
Az intézményben foglalkoztatott pedagógusok  

(beosztás, tehetséggondozás) 

Pedagógus neve Beosztása Megbízatások 
Szakkörök/ 

foglalkozások 

Egyéb feladatok 

és funkciók 

Molnár Istvánné 
 

igazgató 
  

Molnár Eteléné 
 

tanügyigaz.ig.h röplabda sportkör 
Röplabda házi verseny 

SNI adminisztráció 

Referenciaint-i fel. 

Csernusné Samu Edit 
 

nev. ig.h 

 

óvodai német 

szakkör, csengettyű  
„Iskola nyitogató” 

program szervezése, 

Horváth Z. Olivér hitoktató iskolalelkész 
 

Istentiszteleti alkalmak, 

egyházi ünnepek 

Alsó tagozat 

Pedagógus neve Beosztása Megbízatások 
Szakkörök/ 

foglalkozások 

Egyéb feladatok 

és funkciók 

Baginé Lőrincz Erika tanító 
idegen nyelvi 

munkaköz.vez. 

angol-német 

tehetséggondozás 

idegen nyelvi napok 

szervezése 

 

Csekőné Szabó 

Anikó 
tanító osztálytanító 

napközi 

 
plakátok készítése 

Egriné Tusjak Otília tanító oszt. főnök 4.b  
alsós munkaközösség 

vezető 

Farkas Antalné tanító 
 

 

 

napközi cs. vez .4.a 

 

 

Farkas-Gergely 

Arnold 
tanító oszt. főnök 4.a 

 

e-napló kezelő, 

oklevelek készítése 

Földiné  

Boczonádi 

Zsuzsanna 

tanító oszt. főnök 1.b citera szakkör 
 

Horti György testnevelő tanár testnevelés   

Huszti Erika tanító napközi cs. vez. 

sakk 

tehetséggondozás  

(óvoda, iskola) 

dekorációfelelős 

Kohutné Trabach 

Gyöngyi 
tanító oszt. főnök 3.a felzárkóztatás mentor 

Kriska Zsuzsa tanító 
tartósan távollévő 

(gyed) 
  

Lestyan Györgyné tanító oszt. főnök.3.b 
napközi 3.b 

fejlesztő  

Lestyanné Uhjár Éva tanító oszt. főnök 2.b 
 

SIÓ programfelelős, 

Gyermeknap, ÖKO 

felelős 



Medvegyné Gaál 

Eliza 
tanító oszt. főnök 4.c 

szivacs kézilabda 

felzárkóztatás 

napközi 
 

Nagy Istvánné tanító napközis nevelő 
 

Újság és színház 

felelős 

Szilágyi Zoltán tanító oszt. főnök 2.a 
 

 
dekorációfelelős  

Tóth – Rigler 

Annamária 
tanító 

osztálytanító, 

napközi  
napközi 

Dekorációfelelős, 

versenyeredmények 

gyűjtése 

Vajda Ildikó tanító 2.c osztályfőnök 
 

dekoráció 

Valach Klaudia tanító osztálytanító   

Varga-Molnár 

Gabriella 
tanító 

napközi cs. vez 3.b 

 
tehetséggondozás 

honlap+utcai hirdető 

aktualizálása, 

Védőné Dobrotka 

Edit 
tanító oszt. főnök.4.b napközi 

Hirdetőfalak 

aktualizálása 

Bakancs-túra szervező 

Mesemondó verseny 

szervezője 

könyvfelelős 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Felső tagozat 

Pedagógus neve Beosztása Megbízatások 
Szakkörök/ 

foglalkozások 

Egyéb feladatok 

és funkciók 

Abonyi Éva 
tanár 

angol nyelv 

oszt. főnök 7.a 

szakos tanítás 

tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

8. o. kimeneti mérés 

szervezése, kiadványok 

lektorálása, nyelvi lektor 

segítése 

Bencsik Tiborné 
tanár 

biológia/technika 

oszt. főnök 

7.b 

szakos tanítás 

biológia 

tehetséggondozás, 

elsősegély szakkör 

szertárfelelős 

Biacsné Bajusz 

Szilvia 

tanár 

biológia/kémia 

oszt. főnök 6.c 

szakos tanítás 
kémia, ÖKO szakkör 

ÖKO rádió vezetése, 

iskolai dekoráció 

készítése; KGYTK 

Bonnie Campbell 
angol nyelvi lektor 

   

Búzás Mihály 
tanár 

rajz/földrajz 

szakos tanítás 

 

tanulószoba vez. 

