Név
Balázsné Szelezsán Mária

Végzettség
főiskola
egyetem

Barta Ágnes

viselkedéselemző
magyar-német szakos tanár

Bökényi Hajnalka

főiskola

angol nyelv és irodalom szakos
általános iskolai tanár
általános iskolai tanító magyar nyelv és
irodalom műveltségi területen

egyetem,

magyar nyelv és irodalom szakos tanár,

főiskola

általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom szakos

főiskola
egyetem

Beosztás

E-mail

tanár

szelezsan.maria@tiszaparti.hu

iskolapszichológus

barta.agnes@tiszaparti.hu

tanár

lakatos.zsanett@tiszaparti.hu

tanító

bokenyi.hajnalka@tiszaparti.hu

tanító

buchholcz.eva@tiszaparti.hu

tanár

cegledi.anna@tiszaparti.hu

tanító

dobo.zsuzsanna@tiszaparti.hu

tanító

jegercsik.erika@tiszaparti.hu

tanító

erdelyi.melinda@tiszaparti.hu

tanító

feigl.laszlone@tiszaparti.hu

tanító

fustos.edit@tiszaparti.hu

tanár

bozso.eva@tiszaparti.hu

tanár

sari.maria@tiszaparti.hu

okleveles pszichológus

főiskola
főiskola

Ceglédi Anna

szakos általános iskolai tanár

főiskola

Bazsóné Lakatos Zsanett Katalin

Buchholcz Éva

Szakképesítés
történelem-magyar nyelv és irodalom

bölcsész és tanár, történelem
alapszakos bölcsész, fejlesztő
pedagógus, okleveles középiskolai
történelemtanár

Dobó Zsuzsanna

főiskola

általános iskolai tanító
általános iskolai tanító,

Domokosné Jegercsik Erika

főiskola

gyermektáncoktató óvodapedagógus,
szakvizsgázott pedagógus gyermektánc
az iskolában szakterületen

Erdélyi Melinda

főiskola

Feigl László Józsefné

főiskola

Füstös Edit

főiskola

Füzesyné Bozsó Éva

főiskola

Gazsóné Sári Mária

főiskola

általános iskolai tanító
általános iskolai tanító könyvtár
szakkollégiumi képzéssel
általános iskolai tanító
matematika,fizika,számítástechnika
szakos általános iskolai tanár
orosz nyelv- és irodalom, magyar nyelv
és irodalom szakos általános iskolai
tanár, könyvtári asszisztens
orosz nyelv és irodalom, angol nyelv és
irodalom szakos általános iskolai tanár,

Hajdú Erzsébet

főiskola egyetem

okleveles angol nyelv és irodalom

intézményvezető-

szakos bölcsész, középiskolai tanár,

helyettes

hajdu.erzsebet@tiszaparti.hu

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási
vezető szakterületen

Halászné Blutman Gyöngyi

főiskola

Kanalas Dávid László

főiskola

általános iskolai tanító, magyar nyelv és
irodalom szakos általános iskolai tanár
testnevelő tanár

tanító

blutman.gyongyi@tiszaparti.hu

tanár

kanalas.david@tiszaparti.hu

tanár

kovacs.csilla@tiszaparti.hu

tanár

kovacsne@tiszaparti.hu

tanár

dancso.agnes@tiszaparti.hu

tanár

krizsanne.erika@tiszaparti.hu

tanító

kontor.emilia@tiszaparti.hu

tanító

magony.daniella@tiszaparti.hu

tanító

martonosi.mira@tiszaparti.hu

tanár

miko.valer@tiszaparti.hu

földrajz, testnevelés szakos általános
Kovács Csilla

dr. Kovács Tiborné

egyetem,

iskolai tanár, földrajz szakos

főiskola

középiskolai tanár, közoktatási vezető és

egyetem,

kulturális menedzser
angol szakos nyelvtanár, angol szakos

főiskola

középiskolai tanár

Krékityné Dancsó Ágnes

főiskola

Krizsánné Mészáros Erika

főiskola

Lázárné Kontor Emília

főiskola

Magony Daniella

főiskola

Martonosi Míra

főiskola

Mikó Valér

főiskola
egyetem

kémia, matematika szakos általános
iskolai tanár, környezetvédő szakterület
angol nyelv szakos általános iskolai
tanár
általános iskolai tanító ének-zene és
könyvtár szakkollégiumi képzéssel
általános iskolai tanító, német idegen
nyelvi műveltségi területen
általános iskolai tanító,
természetismeret műveltségi területen
történelem szakos általános iskolai
tanár, okleveles középiskolai
földrajztanár, sportedző

