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Torda István Tamásné 

Nagy Ildikó 

Intézményvezető 

Angol nyelv és irodalom – orosz nyelv és 

irodalom szakos középiskolai tanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, 

mesterpedagógus, 

szakértő pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítés területen, 

angol nyelv szaktanácsadó, 

érettségi vizsgaelnök. 

 A Nyíregyházi Tankerületi 

Központ, a Működtető (Nyíregyháza MJV 

Önkormányzata, KÖZIM) és a Pedagógiai Oktatási 

Központ (POK) kapcsolatok vezető koordinátora 

 a pályázati munka koordinátora 

 az iskolai rendezvények fő szervezője 

 intézményi delegált 

 A Kölcsey Ferenc Gimnázium jövőjéért 

Alapítvány kuratóriumának elnöke 

 A Magyar Vöröskereszt Nyíregyházi Kölcsey 

Ferenc Gimnázium Alapszervezetének elnöke 

 
Bodnár Mihály László 

Intézményvezető-helyettes 

Okleveles informatika szakos középiskolai 

tanár, matematika-testnevelés szakos 

általános iskolai tanár, 

szakközgazda, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, 

mesterpedagógus, 

szakértő a tanügyigazgatás, a pedagógiai 

értékelés, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

és a pedagógusminősítés területén. 

 pályaválasztási felelős 

 iskolai verseny- és vizsgaszervező 

 a belső ellenőrzések koordinátora 

 intézményi delegált 

 az iskolai rendezvények szervezője 

 iskolai mérések koordinátora 

 Fáy András Alapítvány kapcsolattartója 

 
Dr. Czakóné Olesnyovics 

Veronika 

Intézményvezető-helyettes 
Okleveles történelem - magyar nyelv és 

irodalom szakos bölcsész és középiskolai 

tanár, 

közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga, 

érettségi vizsgaelnök. 

 beiskolázási felelős 

 az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) vezető 

koordinátora 

 a tanítási gyakorlat iskolai kapcsolattartója 

 gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor 

 az iskolai rendezvények szervezője 

 intézményi delegált 

 órarendkészítő 

 helyettes osztályfőnök 9.B 

 



 
Baranyiné Szilágyi Gabriella 

Okleveles francia szakos középiskolai tanár 

olasz nyelv és irodalom szakos tanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, 

szaktanácsadó idegen nyelv területen. 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, 

osztályfőnök – 9. B osztály 

 a francia lektor segítője 

 a francia testvériskolai kapcsolat koordinátora 

 a Megyei Francia Fesztivál és a francia 

versenyek szervezője 

 a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 

kapcsolattartója 

 a bázisintézményi program koordinátora 

 
Dr. Murányiné 

Csorba Zsuzsanna 

Okleveles magyar nyelv és irodalom – 

orosz nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, 

angol szakos nyelvtanár, 

közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga, 

mesterpedagógus. 

 

A magyar – történelem  ̶ művészetek 

munkaközösség vezetője 

 helyettes osztályfőnök 9.A 

 színházi közönségszervező 

 az iskolai évkönyv főszerkesztője 

 A Kölcsey Ferenc Gimnázium jövőjéért 

 Alapítvány kuratóriumának tagja 

  iskolai rendezvények szervezője 

 

 
Ferencziné Molnár Éva 

Angol nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, 

érettségi vizsgaelnök,  

közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga. 

 

Az angol nyelvi munkaközösség vezetője, 

osztályfőnök – 9. A osztály 

 a Közalkalmazotti Tanács tagja 

 



 
Kulimár Krisztina 

 

Okleveles német nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus mentor-  és 

vezetőtanári ismeretek specializációval. 

 

 

Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője, 

 a német testvériskolai kapcsolat koordinátora 

 helyettes osztályfőnök 9.C 

 

 

 
Safrankuné Palombi Csilla 

 

Okleveles középiskolai biológia– kémia 

szakos középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus mentor-  és 

vezetőtanári ismeretek specializációval, 

mesterpedagógus, 

biológia szaktanácsadó. 

A biológia  ̶  kémia – egészségnevelés 

munkaközösség vezetője 

 az Útravaló ösztöndíjprogram felelőse 

 A Magyar Vöröskereszt Nyíregyházi Kölcsey 

Ferenc Gimnázium Alapszervezetének 

vezetőségi tagja és tanár elnöke 

 helyettes osztályfőnök - 10. A  

 
Szemcsákné Koczor Andrea 

 

Okleveles matematika – kémia szakos 

tanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, 

mesterpedagógus,  

matematika szaktanácsadó, 

érettségi elnök. 

 

A matematika – fizika – informatika 

munkaközösség vezetője 

 



 
Dr. Antalné 

Porkoláb Katalin 

 

Okleveles könyvtáros,  

Történelem szakos tanár és könyvtáros, 

szakvizsgázott pedagógus mentor – és 

vezető tanári ismeretek specializációval. 

