
 
 

Az Addetur 
egy csodás 

hely!!! 
 

Kékesné Czinder 
Gabriella 

 
igazgató 

 
Az irodámba vagy 

jó jönni, vagy 
rossz… 

 

 
 

Aki azt gondolja, 
van lehetetlen, az 

téved!  
 

Rieger Dóra 
 

gyógypedagógiai 
asszisztens 

 
Régóta dolgozom 

már ebben az 
iskolában, és nem is 
szeretnék elmenni 

innen. Hamarosan ti 
is így fogjátok 

érezni. Ha 
segítségre van 

szükségetek, csak 
szóljatok bátran, én 

megteszem. 

 

Petrényi Hajnalka 
 

gyógypedagógus, 
mindenfélét fejlesztő 

 
Szeretem mondás: A 
hibák arra jók, hogy 
tanuljunk belőlük. 

Csak úgy szeretem: 
palacsinta, állatok, 

virágok, beszélgetés, 
soook humor… 

 
 

 

Kis Benedekné 
 

igazgatóhelyettes 
 

Akinek mindig 
igaza van… 
Bármilyen 

problémával 
kereshetsz, lesz 

megoldás! A 
szeretet visz előre! 

 

 

Utassy-Hajdú Kala 
 

konduktor – 
osztályfőnök - 
ez az amaz... 

 
kicsit hebrencs 

kicsit laza 
kicsit szétszórt 

kicsit anya :) 
 

 

Nemet Miriam 
 

gyógypedagógiai  
asszisztens 

 
Vidám vagyok, és 

megpróbálok 
segíteni. Ott vagyok, 

ha kellek!!! 
 

 
 

Eckert Imre 
 

konduktor 
(mozgásnevelő) 

 
Kedves barátom, 

eper palántát nevelni 
földi dolog, ember 
palántát mennyei. 

Erősödj és növekedj 
nagyra nálunk! 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=09da5d4a8c&view=att&th=1656b8a36759e759&attid=0.1&disp=safe&realattid=1656b89fbfd449cf83c1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=09da5d4a8c&view=att&th=1656b8a36759e759&attid=0.1&disp=safe&realattid=1656b89fbfd449cf83c1&zw


Ruff-Fazekas 
Anna 

 
matematika-fizika 

szakos tanár 
 

Ha robban, kémia. 

Ha nem működik, 
fizika. 

Ha zöld vagy izeg-
mozog, biológia. 

Ha érthetetlen, 
matematika. 

Ezt fogjuk együtt 
megcáfolni. 

 

 

Kékesiné Jánó 
Rozália 

 
gyógypedagógus - 

szomatopedagógus 
 

Hiszem, hogy “A 
boldogsághoz 

hozzátartozik a 
küzdelem, a tudás, 

a teljesítmény.” 
Kulcsszavaim, 

melyek a 
napjainkat széppé 

teszik: szeretet, 
öröm, vidámság, 

siker, jóság. 
 

 

Békési Györgyi 
gyógypedagógiai 

asszisztens 
 

Hihetetlenül fontos, 
hogy figyeljünk 

egymásra, 
törődjünk 
egymással, 
segítsünk 
egymáson. 
“Segítsünk 

másokon! Mert a 
mások is mi 

vagyunk.”(Martin 
Luther King) 

 
 

 

Aszódi István 
 

gyógypedagógiai 
asszisztens 

 
 

 
 
 

Ha elromlik, szólj! 

Gerlachfalvy 
Marianna 
logopédus 

 
„Mert minden élet 

műremek, van 
fénye, fénytörése, a 

mindenségnek 
külön része a 

három milliárdból 
Egy.” (Vészi Endre) 

 

 

Galambos Csaba 
magyar, orosz, 
bibliaismeret 

(szükség esetén 
lengyel és olasz) — 
ilyesféle dolgokat 
próbálok tanítani. 

Azoknak 
természetesen, 

akiket érdekel az 
ilyesmi. 

 
 

Hublik Ildikó 
 

igazgatóhelyettes, 
biológia-földrajz 

 
Kételkedj, kérdezz, 
ne higgy el mindent 

automatikusan! 
Ez viszi előre a 

világot! 
 

