vezetői szakterületen

egyetem magyar nyelv és irodalom

Berki Judit magyar-orosz szakos középiskolai tanár egyetem magyar nyelv és irodalom, dráma osztályfőnök

Pedagógusok végzettsége

Név Tanított tantárgy MegbízatásokOklevélben megjelölt képesítés Legmagasabb fok
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Buday Rezső

történelem-földrajz  szakos középiskolai 

tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási 

vezetői szakterületen

egyetem történelem, földrajz

Dr. Chandlerné Rozinka 

Stefánia
történelem-angol szakos középiskola tanár egyetem

angol nyelv, angol célnyelvi 

civilizáció

angol mk.vez.,            

osztályfőnök

Csáki Tibor

történelem szakos középiskolai tanár, földrajz 

szakos középiskolai tanár, bolgárnyelv és 

irodalom szakos bölcsész, közgazdász 

gazdálkodási szakon

egyetem történelem, tanulásmódszertan
intézményvezető-

helyettes

Csordás Péter

okleveles matematikatanár, okleveles 

informatikatanár, matematika szakos  tanár, 

közgazdasági programozó matematikus

egyetem
matematika, informatika, digitális 

kultúra

Csordás-Nagy Sára
német nyelv és irodalom szakos bölcsész, 

orosz-német szakos általános iskolai tanár
egyetem német nyelv, tanulásmódszertan

német mk.vez.,           

osztályfőnök

Csűri Regina Katalin
angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár, angol  szakos nyelvtanár,
egyetem

angol nyelv, angol célnyelvi 

civilizáció
osztályfőnök

Dezsőfi Beatrix
angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár
egyetem

angol nyelv, angol célnyelvi 

civilizáció

Détáriné Szabó Anikó

történelem-földrajz  szakos középiskolai 

tanár, szakvizsgázott pedagógus 

mentorpedagógus szakterületen

egyetem történelem osztályfőnök

Dunszt Ágota
olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár, fejlesztőpedagógus
egyetem olasz nyelv

Dunszt Ferenc
középiskolai testnevelő tanár, röplabda 

szakedző
egyetem testnevelés
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Faragóné Tóth Andrea 

Judit

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár, angol szakos nyelvtanár, általános 

iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel

egyetem angol nyelv, osztályfőnöki osztályfőnök

Fári János

számítástechnika szakos középiskolai tanár, 

matematika-technika szakos általános iskolai 

tanár

egyetem
informatika, életvitel, technika és 

tervezés, digitális kultúra

Földváriné Csuti Orsolya

magyar-történelem  szakos középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus 

szakterületen

egyetem
magyar nyelv és irodalom, dráma, 

médiaismeret

Frisnicz Irén Andrea

német szakos középiskolai tanár, 

drámapedagógus, orosz-német szakos 

általános iskolai tanár, szakvizsgázott 

pedagógus drámapedagógiai szakterületen

egyetem német nyelv, tanulásmódszertan
osztályfőnöki mk.vez., 

osztályfőnök

Gerstmár Rita magyar-történelem  szakos középiskolai tanár egyetem
magyar nyelv és irodalom, dráma, 

médiaismeret

magyar mk. vez. 

osztályfőnök

Halász Gergely

kémia szakos középiskolai  tanár, biológia 

szakos középiskolai tanár, biológia-kémia 

szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott 

pedagógus mentorpedagógus szakterületen

egyetem biológia, kémia, tanulásmódszertan
biológia mk.vez., 

osztályfőnök

Hankóczi Gergelyné
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár
egyetem

magyar nyelv és irodalom, 

médiaismeret, dráma, 

tanulásmódszertan

Hegedüs Marietta
biológia szakos középiskolai tanár, 

könyvtáros, addiktológiai konzultáns
egyetem biológia osztályfőnök 

Horváth Gábor
okleveles egészségfejlesztés-tanár és 

okleveles testnevelő tanár, testnevelő-edző
egyetem testnevelés osztályfőnök

Horváth Kitti

okleveles középiskolai magyartanár és 

okleveles középiskolai történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára

egyetem
magyar nyelv és irodalom, 

történelem
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Karagics Mátyás
középiskolai testnevelő tanár, röplabda 

szakedző
egyetem testnevelés testnevelés mk. vez.