   

     

Könyvtárostanár 

 pályázatfigyelő 

 nevelőtestületi jegyző 

 az iskolai rendezvények segítője 

 az iskolai évkönyv szerkesztője 

 A Magyar Vöröskereszt Nyíregyházi Kölcsey 

Ferenc Gimnázium Alapszervezetének titkára 

 

 

 
Bánhegyesi Erzsébet Borbála 

 

Okleveles orosz nyelv és irodalom – 

történelem szakos középiskolai tanár, 

angol szakos nyelvtanár.  

    

 helyettes osztályfőnök 12.B 

 

 
Bányai Zoltánné 

 

Okleveles történelem - német nyelv és 

irodalom szakos középiskolai tanár, 

érettségi vizsgaelnök. 

 

Osztályfőnök – 10. C osztály. 

 A német testvériskolai kapcsolat segítője. 

 



 
Bárdosi Éva 

 

Történelem - orosz nyelv és irodalom 

szakos középiskolai tanár, 

német szakos nyelvtanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga. 

 

 

  Savaria országos történelem verseny iskolai 

kapcsolattartója 

 
Bedő Éva 

 

Okleveles matematika – kémia – 

informatika szakos középiskolai tanár. 

    

Osztályfőnök – 12. C osztály. 

 

 
Ben Slimenené 

Czipa Boglárka Piroska 

 

Magyar nyelv és irodalom – orosz nyelv és 

irodalom szakos középiskolai tanár, 

okleveles francia szakos nyelvtanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga. 

     

Osztályfőnök – 9. C osztály,  

 az iskolai évkönyv szerkesztője, 

 sajtófelelős 

 az iskolai rendezvények szervezője, segítője 

 



 
Berei Enikő 

 

Magyar nyelv és irodalom – könyvtár 

szakos általános iskolai tanár, 

informatikus könyvtáros,   

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga. 

 

 

Könyvtárostanár, 

 helyettes osztályfőnök 12. D 

 pályázatfigyelő 

 tankönyvfelelős 

 az iskolaújság főszerkesztője 

 sajtófelelős 

 az iskolai rendezvények segítője 

 
Bodnár Jánosné 

 

Okleveles magyartanár, 

ének-zenetanár, 

drámapedagógus pedagógus szakvizsga. 

 

 

 

 

 

 

 

 A Diákönkormányzatot segítő tanár 

 az iskolai kamarakórus vezetője 

 

 
Dr. Buczkóné 

Rangoni Claudia 

 

Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és középiskolai tanár, 

közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga, 

szakvizsgázott pedagógus a tanulási zavarok 

preventív pedagógiája területen, 

mesterpedagógus, 

szakértő pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítés területen, 

érettségi vizsgaelnök. 

 a médiakapcsolatok felelőse 

 az iskolai rendezvények szervezője, segítője 



 
Csabainé Kocsis Szilvia 

 

Okleveles magyartanár, 

okleveles angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus 

tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 

specializációval. 

Osztályfőnök – 11. A osztály 

 az iskolai rendezvények szervezője, segítője 

 
Cseh Imre 

Okleveles matematika- fizika- informatika 

szakos középiskolai tanár, 

okleveles fizikus, filozófus,  

szakvizsgázott pedagógus – informatika, 

mesterpedagógus,  

szakértő pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítés területen, 

informatika szaktanácsadó, 

érettségi vizsgaelnök. 

 

Osztályfőnök – 11. C osztály 

 

 
Csonka Judit Ildikó 

 

Biológia – testnevelés szakos általános 

iskolai tanár,  

okleveles testnevelő szakos középiskolai 

tanár,  

atlétika sportedző, 

szakvizsgázott pedagógus mentor- és  

vezetőtanári ismeretek  specializációval. 

mesterpedagógus, 

testnevelés szaktanácsadó   

Osztályfőnök – 7.D osztály 

 az iskolai női röplabdacsapat és atlétikai 

csapat edzője 

 az iskolai rendezvények segítője 



 
Farkas Zoltán 

 

Vizuális nevelőtanár, 

szakvizsgázott pedagógus mentor – és 

vezető tanári ismeretek specializációval. 

 

 

 helyettes osztályfőnök – 12. C osztály 

 az iskolai rendezvények, a diákújság segítője 

 
Ferenczi Sándor 

 

Okleveles történelem – földrajz szakos 

középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus,  

mesterpedagógus, 

történelem vezető szaktanácsadó. 

 

 helyettes osztályfőnök – 11. C osztály 

 

 
Harcsa Valéria Judit 

 

Okleveles történelem- társadalomismeret 

szakos középiskolai tanár, 

pedagógus szakvizsga,  

mesterpedagógus,  

történelem szaktanácsadó,  

érettségi vizsgaelnök. 

Osztályfőnök – 12. A osztály 

 



 
Horváth Anetta 

 

Földrajz- testnevelés szakos tanár, 

okleveles földrajztanár. 

Osztályfőnök – 11. B osztály 

 az iskolai kosárlabdacsapat edzője 

 az iskolai rendezvények segítője 

 

 

 
Jánowszky - Markovics Orsolya 

 

Angol nyelv és irodalom szakos tanár, 

angol nyelvtanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga. 

