
 

Tanárok, fogadóórák, beosztások, szakok, mester- és kutató 

minősítések 

Kratzmajer Zoltán, (hétfő 16:00), igazgató, informatika / mestertanár 

dr. Gentischerné Dani Zita (hétfő 16:00), igazgatóhelyettes, történelem – 

matematika 

Szücsné Dr. Harkó Enikő (PhD) (hétfő 16:00), igazgatóhelyettes, magyar 

nyelv és irodalom / kutatótanár 

Ajtony Krisztina (hétfő 16:00), testnevelés – német – orosz  

Antal Iván (szerda  16:00), testnevelés 

Aradiné Pécsi Csilla (hétfő 16:00), matematika – fizika – kémia 

Balogh Dávid (hétfő 16:00), DÖK-patronáló tanár, testnevelés 

Boldis Szandra (csütörtök 16:00), történelem – matematika 

Csathóné Zágoni Nóra (hétfő  16:00), munkaközösség-vezető, 

ifjúságvédelmi felelős, német – magyar nyelv és irodalom 

Dukai Klára (hétfő  16:00), munkaközösség-vezető, matematika 

– informatika 

Fábián István (szerda 16:00), matematika – fizika – filozófia / mestertanár 

Fenyvesiné Prohászka Erzsébet (hétfő 16:00), angol – francia 

Fekete Zoltán (hétfő 16:00), matematika – kémia 

Garamszeginé Szűcs Ildikó (hétfő 16:00), kémia – matematika / 

mestertanár 

Gráczer Andrea Mária (hétfő 16:00), angol – magyar nyelv és irodalom / 

mestertanár 

Heltai Éva Mária (szerda16:00), matematika – informatika / mestertanár 

Horváth Viktor (kedd  16:00), munkaközösség-vezető, angol – történelem 

Hutvágnerné Róth Éva (szerda 16:00), munkaközösség-vezető, magyar 

nyelv és irodalom – történelem / mestertanár 

Hevesi Zsuzsanna (hétfő 16:00), angol 

Kácserné Tallósi Éva (hétfő  16:00), német – történelem – orosz 



 

Kapásné Gavlik Zsuzsanna (csütörtök  16:00), angol – történelem 

Kanálné Katona Edit (kedd 16:00), munkaközösség-vezető, biológia – 

földrajz  

Koppányiné Sági Mónika (hétfő 16:00), informatika – technika 

Kovács Mira (kedd 16:00), munkaközösség-vezető, magyar nyelv és 

irodalom – történelem  

Márkus Zoltán (hétfő 16:00), biológia – kémia / mestertanár 

Molnár Zoltánné (hétfő 16:00), munkaközösség-vezető, matematika – 

fizika  

Müllerné Ódor Marianna (hétfő 16:00), matematika – fizika / mestertanár 

Ördögné Ruszthi Anna (hétfő 16:00), magyar nyelv és irodalom – 

történelem – dráma 

Papp Péter (hétfő 16:00), testnevelés – gyógytestnevelés 

Péntek Klára (hétfő 16:00), magyar nyelv és irodalom – orosz / mestertanár 

Pocsai Mária (hétfő 16:00), matematika – ének 

Polányiné Boldog Katalin (hétfő 16:00), a közalkalmazotti tanács 

vezetője, matematika – fizika – német / mestertanár 

Sárköziné Elekes Annamária (hétfő 16:00), földrajz – német 

Simonné Baranyai Anna (hétfő 16:00), matematika – fizika 

Süveges Zoltán (péntek 16:00), történelem – földrajz 

Szabó János (hétfő 16:00), matematika – fizika 

Szendrei Zoltán (hétfő 16:00), fizika – kémia –matematika  

Tiger Mudra Kinga (hétfő 16:00), angol 

Tubolyné Széll Brigitta (hétfő 16:00), angol 

Udvardi-Bálint Éva (kedd 16:00), angol – magyar nyelv és irodalom 

Vargáné Szujó Adél (hétfő 16:00), magyar nyelv és irodalom / mestertanár 

Veréb Ákos (hétfő 16:00), rajz – természetismeret 

 

Áttanító tanárok 

Szeitlné Mészáros Márta (hétfő 16:00), francia 

Vámosi Zoltán (hétfő 16:00), biológia 