 

dekoráció felelős-

folyosó, tantermek 

rendezvények; 

templomi hirdetőtábla 

aktualizálása  

Dr. Valastyán Balázs 
tanár 

történelem 
szakos tanítás 

történelem 

tehetséggondozás 

1-4. évfolyam 

labdarúgás 

háziverseny szervezése 

KGYTK 

Fekete-Rekényi 

János 

tanár 

természetismeret/ 

földrajz 

Felsős 

munkaköz.vez. 

oszt. főnök 5.b 

 

tanulószoba 

 

Bakancs-túra szervezése 

Életjel, Benka krónika 

cikkek összegyűjtése, 

iskolarádió szerkesztő 

Kompetenciamérés 

elemzése; lebonyolítása 

Gazsóné      

Gugolya Beáta 

középiskolai tanár 

történelem/  

 magyar nyelv és 

irodalom 

osztályfőnök 8.a 

szakos tanítás 
 

versenyre való 

felkészítés, 

tehetséggondozás 

KGYTK 

Benka Gála 

Himerné Duló Erika 
tanító 

hitoktató 

oszt. főnök 6.a 

tanulószoba vezető 

színjátszó 

tehetséggondozás 

napközi 

színjátszó fellépések 

Hovorkáné 

Hegedűs Hajnalka 

középiskolai tanár 

történelem 

tanár 

magyar nyelv és 

irodalom 

oszt. főnök 

6.b 

szakos tanítás 

tehetséggondozás 

felzárkóztatás 

középiskolai 

előkészítő 

versenyre való 

felkészítés,  

Megyikné Bagi Erika 

tanár 

magyar nyelv és 

irodalom/ ének-zene 

hitoktató 

oszt. főnök 

8.c 

szakos tanítás 

7. b/c tanulószoba 
versenyre való 

felkészítés, 

Mezeiné Szatmári 

Rita 

tanár 

matematika 

oszt. főnök 

8.b 

szakos tanítás 

matematika 

tehetséggondozás, 

versenyfelkészítés, 

versenyre való 

felkészítés, 

 



 középiskolai 

előkészítő 

felzárkóztatás 

Nagy Nikolett fejlesztőpedagógus fejlesztő órák   

Paraszt Attiláné 
tanító 

ének-zene 
szakos tanítás 

énekkar/furulya 

szakkör vezető (alsó, 

felső) 

fellépések, műsorok 

Rohony-Bodnár Éva  informatika tanár 

Gépírás szakkör 

Méhész szakkör 

Robotika szakkör 

plakátok készítése, 

szerkesztése 

Szabó Józsefné 
tanár 

matematika/fizika 

oszt. főnök 

5.a 

szakos tanítás 
robotika 

DÖK segítő tanár 

iskolarádió szerkesztő 

Szemenyei Csaba középiskolai tanár 

informatika 

szakos tanítás 
tehetséggondozás 

robotika 
Rendszergazda 

Torda-Csekő Mónika tanár 
angol két tanítási 

nyelvű oktatás 

angol 

tehetséggondozás 

5.b tanulószoba 

 

Tüskés Éva 
tanár 

testnevelés 
szakos tanítás   

Weinperné 

Kiszely Nóra  

tanár 

angol nyelv/ 

magyar nyelv és 

irodalom 

szakos tanítás 
angol  

tehetséggondozás 

 

Junior nyelvvizsgára 

felkészítés 

Zalán Csaba 
tanár 

testnevelés/rekreáció 
szakos tanítás úszás oktatás tornaszertár felelős 

 

 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Néptánc oktató: Árgyelán Edina Kitti 

Néptánc oktató: Oláh Márkó 

 

 

 

 

 



Bacsó Béla utcai óvodai telephely 

 

csoport 

 

csoport összetétele 

 

óvodapedagógus 

 

dajka 

Halacska 

 

 

nagy csoport 

 

 

Hartay-Debreczeni Ágnes 

Czifráné Petrovszki Anita 

 

Sinkoviczné Valach 

Ildikó 

 

Méhecske 

 

középső csoport 

 

Kondacs Berta Kinga 

Veszterné Tóth M. Gyöngyi 

 

Májai Katalin 

Katica 

 

kis csoport 

 

Dr Gordáné  Vagács Angéla 

Uhljárné Bárány Gabriella 

 

Panyicza Judit 

Óvodatitkár Gregus Ildikó 

Pedagógiai asszisztens Mátyus Anita 

 

 

Damjanich utcai óvodai telephely 

csoport csoport összetétele óvodapedagógus dajka 

Pillangó 
vegyes csoport 

(nagy-középső csoport) 

Fehérné Ihnátyik Zsuzsa 

Mikóné Zana Berta 
Szekeresné Nagy Edit 

Napocska 
vegyes csoport 

(kis- középső csoport)  

Dorogi Margit 

Völgyesiné Őze Szilvia 
Tóth Pálné 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zöldpázsit utcai óvodai telephely 

 

csoport 

 

csoport összetétele 

 

 

óvodapedagógus 

 

dajka 

Cseresznye 
 

 nagycsoport 

Gácsi Krisztina 

Springel Mihályné 

 

Berecz Andrásné 

Süni 

 

középső csoport 

 

Tóth Ágnes 

Gazsóné Oláh Andrea 
Styecz Tünde 

Alma kis csoport 
Dr. Budai Viktória 

Balázs Bernadett 

Nemcsényiné Csekő 

Tünde 

Pedagógiai asszisztens:  Komárné Nagy Márta 
 

 

 

 

 

 

 