Osztályfőnök – 10. A osztály 

 az Intézményi Tanács tagja 

 

 

 
Jeney Lajos Zoltán 

 

Okleveles matematika – fizika szakos tanár, 

pedagógus szakvizsga, 

mesterpedagógus, 

szakértő pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítés területen. 

 

 

 



 
Juhászné Dancs Ágnes 

 

Okleveles matematika – fizika szakos 

középiskolai tanár, 

pedagógus szakvizsga tehetséggondozás, 

tehetségfejlesztés szakirány,  

érettségi vizsgaelnök. 

Osztályfőnök – 8. D osztály 

 

 
Kászoni - Kövendi Zsuzsánna 

 

Okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár. 

Szakvizsgázott pedagógus 

tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 

területen. 

  

 

 a spanyol tanulmányutak szervezője 

 helyettes osztályfőnök – 11. B osztály 

 

 

 
Kerekes Attila Miklós 

 

Magyar – történelem szakos középiskolai 

tanár, 

szakvizsgázott pedagógus mentor – és 

vezető tanári ismeretek specializációval, 

szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia 

szakterületen, 

érettségi vizsgaelnök. 

Osztályfőnök – 12. D osztály 

 az iskolai rendezvények szervezője, segítője 

 



 
Kissné Szabó Tünde 

 

Okleveles biológia – kémia szakos 

középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető 

mentortanári szakterületen. 

 

 a Szülői Szervezet kapcsolattartója 

 helyettes osztályfőnök – 12. A osztály 

 

 
Kovács - Kruppa Erzsébet 

 

Okleveles angoltanár – némettanár.  

 

    

Tartósan távol lévő (GYES) 

 

 
Kurucsó Andrea 

Angol nyelv és irodalom szakos 

középiskolai tanár 

 

 



 
Majoros - Gresnyer Erzsébet 

 

Anglisztika alapszakos bölcsész, 

okleveles angoltanár, 

okleveles matematika szakos tanár. 

 

Osztályfőnök – 10. B osztály 

 

 
Molnárné Danyi Erzsébet 

 

Történelem - földrajz szakos középiskolai 

tanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, 

humánmenedzser. 

 helyettes osztályfőnök - 9.D osztály 

 
Morauszki László 

 

Okleveles informatikatanár, 

okleveles matematikatanár, 

szakvizsgázott pedagógus mérés-értékelés 

specializációval. 

Osztályfőnök – 9.D osztály 

 



 
Nagyné Balla Judit  

 

Okleveles olasz nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, 

okleveles magyartanár, 

orosz szakos tanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga, 

mesterpedagógus, 

szakértő pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítés területen, 

érettségi elnök. 

 

 az olasz tanulmányutak szervezője 

 helyettes osztályfőnök - 10. B osztály 

 olasz lektor segítője 

 Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének 

kapcsolattartója 

     

 
Pomáziné Szilágyi Judit 

 

Okleveles matematika-  

fizika szakos tanár, 

számítástechnika szakos tanár. 

 

 Helyettes osztályfőnök - 8.D osztály 

 
Réz Irén 

 

Okleveles történelem - orosz nyelv és 

irodalom szakos középiskolai tanár, 

közoktatási vezető pedagógus szakvizsga. 

 

 

 



 
Siposné Pék Mária 

 

Okleveles matematika – fizika szakos 

középiskolai tanár. 
 a Közalkalmazotti Tanács tagja 

 helyettes osztályfőnök - 10. C osztály 

 
Szabó - Papdi Eszter 

 

Okleveles angol nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár, 

okleveles francia nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár. 

 

 helyettes osztályfőnök – 11. A osztály 

 

 
Vajda Gyula 

Okleveles testnevelő szakos középiskolai 

tanár, 

okleveles földrajz szakos tanár. 

 helyettes osztályfőnök – 7.D  osztály 

 az iskola fiú és leány labdarúgó csapatainak 

az edzője 

 az iskolai rendezvények segítője 

 



 
Vincze Annamária 

 

Okleveles angol – francia szakos 

középiskolai tanár, 

szakvizsgázott pedagógus mentor- és 

vezetőtanári ismeretek specializációval. 

Osztályfőnök – 12.B osztály 

 

 

 

 

 

A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ KOLLÉGÁK 

 

 

 
Petri Bálintné 

Főiskolai végzettségű PR kommunikációs menedzser és 

művelődésszervező 

 

 

 

 

 

 

 

 

iskolatitkár 



 

 
Sóvári Edit 

Biológia – testnevelés szakos általános iskolai tanár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iskolatitkár  

 

 
Puskás Tivadar 

 

Okleveles informatikatanár,  

Technika – számítástechnika szakos általános iskolai 

tanár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendszergazda 

 

Pogácsás Zsoltné Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző, 

Mérlegképes könyvvelő. 

gazdasági ügyintéző 

 


