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Név Tanít Online elérhetőség 

 

Baán Ferenc Jenő német nyelv, 

5. napközis csoport, 

diákönkormányzatot segítő 

tanár 

baan56@gmail.com  

Baánné Gruber Irén 1.b osztályfőnök, tanító,  

1. napközis csoport 

alsó tagozatos 

munkaközösség-vezető 

inke44@gmail.com   

Baloghné Simon Erika  1.b tanító,  

igazgatóhelyettes  

baloghnesimonerika@gmail.com  

Baranyai Mónika 1.a osztályfőnök, tanító demonka79@freemail.hu  

Barbalicsné Vigh Márta 3.b osztályfőnök, tanító marta.vigh63@gmail.com  

Bendéné Zseli Cecília 8.a osztályfőnök 

természetismeret, kémia, 

fizika  

bzscecilia@gmail.com  

Benkőné Klára Júlia német, 

könyvtáros 

benkoneklarajulia@gmail.com  

Boros Rudolfné 2.a osztályfőnök, tanító borosada@citromail.hu  

Böcskör Katalin  5.b osztályfőnök, 

angol nyelv, történelem, 

hon-és népismeret 

idegen nyelvi 

munkaközösség-vezető 

kankalin3@gmail.com  

Gróf Eszter matematika, informatika, 

technika 

grofeszter6@gmail.com  

Hárominé Orbán Erika ének-zene, matematika 

igazgatóhelyettes 

hoerika@airplanet.hu  

Horváth István 6.b osztályfőnök 

matematika, fizika, 

technika, csillagászati 

szakkör 

istvan0104@gmail.com  

Horváthné Bolfán Renáta biológia, természetismeret, 

testnevelés, atlétika, 

természettudományi 

munkaközösség-vezető 

bolfi1978@gmail.com  

Horváthné Drabik Noémi tartósan távol 

 

- 

Kadarkuti Judit  tartósan távol 

magyar nyelv és irodalom 

kadarkutipalika@gmail.com  

Kálmán Judit 7. a osztályfőnök 

gyógypedagógia, 

informatika, technika 

 

judit.kumanovich@gmail.com  
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Katzler-Berényi Boglárka tartósan távol 

 

- 

Kiss Dorottya 4.a osztályfőnök,  

tanító 

kissdrc@gmail.com  

Krilov-Sragner Tamara 5.a osztályfőnök,  

etika,  

magyar nyelv és irodalom 

kstamara5@gmail.com  

Laczó Csilla 7.b osztályfőnök  

magyar nyelv és irodalom, 

történelem 

laczo.csilla@gmail.com  

Lados Rita 2. napközis csoportvezető, 

tanító 

ladosrita@gmail.com  

Markó Vanda 3. napközis csoportvezető,  

tanító 

vanda9705@gmail.com  

Marton Antalné 2.b osztályfőnök,  

tanító 

tmilkovics@freemail.hu  

Németh Zsóka  természetismeret, földrajz 

5. napközis csoport 

egyéni fejlesztés 

zsokanemeth@vipmail.hu  

Pintér Anikó 8.b osztályfőnök 

angol nyelv, ének-zene 

jajbekotik@gmail.com  

Pócza Csaba igazgató 

biológia, földrajz 

bukiskola@airplanet.hu  

Polgárné Nikl Mária 

 

4. b osztályfőnök,  

tanító 

magdinikl@gmail.com  

Radványi Dalma testnevelés, 

gyógytestnevelés, lányka 

torna 

radvanyi1976@gmail.com  

Rózsa-Molnár Edina tartósan távol  

 

- 

Sulyok Andrea 6.a osztályfőnök 

matematika, rajz, rajz 

szakkör 

osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető 

andrea.sulyok@gmail.com  

Szabó Zoltánné 3.a osztályfőnök, tanító 

etika 

szzoltanne.reni@gmail.com  

Szanyi Hajnalka német nyelv 

5. napközis csoport 

hajnalkaszanyi@gmail.com  

Tebeli György testnevelés 

Bozsik foci 

tebeli1979@gmail.com  

Vágvölgyi-Németh Angéla 4. napközis csoportvezető, 

tanító, német nyelv 

angienem@gmail.com  

Varga-Szilasy Melinda tartósan távol 

 

- 
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők 

Csonkáné Tóth Márta 

Juhász Lászlóné 

Kisfaludy Marianna 

Németh Miklósné 

Ódor Balázs 

Pereznyák József 

 

 

 

 

 


