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A 2022/2023-as tanévben érkező új kollégáink 

bemutatkozása 

 

FAUST ZITA – tanító 2/A. osztály 

Tanítói és nevelői tevékenységemet helyettes tanítóként és 

osztályfőnökként 1990-ben kezdtem szülőfalumban: 

Marosszentkirályon, Erdélyben. A volt tanítóm, tanáraim kiváló 

példaképek voltak számomra, sokat tanultam tőlük. Rendkívüli 

felkészültségük, elhivatottságuk, segítőkészségük, emberségük 

példaértékű mai napig számomra. 

Nagykőrösön 1996-ban szereztem általános iskolai tanítói 

diplomát a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző 

Főiskolai Karán. 

A családunk 2002-ben települt át Magyarországra, honosítással, 

ugyanis férjem felmenői Mohácsról származnak. Kétgyerekes családként Papkeszire 

költöztünk, ahol egy évig napközis nevelőként végeztem a pedagógiai munkát a helyi általános 

iskolában. Jelenleg Balatonalmádiban élünk. 

2003 augusztusától tanítottam Berhidán az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

2010-ben ember, - erkölcs - és vallásismeret szakirányú szakos pedagógus végzettséget 

szereztem a Pannon Egyetemen, majd 2010–2012-es időszakban tanári mesterképzésben 

vettem részt ugyanitt, ahol okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár lettem. 

2019-ben Veszprémben, a Pannon Egyetemen, Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szakán szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető végzettséget 

szereztem 

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása” projektben három éven keresztül, mint szakmai szakértő és 

nevelőtestületi kapcsolattartó vettem részt. Tagja voltam az intézményi önértékelési 

csoportnak, felkérésre részt vettem az intézményvezető értékelésében. 

A 2016/17-os tanévtől hátrányos helyzetű 7. és 8. osztályos diákokat mentoráltam a 

„Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért” Alapítvány által megnyert pályázatban. 

Pályakezdő kollégáimat támogattam, segítettem, az évek során több gyakornokot mentoráltam. 

Negyedik évfolyamon magyar nyelv és irodalmat, etikát és technikát tanítottam, valamint az 

osztályfőnöki teendőket végeztem. 

Alsós munkaközösség- vezetőként aktívan vettem részt az iskola életében. 2020-ban az iskola 

elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet, melynek koordinátoraként a területileg 
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illetékes POK-kal, az intézményvezetővel együttműködésben szerveztem, koordináltam a 

bázisintézményi feladatok ellátását. 

Szerveztem: ünnepségeket, közösségi programokat, kirándulást az alsó tagozatos tanulóknak, 

gyülekezetben kirándulást és konferenciát felnőtteknek. 

Erősségem, hogy rugalmasan alkalmazkodom környezetemhez, az elvárásokhoz, és igyekszem 

a maximálisat kihozni magamból. 

Munkámat a gyermekközpontúság és a pozitív attitűd jellemzi. Fontosnak tartom a fiatalok 

erkölcsi és hitbéli nevelését, a nevelésben a következetességet, az emberséget és nem utolsó 

sorban a pozitív példamutatást. Osztályfőnök tanítóként, a tanulók képességeihez mérten, 

megpróbálom a legtöbbet kihozni belőlük. Tanítványaimat, a pozitív emberi értékeket szem 

előtt tartva, emberségre, egymás elfogadására és szeretetére neveltem és nevelem. A különböző 

társadalmi rétegek gyerekeit tanítva, mindenhol megálltam a helyem. Városon és vidéken 

dolgozva, az értelmiségiek, a középosztály valamint a szubkultúrából jövő gyerekeket és 

fiatalokat ugyanolyan önzetlenül és szakmai felkészültségem adta lehetőségekkel élve 

tanítottam és neveltem. A szülőkkel és kollégákkal jó kapcsolatot ápoltam. 

Életem fontos igéje: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” Filippi 4:13 

Köszönöm az igazgató úrnak a felkérést és a lehetőséget, hogy a Litéri Református Általános 

Iskolában folytathatom munkámat, melyre szolgálatként tekintek. 

 

MARTON CSILLA – tanító 3. osztály 

Szeretnék bemutatkozni a harmadik osztályosok leendő 

tanítójaként. Miután 2009-ben Szegeden végeztem a főiskolán, 

Litéren kezdtem el tanítani, először napköziben. Ezt követően 

elsős osztály osztályfőnöke lettem és a felső 4 évfolyamon rajzot 

tanítottam. Kisebb-nagyobb megszakításokkal itthon maradtam 3 

gyermekemmel Balatonalmádiban. Most 2 év után térek vissza 

újra. 

Nagyon gyorsan tudok jó kapcsolatot kialakítani a diákokkal. 

Szeretek gyerekekkel foglalkozni és hivatásomnak érzem, hogy 

kellemes környezetben sajátítsák el azt a tudást, amire szükségük 

van. 

Fontosnak tartom a kölcsönös bizalmat, figyelmet és tiszteletet 

tanuló és tanító között. Mindig is figyeltem arra, hogy jó példát mutassak tetteimmel, 

magatartásommal. 

Célom, hogy egy jó osztályközösségbe járjanak a gyerekek és a lehetőségeikhez mérten a 

legtöbbet hozzák ki magukból a különböző területeken. Ezért örülök, hogy nem csak 

matematika, környezet, hanem rajz órán is foglalkozhatok velük. 