 

Beczásy Dorottya 
Angolt tanítok minden 

szinten. Az angol minden 
tinédzsert érdekel  

valamiért, legalább is 
1kicsit... Próbálkozunk, 

csüggedünk, 
örvendezünk ... nekik is 

nehéz... (lásd Gyalog 
galopp-„hülye angolok, 

angol hülyék”). De sebaj, 
Metro, Goldwyn és az 

oroszlán! 

 

 



Labán Gábor 
testnevelő tanár 

 

 
 

Úgy gondolom, a 
sportos mozgás 

mindenkinek 
szükséges. 

 
Így szerencsések 

azok a diákok, 
akiknek 

mindennapos 
testnevelés órájuk 

van. 

Őrhegyi Istvánné 
levelezés-irodai 

alkalmazások 
 

 
 

“Örülj, ha kél a nap, 
Örülj, ha hanyatlik, 
Örülj, ha segíthetsz, 

Örülj, ha 
bátoríthatsz, 

Végezd a szeretet 
munkáját, mert ez a 
legszebb munka, itt 

van elrejtve a 
boldogság kulcsa!” 

(B.K.) 

Igali Zsuzsa 
angol 

 
English is Fun! 

 
Ne ijedj meg tőle, az 

angol tanulással 
könnyen 

sikerélményhez 
juthatsz, így pedig 

magabiztosabb 
leszel! 

 

Maczó Ferenc 
történelem, média 

 

 
 

Azt gondolom, hogy 
mindenki lehet 

sikeres a tanulásban, 
csak a sikerhez 

vezető út 
különbözik... 

 
Nagy Ildikó 

gyógypedagógus 
 

Igyekszem a világ 
derűs, színes 

dolgaival 
foglalkozni az 

órákon. :-) 

 
 

Mikoss Ágnes 
konduktor 

 
-Kitartó vagyok. 

Csak akkor adom 
fel, amikor 
befejeztem. 

-Mindegy milyen 
lassan csinálod, 

csak érj a végére! 
-Mindenki 

motiválható. 

 
 

Mlinkó Ágnes 
 

Gyógypedagógus- 
ként segítek a 

a célok elérésében, 
mert a változás, a 
fejlődés csodája 

mindenkiben benne 
van. 

 
 

Gál Mariann - 
 

informatika, 
programozás, 
matematika 

 
Szeretem a cicás 

képeket. 



Izsák Dániel 
 

természetismeret, 
biológia, kémia 

osztályfőnök 
 

2006 óta vagyok az 
ADDETURban. 

Szeretem a 
természetet. :) 

 

 

 
Czakó Károly 
informatika 

 
Ha informatikát 

választottál, akkor 
egy életen át tartó 

tanulás vár rád. 
De ez nem teher, 
hanem a kedvenc 

hobbiddá fog 

válni.😉 

 
Hegyesi Dénes 

 
gyógypedagógus 

 
Különleges 

ismertető jegyem a 
teás bögrém, amit 

gyakran magamnál 
szorongatok. 
Mindig lehet 

kérdezni tőlem, 
mindig van valami 

kérdésem.  😉 

 
Czakó-Radványi 

Piroska 
német 

 
Sprechen Sie 

Deutsch? Ha még 
nem, velem 

megtanulhatsz. 
Sosem tudhatod, 

mikor lesz rá 
szükséged ;-) 

Zsolnay Dóra 
konduktor, 

osztályfőnök 
 

Szeretem a 
konduktív 

pedagógiát és 
konduktív 

foglalkozásokat, 
szeretek együtt 

fejlődni a 
“tanítványokkal”. 

A konduktív 
pedagógia 

szemlélet nemcsak 
a mozgás 

elsajátításában 
fontos, hanem 

életünk bármely 
területén hasznát 

vehetjük. 

 

Tóth Emese 
gyógypedagógiai 

asszisztens 
 

Itt töltöttem a 
legboldogabb diák- 

éveimet és most 
átadhatom azt a sok 
jót, amit én kaptam. 