Név

Végzettség

Szakképesítés

Beosztás

E-mail

tanító

nagy.agnes@tiszaparti.hu

tanító

nemes.evelin@tiszaparti.hu

tanító

oerdoeg.petra@tiszaparti.hu

tanító

gal.anna@tiszaparti.hu

tanár

meszaros.erzsebet@tiszaparti.hu

intézményvezető

igazgato@tiszaparti.hu

általános iskolai tanító természetismeret
Nagy Ágnes

főiskola

Nemes Evelin Éva

főiskola

Ördög Petra

egyetem

Dr. Pappné Gál Anna Mária

főiskola

műveltségi területen, ének-zene szakos
általános iskolai tanár, katolikus
hittanár
általános iskolai tanító angol idegen
nyelvi műveltségi területen
német nyelv és irodalom szakos
bölcsész és tanár
általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom szakos tanár,

Petrócziné Mészáros Erzsébet

főiskola

ének-zenetanár, szakvizsgázott
pedagógus drámapedagógiai
szakterületen
biológia, kémia szakos középiskolai

Schaller Györgyi

egyetem

tanár, szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető szakterületen
általános iskolai tanító ének-zene

Simon Ildikó

főiskola

szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott

intézményvezető-

pedagógus, közoktatási vezető

helyettes

simon.ildiko@tiszaparti.hu

szakterületen
Sipos Rozália

egyetem

Szabó Zsuzsanna

egyetem

okleveles vizuális- és környezetkultúratanár és okleveles etikatanár
okleveles középiskolai biológiatanár és
okleveles középiskolai kémiatanár

tanár

sipos.zsuzsanna@tiszaparti.hu

tanár

szabo.zsuzsanna@tiszaparti.hu

tanár

szalontai.agnes@tiszaparti.hu

tanár

szerda.zsofi@tiszaparti.hu

tanár

szilagyi.nora@tiszaparti.hu

tanár

rozik.edit@tiszaparti.hu

tanár

beres.irma@tiszaparti.hu

tanító

veber.krisztina@tiszaparti.hu

tanító

vincze.szilvia@tiszaparti.hu

tanár

farago.aniko@tiszaparti.hu

tanító

zsido.diana@tiszaparti.hu

általános iskolai tanító angol idegen
Szalontai Ágnes

főiskola

nyelvi műveltségi területen, angol nyelv
és irodalom szakos általános iskolai
tanár
okleveles középiskolai matematikatanár

Szerda Zsófi

egyetem

és okleveles technika-, életvitel- és
gyakorlat- tanár

Szilágyi Nóra

egyetem

Terhesné Rozik Edit

főiskola

Udvarhelyiné Béres Irma

főiskola

Véber Krisztina

főiskola

Vincze Szilvia Andrea

főiskola

Vinczéné Faragó Anikó

főiskola

testnevelés szakos középiskolai tanár
magyar nyelv és irodalom,orosz nyelv és
irodalom szakos általános iskolai tanár
matematika, fizika szakos általános
iskolai tanár
általános iskolai tanító
általános iskolai tanító vizuális nevelés
szakkollégiumi képzéssel
matematika-fizika szakos általános
iskolai tanár, számítástechnika szakos
általános iskolai tanár,szakvizsgázott
pedagógus, közoktatási vezető

Zsidó Diána

főiskola

szakterületen, igazgatásszervező
általános iskolai tanító, angol idegen
nyelvi műveltségi területen

