
Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola 
 

 

Tanárai a 2021/2022. tanévben 

 

Név     Munkakör  Képesítés     Végzettség  Szakvizsga 

 

 

1. Brunner Adrienn   tanító   tanító, magyar nyelv és irod. műv. ter. főiskola  0,625 állás 

fejlesztő-differenciáló pedagógus 

 

2. Fakliné Falusi Olga Katarzyna tanító   tanító – német nemz-i tanító  főiskola 

1.b osztályfőnöke      német nemzetiségi táncoktató 

 

3. Fekete Gabriella   tanár   tartósítóipari üzemmérnök,   egyetem 

7.a osztályfőnöke      tartósítóipari mérnöktanár, 

        okleveles némettanár 

 

4. Frank Márta     tanító   tanító - német nyelvű tanító  főiskola  óraadó 

 

5. Gáspár Ildikó   tanító, tanár  gépészmérnök, finommechanika,  főiskola  óraadó 

mérnöktanár, 

tanító, német idegen nyelv műv. ter. főiskola 

 

6. Gyulai Zoltán   igazgatóhely.  testnevelés     egyetem 

 szakvizsgázott     közokt. vezető 



 

7. Hanzlik Lujza   tanító   pedagógiai asszisztens 

tanító hallgató 

 

8. Hecsei Gyöngyi   tanító   német nyelvoktató tanító   főiskola 

4. b osztályfőnöke      német nemz-i tanító 

 

9. Horváthné Mészáros Erzsébet tanító   tanító, rajz szakkollégium   főiskola 

4. a osztályfőnöke 

 

10. Horváthné Szám Zsuzsanna tanár   magyar-német,    főiskola 

GYES       német nemzetiségi táncoktató 

 

11. Kiss Genovéva   tanító   tanító, ének szakkollégium   főiskola  óraadó 

 

12. Korom Ilona Melinda  tanító   tanító, könyvtár és testnevelés  főiskola 

 szakvizsgázott     szakosító kollégium       óraadó 

tanügyig.szakértő 

 

13. Könyves Andrea   tanító   tanító, ember és társadalom műveltségterület 

művelődésszervező, könyvtáros asszisztens 

 

14. Krihó Andrea   tanár   magyar-ének,    főiskola 

 szakvizsgázott     drámapedagógus 

5. osztály osztályfőnöke 

 



15. Lovas-Banka Tímea  tanító   tanító, informatika műveltségi terület főiskola 

 

16. Moczik Alexandra   tanár   német – biológia    főiskola 

7.b osztályfőnöke      okleveles biológiatanár   egyetem 

német- és nemzetiséginémet-tanár egyetem 

 

17. Móser-Murai Márta   tanító   tanító, ének-zene szakkollégium,  főiskola 

3. a osztályfőnöke      német nemz-i tanító, református hittanoktató 

 

18. Nadobán Istvánné   tanár   testnevelés – biológia,   főiskola 

8. b osztályfőnöke      gyógytestnevelés    egyetem 

 

19. Nagy Ildikó Elvira   igazgatóhely.  földrajz-rajz,     főiskola 

 szakvizsgázott     közokt. vezető 

 

20. Nagy Jánosné Dobrotka Csilla tanár   földrajz-rajz     főiskola 

 

21. Németh Katalin   tanár   német-orosz,     főiskola 

        német-nemzetiséginémet-tanár  egyetem 

6.b osztályfőnöke 

 

22. Pruzsinszki Andrea   tanító   tanító, gyógypedagógus   főiskola 

1.a osztályfőnöke      inkluzív nevelés tanára   egyetem 

 

23. Rabóczky Annamária  tanító   érettségi, 

tanító, természetismeret műv. ter.  főiskola 



 

24. Schamberger Ágnes   igazgató  magyar – német    főiskola 

 szakvizsgázott     tantervi szakértő német ny. és ir. 

közokt. vezető 

német- és nemzetiséginémet-tanár egyetem 

 

25. Schweiger Mariann   tanító   hitoktató     főiskola 

3.b osztályfőnöke      okleveles német nyelv és irodalom egyetem 

szakos bölcsész és tanár 

 

26. Sitku Katalin Andrea  tanár   történelem – magyar   főiskola 

8.a osztályfőnöke 

 

27. Szabó Edit    tanár   matematika-orosz    egyetem 

6.a osztályfőnöke 

 

28. Szám Mónika   tanító   tanító, közművelődés szakkollégium főiskola 

2. osztály osztályfőnöke 

 

29. Zöld András Istvánné  tanító   tanító, közművelődés szakkollégiumi főiskola 

 szakvizsgázott     differenciáló és fejlesztő pedagógus 

 


