Új kollégáink bemutatkozása
Fogadjátok szeretettel! 

Új iskolatitkárunk: Spengler-Farkas Orsolya
Budapesten

születtem,

skandinavisztika

(norvég)

szakos

előadóként végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A
diploma

megszerzése

után

az

Oktatási

Minisztérium

háttérintézményeként funkcionáló Magyar Ösztöndíj Bizottság
irodájában dolgoztam észak-európai szakreferensként, majd az
ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. nevű
multinacionális nagyvállalatnál töltöttem 10 évet. Gyermekeim
születését követően Balatonkenesére költöztünk. A GYES után a
Veszprém

Megyei

Kormányhivatal

Balatonalmádi

Járási

Hivatalának Hatósági és Gyámügyi Osztályán helyezkedtem el állami tisztviselőként, 2017
májusától napjainkig pedig értékesítési és marketing koordinátorként dolgoztam a Niketrans
Targonca Kft-nél.

Első osztályos tanító kolléganőnk: Koszorús-Erdélyi Valéria
Férjemmel, s három kislányunkkal Hajmáskéren élünk családi
házban. Mindketten kertet művelő, kis családi gazdálkodást végző
emberek vagyunk. Az Isten adta föld tisztelete és a szellemi
magvak ültetése egyaránt fontos számunkra, mind gyermekeink,
mind környezetünk épülésére. Tanítóként, teológusként is ezt a
gyökeret szándékozom tovább táplálni. Fontos számomra a zene,
mint lelkeket gyógyító és egy mindig szebb irányba mutató vonal.
Közel 25 éve vagyok kántor. Számomra egy egyházi intézmény
részesének lenni nem elsősorban munkahely, hanem otthon. Gyermekeket tanítani egymástól egyre távolódó világunkban, - hazaszeretetre, emberségre, fejleszthető tudásra a
hit alappillérein érdemes. A remény ezáltal lehet jövőre mutató bármilyen élethelyzetben.

Pedagógiai asszisztensünk: Dancs Csaba
Balatonakaliban élek párommal és kislányommal, Rékával.
Szakmai pályám során többirányú szakmai tapasztalatot
szereztem a köznevelésben, hiszen dolgoztam óvodában,
általános iskolában, kollégiumban és szakképző intézményekben
is. Pedagógusként szakgimnáziumban tanítottam több mint 20
évet

turizmus-vendéglátás

Berzsenyi

Dániel

területen.

Tanárképző

Szombathelyen,

Főiskolán

a

végeztem

művelődésszervezőként majd tanári diplomámat - turizmus
szakon - a Pécsi Tudományegyetemen szereztem. Érdeklődési
körömhöz tartozik a sport, kerékpározás, íjászat, kézműves tevékenységek (népi kismesterségoktató, játszóház vezető). Annak ellenére, hogy pályafutásom nagy részében más korosztállyal
(középiskolások) dolgoztam, örülök a lehetőségnek, hogy a Litéri Református Általános
Iskolában és ezen a területen dolgozhatok(újra)!

Ének-zene és szolfézstanárunk: Karli Éva
2004-ben végeztem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Budapesti Tanárképző Intézetében, zeneelmélet-szolfézs tanár és
karvezetőként. Már főiskolás éveim alatt tanítottam a II. kerületi
Járdányi Pál Zeneiskolában szolfézst, zeneirodalmat, valamint az
iskola kórusát vezettem. Közben a Pécsi Tudományegyetemen
informatikus könyvtáros végzettséget szereztem, és 2009-től a
Csolnoky Ferenc Kórház Orvosi Könyvtárának vezetője lettem.
2013-ban megszületett a kisfiam, majd a gyes lejárta után, 2016tól visszatértem eredeti szakmámhoz és elkezdtem szolfézst
tanítani a veszprémi Csermák Antal Zeneiskolában, majd a Zeneművészeti Szakgimnáziumban
is kaptam középiskolai órákat. 2019. szeptemberétől a veszprémi Cholnoky Jenő Általános
Iskolában is tanítok éneket. Izgatottan várom az új kihívásokat, a diákok megismerését a litéri
iskolában is!

Kémiatanárunk: Mézes József
Mézes József vagyok, 1973-ban születtem Esztergomban. Az
általános iskola befejezése után középiskolai tanulmányaimat
Nyergesújfalun az Irinyi János Műszaki Szakközépiskolában vegyész
szakon folytattam. A családi tradíciót követve pályaválasztásomnál
egyértelmű volt, hogy a pedagóguspálya felé orientálódom,
matematika-kémia szakos tanári képesítést szereztem.
Eddigi életpályám során közel 20 évet töltöttem el az oktatás és
nevelés különböző szakterületein. Tanítási gyakorlatot szereztem
az általános iskolában, nevelőtanárként bepillantást nyertem a kollégiumok mindennapi
életébe, tanítottam gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában. Ezáltal az oktatónevelő munka különböző területeiről közvetlen tapasztalataim, élményeim vannak.
2016 júniusától a Veszprémi Szakképzési Centrumban felnőttoktatással kapcsolatos
feladatokat láttam el. A megye Ipari Kamaráival, és számos céggel történt egyeztetések
alapján alakítottuk ki a megye tagintézményeinek képzési kínálatát, a piac igényeinek
megfelelően. 2018-tól a Mester Oktatási Központ KFT képzési vezetőjeként dolgozom.
Feladatom a piaci igények szerin a különböző típusú felnőttképzések kidolgozása, képzések
lebonyolítása, a vizsga szervezése, valamint a duális szakképzésben levő tanulók gyakorlati
képzésének leszervezése felügyelete tartozik még a munkakörömbe. A felnőttképzéssel
kapcsolatban 2016 óta pedagógus továbbképzéseket vezetek, több projektben képzőként,
trénerként veszek részt.

