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Iskolánk nevelőtestülete a 2021/22. tanévben:  
  

  Név  Beosztás  Tanított tantárgyak és osztályok  

1.  Hegymegi Péter  intézményvezető, tanár, közoktatás 

vezetői szakvizsga 
digitális kultúra – 5.a, 5.b, 6.a, 6.b  

2.  Ignáth Ildikó Andrea  intézményvezető-helyettes, tanító, 

mesterpedagógus, közoktatás vezetői 

szakvizsga 

2.a osztály - matematika  

3.  Csernus Sándor  intézményvezető-helyettes, tanár  matematika – 5.b, informatika – 7.a, 7.b  

4.  Nagy Sándor  tanár  egész napos iskola – 6. évfolyam  

5.  Benedek Gyöngyi  

osztályfőnök (7.b), testnevelés és sport 

munkaközösség-vezető, tanár, 

mesterpedagógus, gyógytestnevelés 

szakvizsga 

testnevelés – 5.a, 6.a, testnevelés és sport – 7.b, 8.a, biológia-egészségtan – 7.b, 

osztályfőnöki – 7.b  

6.  Budáné Hajdu Ágnes Erzsébet  

osztályfőnök (6.a), nevelési 

munkaközösség-vezető, tanár, 

mesterpedagógus, differenciáló és 

fejlesztő szakpedagógia szakvizsga 

irodalom – 5.b, 6.a, magyar nyelv – 5.b, 6.a, magyar irodalom – 8.a, magyar 

nyelvtan – 8.a, történelem – 6.a, történelem, társ. és állampolg.ism. – 8.a, 

osztályfőnöki – 6.a  

7.  Burger Angéla Erzsébet  
tanár, mesterpedagógus, közoktatási 

szakértő,  közoktatás vezetői 

szakvizsga 

biológia-egészségtan – 7.a, 8.a, 8.b, földrajz-környezettan – 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 

pénzügyi és gazdasági ismeretek – 7.a, 7.b  

8.  Csáki Éva  tanár, mesterpedagógus, 

drámapedagógiai szakvizsga 
angol nyelv – 2.b, 3.b, 4.b, 5.o, 6.o, 7.o, 8.o, etika – 5.o, 6.a, 7.o, 8.a  

9.  Csőke Ilona  tanító, tehetségfejlesztés szakvizsga 
4.a osztály – matematika, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, 

testnevelés és sport  

10.  Dobránszkyné Csige Boglárka  tanító  
4.b osztály - matematika, ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és 

gyakorlat, testnevelés és sport  

11.  Eszenyiné Stéh Katalin  

osztályfőnök (2.b), tehetséggondozó 

munkaközösség-vezető, tanító, 

mesterpedagógus, közoktatási 

szaktanácsadó, közoktatás vezetői 

szakvizsga 

2.b osztály, matematika, testnevelés, technika és tervezés  
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12.  Fazekas Sándorné  

osztályfőnök (6.a), ökológia 

munkaközösség-vezető, tanár, 

mesterpedagógus, közoktatási 

szaktanácsadó, matematikai tudás 

értékelés szakvizsga 

matematika – 6.b, 7.b, informatika – 8.b, etika – 6.b, közösségi nevelés – 6.b  

13.  Fodor László  
tanár, mesterpedagógus, közoktatási 

szakértő, közoktatás vezetői 

szakvizsga 

technika és tervezés – 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, technika, életvitel és gyakorlat – 7.a, 7.b,  
8.b, fizika – 8.a, 8.b, informatika – 8.a, 8.b, természettudományos-gyakorlat –  
6.a, 6.b  

14.  Fodorné Magyar Ágnes  

kézműves-technika 

munkaközösségvezető, tanár, 

mesterpedagógus, közoktatási 

szakértő, tanügyigazgatási szakértői 

szakvizsga, minőségbiztosítási 

szakvizsga 

technika és tervezés – 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, technika, életvitel és gyakorlat – 7.a, 7.b,  
8.a, 8.b  

15.  Gárdonyi Sándor  tanár  
vizuális kultúra - 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, történelem – 5.a, 5.b, 

történelem, társ. és állampolg. ism. – 7.a, 7.b  

16.  Gazdag Ádám  tanár  testnevelés – 5.b, 6.b, testnevelés és sport – 7.a, 8.a, 8.b  

17.  Guba Attila  
osztályfőnök (5.a), tanár, közoktatás 

vezetői szakvizsga 
természettudomány -  5.a, 5.b, 6.a, 6.b, természettudomány-gyakorlat – 6.a, 6.b, 

közösségi nevelés – 5.a, egész napos iskola – 5.a  

18.  Gyimóthyné Rácz Andrea Márta  osztályfőnök (8.a), tanár  matematika – 6.a, 8.a, kémia – 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, osztályfőnöki – 8.a  

19.  Hoványiné Járdán Rita  tanító, fejlesztő, differenciáló 

pedagógiai szakvizsga 
2.b osztály – irodalom, magyar nyelv, ének-zene, vizuális kultúra, etika  

20.  Kapczárné Péli Erika  tanító, mesterpedagógus, közoktatási 

szaktanácsadó, szakértői szakvizsga 
1.b osztály – magyar nyelv és irodalom, technika és tervezés, etika  

