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Tárgyakat tanít a 
2014/2015-ös 

tanévben 
 

 
Osztály
főnök: 

Balázsné Zsigó Ágnes egyetem  matematika-fizika matematika, fizika  

Balogh Norbert egyetem   matematika-informatika-technika  matematika, informatika 9. d 
 

Baran Orsolya egyetem  angol nyelv-magyar nyelv és 
irodalom 

angol, magyar  

Bilincsi Erika egyetem  testnevelés- biológia-
gyógytestnevelés 

testnevelés, 
gyógytestnevelés 

 

Csigi Imre Györgyné egyetem  magyar nyelv és irodalom magyar  

Csikósné Hunics Györgyi egyetem  német német  
 

 

Dóka Márta egyetem  angol angol  

Fábián Bertalan 
intézményvezető 

egyetem közoktatás 
vezető  

magyar magyar  

dr. Fekete Sándor egyetem  angol nyelv- biológia angol, biológia  

Fischer Ernő 
intézményvezető-helyettes 
 

egyetem közoktatás 
vezető  

magyar-történelem magyar  

Goz Tibor főiskola  testnevelés-földrajz testnevelés, földrajz  

Guba András egyetem  angol nyelv-földrajz-magyar földrajz, magyar, angol 9. kny 

Haazné Fodor Ágota egyetem  angol-német angol, német  

Hegedus Gyöngyike egyetem  matematika-fizika matematika, fizika 11. b 

Dr. Hudák Péterné egyetem  német-történelem német 5. a 

Illés Erzsébet egyetem  német-magyar-orosz német, magyar   

Illésné Fábri Erzsébet egyetem  ének-történelem ének, történelem  

Irvine Jocelyn Renee egyetem  angol nyelv angol  

Jánossy Zsolt egyetem közoktatás 
vezető  

fizika-matematika-angol fizika, angol  

Joó Attila egyetem  angol-magyar-földrajz angol, földrajz  12.d 

Kalocsai Ottó egyetem  biológia-kémia biológia, kémia 10.a 

Karasz Gyöngyi egyetem pedagógus 
szakvizsga 

matematika-kémia matematika, kémia   

Klencznerné Harmati 
Zsuzsanna 

egyetem  angol-biológia angol, biológia  
 

11. d 

Kövi Dániel egyetem  magyar nyelv és irodalom-
történelem 

magyar, történelem 8. a 

Krassovics Anna egyetem   közgazdász, nemzetközi 
kommunikáció magyar-angol  

magyar, angol 6. a 

Marosvölgyiné Tinta Katalin egyetem  pszichológus, angol angol 9. a 

Molnár Judit egyetem  angol nyelv angol  

Dr. Monostoriné Nagy 
Eleonóra 

egyetem  angol-történelem angol, történelem  

Orbán Katalin főiskola  angol-testnevelés angol, testnevelés  

Orémusz Angelika egyetem pedagógus 
szakvizsga 

matematika-informatika matematika-informatika  
 

9. b 

      

Pásztorné Petrétei Noémi egyetem  informatika-mérnök-informatikus informatika  

Puskás Melinda egyetem  angol-orosz-történelem angol, történelem 9. c 

Puskás Péter egyetem  angol nyelv- történelem angol, történelem  

Rácz Ilona intézményvezető-
helyettes 

egyetem közoktatás 
vezető 

földrajz földrajz  

Richterné Rubes Zsuzsanna egyetem  magyar-történelem magyar, történelem 10. c 

Salánkiné Knopfler Szilvia egyetem pedagógus 
szakvizsga 

angol, történelem angol, történelem 10. d 

Sima Péter egyetem  német-történelem német, történelem  

Sinkáné Szabó Zsuzsanna egyetem  német-orosz-testnevelés  német  

Szedmák Ágnes főiskola  német-orosz- hittan német, hittan 10. b 

Szemethyné Abonyi Erzsébet egyetem  biológia-kémia biológia, kémia  11. c 

Takácsné Balogh Boróka egyetem agrármérnök-
tanár 

angol-biológia angol, biológia   

Tarnai Katalin egyetem  rajz-földrajz rajz, muvészettörténet   

Thuróczy Erzsébet egyetem  matematika-
fizikaszámítástechnika  

matematika, fizika 11. a 



Tokai Norbert egyetem pedagógus 
szakvizsga 

testnevelés-muv.szerv testnevelés  

Tormáné Udvardi Ágnes egyetem  magyar-történelem magyar, történelem  

Török Adél egyetem  angol- olasz angol  

Törökné Dr. Bodzsár Mária egyetem  matematika-fizika matematika, fizika 12. a 

Ullrich Balázs egyetem  latin-történelem latin, történelem 7. a 

Varga Csaba egyetem  matematika-ábrázoló 
geometriaszámítástechnika  

informatika, matematika   

Vargáné Balogh Katalin egyetem  latin-orosz-informatikus 
könyvtáros 

könyvtáros   

Varga László egyetem  angol-német angol, német 12. b 

Veszelyné Fábri Zsuzsanna egyetem  matematika-földrajz matematika, földrajz  12. c 

      

      

Óraadók:      

Tápai Dóra egyetem   ének, énekkar vezetése  

Szabóné Tóth Éva egyetem  gazdasági agrármérnök, 
agrárközgazdász, mérnök tanár 
gépírás 

gépírás  

Járomi Zsolt    technika  

 


