
Dolgozóink  

Atyák:      

Dr. Mail József  c. apát  Iskolánk lelki igazgatója  

Meleg Máté  káplán  hitoktató  
  

Vezetőség:  Szakképzettség  Munkakör 

Gombásiné Takács 

Gyöngyi 

történelem - orosz szakos 

tanár  

közoktatási vezető és 

pedagógus-szakvizsga 

mesterpedagógus  

igazgató  

Barabásné Hegedüs 

Timea 

biológia - kémia szakos 

tanár  
igazgatóhelyettes  

Molnárné László 

Adrienn 

mérlegképes könyvelő 

pénzügy – gazdasági mérnök 
gazdasági vezető  

  

Pedagógusaink:  Szakképzettség  Munkakör  

Balatoniné Horváth 

Sarolta 

matematika - ének szakos 

tanár  

közoktatás-vezetői és 

pedagógus-szakvizsga 

szakvizsga  

tanár  
6.b osztályfőnöke  

Balló László magyar - orosz, német 

szakos tanár  
tanár  
8.a osztályfőnöke  

Ballóné Antal Edina tanító,   
német nyelvi tanító  

tanító  

Birkás Ilona tanító  
ének szakkollégium  

tanító  

Bíróné Horváth 

Gabriella 

tanító  
népművelés szakkollégium 

hitoktató  

tanító  
2.a osztályfőnöke  
hitoktató  

Buzás Marianna szlovák - angol, szakos tanár  tanár  

  
Dely Melinda tanító  tanító  

Dékányné Márta 

Ágnes 

tanító  
könyvtár szakkollégium 

hitoktató  

tanító  
4.b osztályfőnöke 

hitoktató  

Gerencsérné Turbán 
Éva 

(részmunkaidős) 

tanító  
magyar szakos tanár 

angol nyelvi tanító  

tanító  

Horváth Renáta tanító  

hitoktató  
tanító 

hitoktató  



Ihász Gyöngyi tanító 

hitoktató  
tanító  
3.a osztályfőnöke  
hitoktató  

Jakab Bernadett tanító  tanító  
3.b osztályfőnöke  

alsós reál munkaközösség vezetője  

Kókainé Ménesi 

Mária 

tanító  
orosz szakkollégium hitoktató  

tanító hitoktató  

Mészárosné Pap 

Katalin 

tanító  
ének szakkollégium   

tanító  
alsós tagozatvezető  

Mórocz Katalin testnevelés - földrajz szakos 

tanár  
tanár  
5.b osztályfőnöke  

DÖK segítő tanár 
Répásné Ihász 

Mariann 

tanító  
ének szakkollégium 

hitoktató  

közoktatási vezető és 

pedagógus-szakvizsga 

tanító  
4.a osztályfőnöke  
hitoktató  
hittanos munkaközösség vezetője 

Schrei Balázs magyar - ének szakos tanár 

dráma és színházpedagógus  
tanár  
7.a osztályfőnöke  

Szabó Sándor testnevelés - népművelés 

szakos tanár  
tanár  
8.b osztályfőnöke  

Szabóné Rózsa Ildikó tanító  
rajz szakkollégium  

tanító  
1.b osztályfőnöke  

alsós humán munkaközösség vezetője 
Szedlákné Maráczi 

Ágota 

tanító  
ének szakkollégium  

tanító  

Tompáné Licsauer 

Melinda 

tanító  
ének szakkollégium 

hitoktató  

tanító  
2.b osztályfőnöke  

hitoktató  

Tóthné Bóna Márta matematika - fizika szakos 

tanár  
tanár  
5.a osztályfőnöke  

Tóthné Helgert 

Viktória 

(részmunkaidős) 

történelem  magyar szakos 

tanár 

tanár 

Tóthné Kőszegi Anita biológia - könyvtár szakos 

tanár  

közoktatási vezető és 

pedagógus-szakvizsga 

tanár  
7.b osztályfőnöke 

könyvtáros felsős 

munkaközösség vezetője 

Tóthné Leimeiszter 

Mónika 

tanító  
magyar szakos tanár  

tanító  

Tüskéné Bernáth 

Andrea 

tanító  
technika szakkollégium  

tanító  

Ughy Miklós rajz szakos tanár  tanár  
6.a osztályfőnöke  



Varga Dávid történelem - földrajz szakos 

tanár  
tanár  

  
Vesztergom Beáta tanító  tanító  

 

Óraadóink:      

Bakos Rita gyógypedagógus, logopédus    

Fekete Pál Péter fizika - informatika szakos 

tanár  
  

Németh Károly technika szakos tanár    

Némethné Szabó 

Ottilía 

történelem - magyar szakos 

tanár 

 

Steiner Csaba informatika - kémia szakos 

tanár  
tanár  

Varga Erika magyar szakos tanár  tanár  

 

Nevelő-oktató munkát segítők: Munkakör 

Fritz Kiss Annamária pedagógiai asszisztens 

Gyimóthyné Németh Mónika iskolatitkár  

Steiner Csaba rendszergazda 

 

Adminisztratív dolgozónk:  Munkakör  

Putz Csabáné pénzügyi-ügyintéző  

 

Technikai dolgozóink: Munkakör 

Császár Attila karbantartó  

Dukai Jánosné konyhai dolgozó  

Eigner Jánosné takarító  

Fodor Pálné konyhai dolgozó  

Füszfa Zsuzsa takarító  

Gőgös Gyuláné takarító  

Heszlerné Bakonyi Andrea konyhai dolgozó  

Kelemen Péterné takarító  

Nagy Ernőné takarító  

Nagy Mariann konyhai dolgozó  

Stenger Zoltánné konyhai dolgozó  

Varga Zoltánné takarító  

  