21.  Kiss-Sipos Beáta  osztályfőnök (3.a), tanító  
3.a osztály – matematika, környezetismeret, vizuális kultúra, német nyelv – 2.o,  
3.o, 4.o  

22.  Kondor Krisztina  
osztályfőnök (4.a), tanító, szakértői 

szakvizsga, minőségbiztosítási 

szakvizsga 

4.a osztály – magyar irodalom, magyar nyelvtan, környezetismeret, ének-zene, 

etika  

23.  Kondorné Peidl Borbála  tanár  
ének-zene - 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, magyar irodalom – 7.a, 7.b, 

magyar nyelvtan – 7.a, 7.b  

24.  Kósa Krisztina Éva  osztályfőnök (4.b), tanító, közoktatás 

vezetői szakvizsga 
4.b osztály – magyar irodalom, magyar nyelvtan, etika, környezetismeret  

25.  Lévai Tiborné  osztályfőnök (1.b), tanító  1.b osztály – matematika, ének-zene, testnevelés, vizuális kultúra  

26.  Lisztes Viktória Regina  tanító  
3.a osztály – magyar irodalom, magyar nyelvtan, technika, életvitel és gyakorlat, 

etika, testnevelés és sport, ének-zene  

27.  Makai Judit  

osztályfőnök (8.b), humán tanári 

munkaközösség-vezető, tanár, 

mesterpedagógus, tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés szakvizsga 

irodalom – 5.a, 6.b, magyar nyelv – 5.a, 6.b, magyar irodalom – 8.b, magyar 

nyelvtan – 8.b, etika – 8.b, történelem – 6.b, történelem, társ. és állampolg.ism. – 

8.b, osztályfőnöki – 8.b  



 Név  Beosztás  Tanított tantárgyak és osztályok  

28.  Makranczyné Pete Regina  osztályfőnök (2.a), tanító  2.a osztály – irodalom, magyar nyelv, technika és tervezés, ének-zene, etika  

29.  Markovics Enikő Ágnes  fejlesztő pedagógus  egyéni vagy csoportos fejlesztő foglalkozás 1-8. évfolyamon  

32.  Nagyné Kocsis Ildikó  tanár, mesterpedagógus, közoktatási 

szaktanácsadó, mentálhigiénés 

szakvizsga 

német nyelv – 5.o, 6.o, 7.o, 8.o  

33.  Négyesiné Takács Szilvia  osztályfőnök (5.b), tanár  
angol nyelv – 2.a, 3.a, 4.a, 5.o, 6.o, 7.o, 8.o, természettudományos-gyakorlat –  
5.a, 5.b, közösségi nevelés – 5.b  

34.  Pindzsujáné Sőrés Angéla Anna  osztályfőnök (3.b), tanító  
3.b osztály – matematika, környezetismeret, testnevelés és sport, technika, 

életvitel és gyakorlat, etika  

35.  Somogyi Viktória  tanár, könyvtáros tanár, 

drámapedagógiai szakvizsga 
digitális kultúra – 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, egész napos iskola – 5.b  

36.  Somogyiné Győri Magdolna  tanító, mesterpedagógus, közoktatási 

szaktanácsadó, szakértői szakvizsga 
1.a osztály – magyar nyelv és irodalom, ének-zene  

37.  Somogyiné Vig Éva  tanító, mesterpedagógus,közoktatási 

szakértő, tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés szakvizsga 

3.b osztály – magyar irodalom, magyar nyelvtan, ének-zene, vizuális kultúra  

38.  Szabó Éva  
osztályfőnök (1.a), reál tanítói 

munkaközösség-vezető, tanító  
1.a osztály – matematika, testnevelés, vizuális kultúra, technika és tervezés, etika  

39.  Szeőcs Istvánné  
tanító, fejlesztő pedagógus, 

szakvizsgázott pedagógus; 
2.a osztály – testnevelés, vizuális kultúra, egyéni vagy csoportos fejlesztő 

foglalkozás 1-8. évfolyamon  

40.  Tóth Enikő  

osztályfőnök (7.a), reál tanári 

munkaközösség-vezető, tanár, 

mesterpedagógus, közoktatási 

szakértő, értékelési szakértő 

szakvizsga 

matematika – 5.a, 8.o, fizika – 7.a, 7.b, osztályfőnöki – 7.b  

  

    



A nevelő és oktató munkát segítők:  
  Név  Beosztás  

1. Demeter Ádám rendszergazda 

2.   Komlósi Nagy Éva  pedagógiai asszisztens  

3.   Kovács Orsolya  laboráns, tanító 

4.   Opre Andrea Tünde  iskolatitkár  

5.   Radóczné Buri Mária  pedagógiai asszisztens  

  

Egyéb dolgozók:  
  Név  Beosztás  

1.   Ivánné Karalyos Ágnes  takarító  

2.   Juhász György  karbantartó  

3.   Kállai Márta  takarító  

4.   Pénzes Sándorné  takarító  

5.   Szegediné Bíró Márta Róza  portás/házgondnok  

6.   Keresztesi Sándor  karbantartó 

7.   Szolnoki János  portás  

8.   Makranczy Béla Krisztián házgondnok 

9.   Tormáné Őri Anikó  takarító  

10.   Tripó Sándorné  takarító  

  
  

Debrecen, 2021. szeptember 1.  

  

 

Hegymegi Péter   

intézményvezető   
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