 

 

Csics Bernadett 
iskolatitkár 

 
Mindig örömmel 
fogadom az olyan 

dicséretet, amit nem 
érdemeltem ki. :))) 

 
 

 
 

Pajor Patrícia 
gazdasági ügyintéző 

 
Kedvenc idézetem: 

“A tudásba való 
befektetés mindig a 

legnagyobb hozamot 
fizeti.”-Benjamin 

Franklin   
 
 
 

 



Szűcsné Zsigóczki 
Irén 

gyógypedagógus, 
logopédus 

 
Mottóm: 

“Ha valakit 
olyannak látsz, 
amilyen, éppen 

most, ezzel 
visszatartod őt 

fejlődésében. De ha 
olyannak látod, 

amilyen lehetne, 
ezzel elősegíted 

életútját.“ 
Goethe 

Rácz Attila 
gyógypedagógiai 

asszisztens 
 

“A tanításban az a 
legjobb, hogy az 
ember fiatalok 
között van, és 

legalább annyit 
tanul tőlük, mint 
amennyit tanít 

nekik.” 

 

Gulyás Krisztina 
matematika-fizika, 

osztályfőnök 
 

Vallom: 
“A tanulás olyan 

város, amelyikben 
az egyik tartópillér a 
memória, a másik a 

megértés.” 

Czékmány Ilona 
informatika, 

digitális kultúra 
 

 
 

“ Tanítani csak azt 
lehet, aki hagyja 

magát.” 
Csak együtt vagyunk 
képesek eredményt 

elérni. 

Mészárosné 
C. Szabó Edit 

gyógypedagógus, 

szurdopedagógus, 

logopédus 

 

 
“Ha egy gyerek nem 

tud úgy tanulni, 

ahogyan tanítjuk, 

akkor úgy kell 

tanítanunk, 

ahogyan ő tanulni 

tud.” 

Ignacio Nacho 
Estrada 

Stark Gábor 
rajz és vizuális 
kultúra tanár 

 
“A tehetség hozza a 

pénzt, de a tudás 
tartja a zsebben” 

 

 
 

A kép restaurálás 
alatt... 

Vizi Mária 
magyar, média 

Aki lemond az 
irodalomról, nem 

kevesebbről mond le, 
mint saját maga 
megértéséről. 

Jó beszélgetések, 
kalandozások irodalmi 

művek segítségével 
belső tájainkon - ez a  

magyaróra. 
A film pedig önmagunk 
örömteli felfedezéséhez 

vezető másik út. 

 

Lechner Andrea 
fejlesztőpedagógus, 

matematika, 
gyermekvédelmi 

felelős 
 
 

 
Humor, játék, 
szabadság... 

 
 



Tóth Krisztián 
4. tanéve vagyok az 

Addetur iskolalelkésze. 
Bibliaismeret órákat 

tartok, valamint délutáni 
Zenés Biblia Klubot 
vezetek. Szeretem a 
természetet, túrákat 

szervezek minden 
évszakban (LelkiTúrák), 

valamint szívesen 
használom a zenét 

(gitározom) az oktatásban 
is. Várunk szeretettel - az 
Addetur az egyik legjobb 

iskola, amit ismerek. :) 
Sok áldást kívánok 

életetekre!” 

 

Szalai Levente 
földrajz, történelem 

 

 
 

“A múlt nyomokat 
hagyott a Földön, 

nekünk csupán az a 
dolgunk, hogy 
megfejtsük a 
jelentésüket.” 

Horváth Tibor 
Lászlóné 

ének, kórus 
 

A zene ráhangolja a 
szívünket a közös 
hullámhosszra, az 

éneklés pedig 
összefűz minket egy 

nagy csapattá. 
 

 

Szepesi Gábor 
operatőr, média 

 
Mindent tudok a 
filmkészítéssel 

kapcsolatban, amit 
tudni szeretnél! 

 

 

Kerekes Zsuzsa 
 

gyógypedagógiai 
asszisztens 

 
Szeretek gyerekekkel 

együtt dolgozni. 
 

 
 

Starkné 
Gemziczky Beáta 

gyógypedagógiai 
asszisztens 

 
“Ha nem értesz 

valamit, nyomban 
kérdezd meg! Jobb 

rögtön, mint később 
és valamikor.” 

 

 

Hajdú Lászlóné 
gazdasági vezető 

 
Addig-addig 

varázsolok, hogy 
ösztöndíjra is fussa... 

 

 

Soós Erzsébet 
Zsuzsanna 

magyar, ének 
 

Szerencsés ember 
vagyok, mert a 

hobbim és a 
hivatásom is 

ugyanaz. 
 

 

 

ezek Mi vagyunk... 