Kis Pál Lászlóné

német szakos középiskolai nyelvtanár, német 

nyelv és irodalom szakos általános iskolai 

tanár, általános iskolai tanító ének-zene 

szakkollégiumi képesítéssel

egyetem német nyelv (Tartós távollét)

Kiss Sándor történelem-orosz szakos középiskolai tanár egyetem történelem osztályfőnök

Kissné Földy Katalin történelem-német szakos középiskolai tanár egyetem német nyelv, történelem

Kovácsné Szipán Andrea
matematika szakos középiskolai tanár, francia 

nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
egyetem matematika, francia nyelv osztályfőnök

Kozákné Ragó Anikó biológia-kémia szakos középiskolai tanár egyetem biológia

Laczkó János György
ének-zene tanár, zeneelmélet tanár, karvezető 

tanár
egyetem ének-zene, énekkar osztályfőnök

Laczkóné Szajki Katalin

spanyol nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, spanyol nyelv és irodalom 

szakos bölcsész, történelem szakos bölcsész

egyetem spanyol nyelv, történelem (GYES)

Mikulásné Ferencz 

Zsuzsana

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, 

német szakos középiskolai tanár
egyetem matematika német nyelven

Muresán Krisztina

okleveles spanyoltanár, francia nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és tanár,francia 

szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító

egyetem spanyol nyelv, francia nyelv
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Dr. Nádháziné Borbola 

Éva

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, 

felsfokú oktatási informatikus
egyetem matematika osztályfőnök

Nagy Andrea
angol nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár, orosz szakos középiskolai tanár
egyetem angol nyelv

Nagyné Viszmeg Edit
matematika szakos középiskolai tanár, 

okleveles matematikus
egyetem matematika

Pálócziné Pintér Noémi biológia-kémia szakos középiskolai tanár egyetem biológia, etika, erkölcstan ifjúságvéd.felelős

Pulius Nóra

okleveles német nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, egészségtan-tanár, 

mentálhigiénikus

egyetem
német nyelv, német célnyelvi 

civilizáció

Dr. Ráczné Karikó Rita

történelem szakos középiskolai tanár, 

okleveles angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, okleveles pszichológus

egyetem iskolapszichológus

Reiter István

matematika-kémia szakos középiskolai tanár, 

szakvezető tanár (kémia), felsőfokú oktatási 

informatikus, szakvizsgázott pedagógus a 

matematika tudás értékelése területén

egyetem matematika
matematika mk.vez. 

osztályfőnök

Sándorné Kormos Edit

gyógytestnevelő tanár, egészségtan tanár, 

biológia-testnevelés szakos általános iskolai 

tanár

egyetem testnevelés osztályfőnök

Sáró Péter József

kémia-fizika szakos középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezetői 

szakterületen

egyetem fizika

Sáróné Jéga-Szabó Irén 

Erzsébet

kémia-fizika szakos középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus
egyetem fizika, kémia

Szabó István Sándor

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, 

szakvezető tanár (matematika), szakvizsgázott 

pedagógus közoktatási vezetői szakterületen

egyetem matematika intézményvezető
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Szabó László

földrajz szakos tanár, földrajz-testnevelés 

szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott 

pedagógus közoktatási vezetői szakterületen

egyetem földrajz, testnevelés osztályfőnök

Szabó Nóra
okleveles képzőművész-tanár, okleveles 

festőművész
egyetem vizuális kultúra

Szalai Péter
fizika szakos középiskolai tanár, matematika 

szakos középiskolai tanár
egyetem fizika, matematika

fizika mk.vez., 

osztályfőnök

Szél Nikoletta kémia szakos középiskolai tanár egyetem matematika, kémia

Takács István Árpád
matematika szakos középiskolai tanár, 

okleveles informatikatanár
egyetem

matematika,                         

informatika, digitális kultúra, 

önismeret

IDB,                       

osztályfőnök

Takácsné Peleskey 

Eleonóra

informatika szakos középiskolai tanár, 

matematika szakos középiskolai tanár
egyetem matematika, informatika

intézményvezető-

helyerttes

Dr. Tóth Gizella

okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos 

bölcsész tanár, okleveles angol nyelv és 

irodalom szakos bölcsész tanár

egyetem angol nyelv

Tóth-Pálné Szabó Erika
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

tanár
egyetem német nyelv

Tóth Szilvia

informatikus könyvtáros, magyar nyelv és 

irodalom tanár, szakvizsgázott pedagógus 

közoktatási vezetői szakterületen

egyetem könyvtáros

Tóth Zsolt

fizika-kémia szakos középiskolai tanár, 

környezetvédő, szakvizsgázott pedagógus 

közoktatási vezetői szakterületen

egyetem kémia, fizika
kémia mk.vez.,                        

osztályfőnök
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Tóthné Pintér Kinga

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanár, szakvizsgázott pedagógus 

mentorpedagógus szakterületen

egyetem
magyar nyelv és irodalom, 

médiaismeret, dráma
osztályfőnök

Vincze Annamária

történelem szakos középiskolai tanár, angol 

nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles 

angoltanár, könyvtár informatikus, 

közgazdász külgazdasági szakon

egyetem angol nyelv, történelem történelem mk.vez.
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