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Pedagógus neve Végzettsége / képesítése: 

Angeliné Kismók Melinda Német nemzetiségi tanító főiskolai diploma,  

általános iskolai tanító főiskolai diploma,   

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár) főiskolai diploma 

Barabás Józsefné Általános iskolai tanító főiskolai diploma,  

német nemzetiségi tanító főiskolai diploma,  

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos 

tanár) főiskolai diploma 

 

Barabásné Baranyai Hajnalka 

Matematika-fizika szakos általános iskolai tanár főiskolai 

diploma,  

oktatási informatikus szakvizsga,  

számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakvizsga 

Baranyainé Illés Anett Élelmiszermérnök tanár 

 

Dóráné Heibl Anikó 

Német nemzetiségi-magyar szakos tanár főiskolai diploma, 

német nemzetiségi szakos bölcsész és középiskolai tanár 

egyetemi diploma 

Frick-Sárosi Ágnes  Általános iskolai tanító főiskolai diploma, 

fejlesztő pedagógus, közoktatási vezető és pedagógus 

szakvizsga, 

Füleki Antal Testnevelő tanár, főiskolai diploma,  

uszodamester 

 

Gatterné Haszilló Gyöngyi 

Német tanító főiskolai diploma,  

német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár főiskolai 

diploma, 

 magyar nyelv és irodalom szakos tanár főiskolai diploma 

 

Hidasné Márin Magdolna 

Általános iskolai tanító főiskolai diploma,  

technika szakos tanár főiskolai diploma,  

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga,  

számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakvizsga 

Kacskáné Rimai Anett Tanító főiskolai diploma 

Ledniczky László Nemzetiségi német tanító főiskolai diploma 

Petz Erzsébet Német-biológia szakos általános iskolai tanár főiskolai diploma 

Pittenauer Rita Német szakos középiskolai tanár egyetemi diploma, 

német nemzetiségi-orosz szakos tanár főiskolai diploma 

Raffainé Lipka Mariann 

(GYES) 

Matematika –rajz szakos tanár főiskolai diploma 

Schuszterné Bárth Éva Általános iskolai tanítói főiskolai diploma, (német nyelvű tanító) 

német nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár főiskolai 

diploma 

 

 

Sebestyénné Márin Anna 

Általános iskolai tanító főiskolai diploma,  

pedagógiai szakos előadó egyetemi diploma,  

történelem szakos általános iskolai tanár főiskolai diploma, 

közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

Takács Lajosné  Általános iskolai tanító főiskolai diploma,  

Ének szakos általános iskolai tanár. 

Tusori Henrietta Német nyelv és irodalom szakos tanár főiskolai diploma,  

közgazdász főiskolai diploma,  



 

Mátyus Lajos - óraadó Népművelő és földrajz szakos tanár főiskola diploma,  

mozgókép és médiakultúra szakos pedagógus egyetemi diploma 

Franczia László - óraadó Informatika szakos tanár, rendszergazda.  

Wolff Andrea - óraadó Magyar-angol szakos tanár főiskolai diploma, okleveles 

angoltanár egyetemi diploma 

Andocsné Lei Mónika - óraadó Biológia-kémia szakos egyetemi diploma, közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsga, biológia szakvizsga, 

 

Technikai, ügyviteli dolgozók:  

Név Beosztás 

Flaiszné Szabó Erzsébet takarító 

Hernerné Márin Ágota takarító 

Huber Gáborné takarító 

Kállainé Tóth Mária takarító 

Koch Tibor karbantartó 

Markó Anita  iskolatitkár  

 