Izgalommal várom a következő tanévet, hogy megismerhessem az új osztályomat! 
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VARGA ÁRON – ének-zene 5-8. osztályok 

Varga Áron vagyok, frissen végzett ex-zeneakadémista, 

egyházzenész, orgonaművész, ének-zene művésztanár. 

2006 óta végzek rendszeres református kántori szolgálatot, 

több Veszprémi Református Egyházmegyében található 

gyülekezet után az utóbbi években a budapesti erdélyi 

gyülekezetben szolgálok. Több egyházközségünk 

gyülekezeti kórusát vezettem, egy ízben alapítottam. 2015 

óta a Veszprémi Református Egyházmegye ének-zeneügyi 

szakelőadójaként, 2016 óta Orgonaalapjának 

munkatársaként is igyekszem a minőségi egyházzene ügyét 

szolgálni. Református kántorképző tanfolyamot 2007-2013-

ig Budapesten végeztem, 2022-től Pápán tanítok a 

tanfolyamon. Szeptembertől Litér mellett kisebb-nagyobb 

óraszámban tanítani fogok a budapesti Sylvester János 

Református Gimnáziumban, a budapesti Egressy Béni 

Református Művészeti Szakgimnáziumban, a budapesti Altisz Alapítványi Gimnáziumban, a 

zirci III. Béla Gimnáziumban, valamint alkalmanként a devecseri Máltai Szakiskolában. Lukács 

Elek barátommal egy szűk esztendeje vettük át a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság 

vezetését, melynek Búzavirág Gyermekkarát idén szeptembertől indítjuk be. 2015 óta vagyok 

alapító tagja veszprémi Zenetörténeti előadások sorozatnak. Személyes ambícióim a 

pedagógusi pálya irányába gyermekkoromból származnak, leginkább az egyéni hangszeres 

oktatás és a gimnáziumi meg felső tagozatos ének-zene és egyházzene oktatás érdekel. 

Aldáskívánással, Varga Áron. 

 

Lampertné Hesz Georgina – pedagógiai asszisztens 1. 

osztály 

Budapesten születtem, ott is nőttem fel. Kereskedelmet 

tanultam, de nagyon hamar kiderült számomra, hogy nem ez 

az én utam. 2011-ben költöztem Litérre, beleszerettem a 

településbe, és a férjem már akkor megmutatta, hová fognak 

iskolába járni a leendő gyermekeink, de azt akkor még nem 

sejtettem, hogy én is itt fogok rátalálni a hivatásomra. Nem 

titok, hogy az iskolában tanító több pedagógusnak is nagy 

szerepe van benne, hogy elindultam ezen az úton, és persze a 

gyermekeimnek is. Munkámmal mind a pedagógusokat, mind 

a gyermekeket, mind a szülőket segíteni szeretném, és bízom 

benne, hogy együttműködésünk sikeres lesz. 
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PAPP MÁRTA – konduktor (Református EGYMI) 

Papp Márta konduktív pedagógus, szakvizsgázott pedagógus 

vagyok. 

A Pető Intézetben diplomáztam 1987-ben és dolgoztam 

konduktorként 35 évig. Az óvodai és iskolai nevelés, valamint 

a korai fejlesztés területén szereztem gyakorlatot.  

Pedagógus II. fokozatban vagyok. Szakvizsgáim a 

következők: szakértői, mentor pedagógusi és közoktatás 

vezetői.  

Jelenleg Veszprémben a Bárczi Gusztáv EGYMI-ben 

dolgozom utazó pedagógusként, tanítványaimat a konduktív pedagógia módszerével 

fejlesztem. Dr. Pető András hozta létre ezt az egyedülálló pedagógiai rendszert. Alapgondolata 

az, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok 

kiépülésének lehetőségével, melyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő irányításával 

mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét „konduktívnak”, amely latin eredetű kifejezés, 

jelentése: rávezetés. A konduktor kialakít egy komplex pedagógiai programot, amely magába 

foglalja a mozgásnevelést, beszédnevelést, önellátást, az életkornak megfelelő ismeretek 

bővítését.  

A Litéri Református Általános Iskolában a 2022/2023-as tanévtől utazó pedagógusként leszek 

óraadó. 

„Küzdeni és győzni tanulj.” (Kölcsey Ferenc) 

 

 

CSENDE KRISZTINA – pedagógiai asszisztens 1. osztály 

(Református EGYMI) 

Csende Krisztina vagyok. Tavaly szeptemberben végeztem el 

a Pedagógiai-és családsegítő munkatárs képzést, a tanulmány 

ideje alatt Gyermekpszichológiai konzulens programban is 

részt vettem. Gyakorlatom a Litéri Református Általános 

Iskolában volt, ami számomra a legjobb  érzés  hisz Én is ott 

töltöttem a diákéveimet. Az utóbbi 3 évben az ikreimmel 

voltam itthon, a gyerekek születése előtt vendéglátásban 

dolgoztam. Gyerekekkel mindig megtalálom a közös hangot. 

Pedagógiai asszisztensként igyekszem a legjobb tudásom 

szerint helytállni és a kollégákkal együtt dolgozni. 
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További változások az új esztendőben: 

 Lakics Krisztiánné (Klári) gyermekáldás miatt távozik iskolánkból, de 

várjuk vissza!  

 Laposa Norbert plébános atya is csatlakozik a római katolikus 

hitoktatáshoz a felső tagozaton! 

 Karli Éva tanárnő fogja tartani a művészeti iskolás diákok számára a 

dalost és a szolfézs-zeneelmélet foglalkozásokat. 

 Moldován László tanár úr megérdemelt nyugdíjas éveit töltheti 

szeptembertől.  


