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Intézményegységünk tantestületének és az oktató-nevelő munkában közvetlenül segítők a 2015-2016-os tanévben 

 

Név Szakképzettség Beosztás Elérhetőség 

Bakuczné Kozma Zsuzsanna 
általános iskolai tanító 
(könyvtár, testnevelés szakkollégium) 

fejlesztő/könyvtáros, tanító  

Balogh Erika Eszter 

 magyar-orosz szakos ált.isk.tanár 
 szakvizsgázott pedagógus az olvasás-

szövegértés értékelése területén 

 magyar nyelv és irodalom tantárgygondozó 
szaktanácsadó 

 

tanár, humán mkv., of.:7.a  

Balogné Valicska Olga matematika-kémia szakos ált.isk.tanár óraadó  

Balogné Huszár Anikó gyógypedagógus óraadó  

Barabásné Makra Márta földrajz-rajz szakos ált.isk.tanár óraadó  

Bodoczki Rozália Magdolna általános iskolai tanító tanító  

Csökmei Mária általános iskolai tanító 
tanító, rajz, magyar, hon-és 
népismeret 

 

Dávid Katalin 
 orosz-testnevelés szakos ált.isk. tanár 

 háztartásökonómia, életvitel szakos tanár 

tanár, 
természettudományos mkv., 
of.:5.b 

 

Dihenné Hoffmann Tünde általános iskolai tanító, nevelőtanár tanító  

Durkó Edit általános iskolai tanító 
tanító, 
intézményegységvezető-
helyettes. 

T: 06-70/322-3865 
E-mail: 
eotvos@remenyhir.hu 
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Durkóné Illés Bernadett 
 okleveles nyelvész, 

 német nyelv szakos középiskolai tanár 
igazgató 

T: 06-70/672-7157 

E-mail:  

igazgato@remenyhir.hu 

Durkó Liliána gyógypedagógus óraadó  

Egeresi Éva - pedagógiai asszisztens  

Dr. Erdész Csabáné - iskolatitkár 
T: 06-70/322-3865 
E-mail: 
eotvos@remenyhir.hu 

Farkas Mihály 
általános iskolai tanító  
(ember és társadalom műv.terület) 

napk.tanár/ 
szabadidő-szervező 

 

Fekete Mihály 
általános iskolai tanító 
(testnevelés szakkollégium) 

tanító, napk.tanár  

Gyöngyösi Attila gyógypedagógus óraadó  

Haczk Ákos Elemérné hitoktató hitoktató  

Harcsa Anetta német-történelem szakos tanár tanár  

Hrabovszki Márta általános iskolai tanító, nevelőtanár tanító, DÖK vezető (alsó)  

Kiss Gábor angol nyelv és irodalom szakos tanár óraadó  

Kissné Fábián Éva 
általános iskolai tanító 
(technika szakkollégium, KRESZ szakreferens) 

tanító (1.a)  
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Kocsorné Csató Éva 

általános iskolai tanító 
(népművelés szakkollégium, gyógypedagógiai 
asszisztens, roma társ.ismeret) 

tanító, of.:4.a  

Kotlár Angéla Júlia általános iskolai tanító tanító,of.:3.b  

Lipcsei Ágnes általános iskolai tanító tanító  

Lipcsei Jánosné általános iskolai tanító tanító, of.:1.a  

Molnár Emma általános iskolai tanító tanító, of.:3.a  

Mucsi Krisztina nevelőtanár, általános iskolai tanító tanító, of.:4.b  

Őriné Apáti Anna 

 Könyvtáros-informatikus, 
művelődésszervező,  

 szakvizsgázott pedagógus az olvasás-
szövegértés értékelése területén 

 iskolai könyvtári szaktanácsadó 

könyvtár/tanár,  
szakszervezeti bizalmi 

 

Pankotainé Vas Éva általános iskolai tanító tanító, of.:2.b  

Dr Papp Róbert Tiborné nevelőtanár, szociálpedagógus 
napk.tanár/szabadidő- 
szervező 

 

Patakiné Nagy Margit Erzsébet általános iskolai tanító tanító, napközi  

Paulcsikné Budás Gabriella matematia-technika szakos tanár óraadó, of.:8.a  

Pocsai Lászlóné általános iskolai tanító tanár, of.:6.a  

Prorok Ágnes történelem szakos tanár, nevelőtanár, hitoktató 
tanár, támogató mkv., 
gyermek-és ifjúságvédelem 

 

Rabatinné Sajben Edit általános iskolai tanító, óvodapedagógus tanító, of.:2.a  

Rácz Ildikó ének-zene szakos tanár óraadó  
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Rózsa Ilona 
 biológia-földrajz szakos tanár,  

 egészségfejlesztő mentálhigiénikus 
tanár, of.:8.b  

Szabó Jolán Erika 
 matematika-kémia szakos tanár,  

 pedagógiai értékelési szakértő 

tanár, felnőttoktatás 
mkv.,of.:5.a 

 

Szollárné Lovas Györgyi orosz-testnevelés szakos ált.isk. tanár 
tanár, osztályfőnöki 
mkv.,of.:6.b 

 

Szűcs Tünde gyógypedagógus gyógypedagógus  

Varga Henriette Brigitta 
 biológia-testnevelés szakos tanár, 

 angol szakos nyelvtanár 
tanár, of.:7.b  

Varga Józsefné általános iskolai tanító tanító, napközis tanár  

Vári László 
 

 műszaki tanár 

 számítástechnika szakos tanár 
tanár/rendszergazda 

T: 06-70/601 5524 
E-mail: 
vari.laszlo@gmail.com 

Vári Lászlóné 
 matematika-fizika szakos ált.isk. tanár,  

 pedagógiai értékelési szakértő 

tanár, intézményegység-
vezető 

T: 06-70/322-3865 
E-mail: 
eotvos@remenyhir.hu 

Zuborné Kalotai Andrea általános iskolai tanító tanító, alsós mkv.  
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