
Alkalmazott neve Végzettsége Tanított tantárgyak 

Antal Imola 
Néprajz, pszichopedagógia, 
népi kézműves takács, szövő 

Takács szakmai gyakorlat, 
takács szakmai ismeret, takács 
szakmai rajz gyakorlat 

Árvai Anikó 
Kézműves szakember, Rajz 
tanár, nemezkészítő 

Nemezkészítő szakmai 
ismeretek, nemezkészítő 
szakmai néprajz, nemezkészítő 
szakmai gyakorlat 

Benő Tamás 

Rajz-vizuális kommunikáció 
szakos tanár, szíjgyártó, ötvös-
aranyműves, díszítőfestő, Népi 
Játszóházi foglalkozásvezető, 
Népi Kézműves - Szakoktató 

Bőrműves szakmai gyakorlat, 
bőrműves szakmai ismeretek, 
bőrműves szakmai 
rajzgyakorlat, bőrműves 
szakmai néprajz 

Benő - Nagy Réka 

Etnográfus-néprajz szakos 
tanár, muzeológus, Népi 
kézműves – nemezkészítő, 
Nép Kézműves – szakoktató, 
Népi Játszóházi 
foglalkozásvezető, Panziós 
Falusi Vendéglátó, Közoktatás 
vezető 

Általános néprajz, takács 
szakmai néprajz 

Bróch László Testnevelés szakos tanár 

 
Testnevelés 

Fekésházi Tibor 
Biológia és földrajz szakos 
tanár 

Természetismeret 

Galánfiné Schmidt Teréz Ruhaipari szakember 
Takács szakmai gyakorlat 

Győri Balázs 

Rajz-vizuális kommunikáció 
szakos tanár, Népi Kézműves 
Faműves, Népi Játszóházi 
foglalkozásvezető, Népi 
Kézműves - Szakoktató 

Faműves szakmai ismeretek, 
faműves szakmai gyakorlat, 
rajz gyakorlat 

Kiss Tamás 

Háztartásökonómiai, életvitel-
technika szakos tanár, 
Erdőpedagógus, Népi 
Kézműves – Faműves, Népi 
Játszóházi foglalkozásvezető, 
Népi Kézműves – Szakoktató, 
Panziós Falusi Vendéglátó, 

Faműves szakmai rajz 
gyakorlat, faműves szakmai 
néprajz, faműves szakmai 
ismeretek, faműves szakmai 
gyakorlat, népi kézműves 
vállalkozás ismeretek, népi 
kézműves szakmai 
alapismeretek, pénzügy és 
vállalkozás ismeretek 

Lövei Sándor Gábor 
Angol nyelv és irodalom 
bölcsész és tanár 

Magyar, angol, magyar 
kommunikáció, foglalkoztatás 
I., szakmai angol 

Nagy Nándor 
Informatikus szakos mérnök- 
tanár 

 
 

Informatika 



Nagy - Varga Éva 

Okleveles nyelv és 
beszédfejlesztő tanár, Magyar 
– Kommunikáció szakos 
tanító, Kollégiumi nevelőtanár 

Kommunikáció 

Németi Zoltán 
Történelem szakos tanár, 
Informatikus könyvtáros 

 

Sóczóné Kása Gyöngyi 

Pedagógiai szakos tanár, 
gyermek és ifjúsági felügyelő, 
népi kézműves- fazekas, Népi 
Játszóházi foglalkozásvezető, 
Népi Kézműves - Szakoktató 

Fazekas szakmai gyakorlat, 
fazekas rajz gyakorlat, fazekas 
szakmai néprajz, fazekas 
szakmai ismeret 

Dr. Takácsné Baranyai Etelka 
Matematika szakos tanár, 
Közoktatási vezető és 
pedagógus, mesterpedagógus 

Matematika, szakmai számítás, 
népi kézműves vállalkozás 
ismeret 

Tóthné Szarvas Zsuzsa Gyógypedagógus 
Pszichopedagógia szakos 
gyógypedagógiai tanár 

Varga Veronika 

Történelem szakos bölcsész, 
okleveles könyvtárpedagógiai 
tanár, okleveles történelem 
tanár 

Társadalomismeret 

Vetró Mihály 

Kézműves szakember Rajz 
tanár, nemezkészítő, Népi 
Játszóházi foglalkozásvezető, 
Népi Kézműves - Szakoktató 

Rajz gyakorlat, nemezkészítő 
szakmai rajz gyakorlat, 
nemezkészítő szakmai ismeret, 
nemezkészítő szakmai néprajz, 
nemezkészítő szakmai 
gyakorlat, művészettörténet, 
magyar műveltség 

Zombori Judit 

Lengyel nyelv és irodalom 
szakos tanár, etnográfus, Népi 
Kézműves – Szőnyegszövő, 
Népi Játszóházi 
foglalkozásvezető, Népi 
Kézműves – Szakoktató, 
Panziós Falusi Vendéglátó  

Szőnyegszövő szakmai 
gyakorlat, szőnyegszövő 
szakmai rajzgyakorlat, 
szőnyegszövő szakmai ismeret, 
szőnyegszövő szakmai néprajz 

A nevelő- és oktatómunkát 
közvetlenül segítők 

  

Apagyiné Kocsis Éva iskolatitkár  

Nagy Tibor rendszergazda  

 

 


