
Dolgozóink 2021/2022-es tanév

Személyes találkozó előtt telefonos egyeztetés szükséges: 88/560-675

VEZETŐSÉG

Név E-mail Szak Egyéb Fogadó óra 2021/2022 I. félév

Sándor Mátyás sandor.matyas@noszlopy.hu informatika, kémia igazgató telefonos egyeztetés szükséges

Szikra Andrea szikra.andrea@noszlopy.hu történelem, könyvtár igazgató-helyettes csütörtök 4. óra

Péringer Ferenc peringer.ferenc@noszlopy.hu informatika, földrajz, testnevelés igazgató-helyettes szerda 2. óra

Horváth Péter horvath.peter@noszlopy.hu testnevelés kollégium-vezető hétfő 4. óra

TANÁRAINK

Név E-mail Szak Egyéb Fogadó óra 2021/2022 I. félév

Bakos Kornél bakos.kornel@noszlopy.hu
kollégiumi nevelőtanár, 

tanulásmódszertan
kedd 8. óra

Boros Ágnes boros.agnes@noszlopy.hu informatika, fizika
osztályfőnök, munkaközösség-

vezető, rendszergazda
kedd 4. óra

Csicsics Viktória csicsics.viktoria@noszlopy.hu angol hétfő 4. óra

Doviscsákné Jakab Aranka doviscsakne.jakab.aranka@noszlopy.hu angol
osztályfőnök, munkaközösség-

vezető
szerda 4. óra

Fekete Tünde fekete.tunde@noszlopy.hu angol, magyar kedd 2. óra

Godány Péter godany.peter@noszlopy.hu magyar, német
osztályfőnök, munkaközösség-

vezető
csütörtök 5. óra

Gurinné Suba Gabriella gurinne.suba.gabriella@noszlopy.hu magyar, történelem, angol hétfő 4. óra

Horog Zsuzsanna Mária horog.zsuzsanna.maria@noszlopy.hu német óraadó órák közti szünetekben telefonon



Név E-mail Szak Egyéb Fogadó óra 2021/2022 I. félév

Kacsinecz Gábor kacsinecz.gabor@noszlopy.hu biológia osztályfőnök hétfő 3. óra

Kerekes András kerekes.andras@noszlopy.hu történelem, földrajz, etika
osztályfőnök, ifjúságvédelmi 

felelős
szerda 4. óra

Keresztesné Tóth Bernadett keresztesne.toth.bernadett@noszlopy.hu angol csütörtök 3. óra

Kochné Kovács Gertrúd kochne.kovacs.gertrud@noszlopy.hu angol csütörtök 4. óra

Kovács Dániel kovacs.daniel@noszlopy.hu magyar csütörtök 2. óra

Kránitz-Szikora Éva kranicz-szikora.eva.judit@noszlopy.hu német óraadó
órák közti szünetekben telefonon: hétfő 1-3., 

szerda 2-4., csütörtök 1-4. óra

Lengyelné Török Zsuzsanna lengyelne.torok.zsuzsanna@noszlopy.hu matematika osztályfőnök hétfő 4. óra

Mike Krisztina mike.krisztina@noszlopy.hu testnevelés osztályfőnök kedd 6. óra

Nánási-Cseri Ilona nanasi.cseri.ilona.anna@noszlopy.hu angol osztályfőnök kedd 2. óra

Oroszné Kádár Antónia oroszne.kadar.antonia@noszlopy.hu német csütörtök 4. óra

Palotai Nándor palotai.nandor@noszlopy.hu testnevelés
osztályfőnök, munkaközösség-

vezető
csütörtök 2. óra

dr Péterné Zagyi Anna peterne.zagyi.anna@noszlopy.hu matematika hétfő 4. óra

Straub Irén Eszter straub.eszter@noszlopy.hu testnevelés hétfő 2. óra

Szabó András szabo.andras@noszlopy.hu
történelem, kollégiumi 

nevelőtanár
adatvédelmi tisztviselő hétfő 2. óra

Szabó Anett szabo.anett@noszlopy.hu német péntek 2. óra

Szakács Károly szakacs.karoly@noszlopy.hu matematika óraadó
órák közti szünetekben telefonon: kedd 4-6., 

szerda 2-5., csütörtök  3-5. óra

Szakácsné Krepsz Adrienn szakacsne.krepsz.adrienn@noszlopy.hu német osztályfőnök kedd 3. óra

Szász Tamás szasz.tamas.ferenc@noszlopy.hu művészetek - ének óraadó szerda 5. óra

Szitás Péter szitas.peter@noszlopy.hu művészetek - rajz óraadó
órák közti szünetekben: hétfő és szerda 2-4. 

óra



Név E-mail Szak Egyéb Fogadó óra 2021/2022 I. félév

Szlávik Ágnes szlavik.agnes@noszlopy.hu kémia, biológia óraadó hétfő 3. óra

Tókáné Lengyel Szilvia tokane.lengyel.szilvia@noszlopy.hu informatika, könyvtár könyvtáros kedd 4. óra

Várkonyi Gabriella varkonyi.gabriella@noszlopy.hu fizika, kémia osztályfőnök szerda 3. óra

Vati Pálfi Ivett vati-palfi.ivett@noszlopy.hu testnevelés
osztályfőnök, 

diákönkormányzatot segítő 
csütörtök 2. óra

Vay Krisztina vay.krisztina@noszlopy.hu művészetek - rajz kedd 6. óra

Végh Balázs vegh.balazs@noszlopy.hu angol, német osztályfőnök kedd 4. óra

Vinklerné Csermely Éva vinklerne.csermely.eva@noszlopy.hu matematika, német munkaközösség-vezető péntek 5. óra

Vörös Róbert voros.robert@noszlopy.hu kollégiumi nevelőtanár hétfő 8. óra


