Tanáraink elérhetősége
A & jel az elektronikus levelezésben használatos @ jelet helyettesíti.
NÉV

SZAK
magyar - művészettudomány Dr. Zalay Szabolcs
teológia - neveléstudomány (PhD),
igazgató
Gara Szabolcs
matematika - fizika, igh.
Gerendásné Szabados Tímea
német - földrajz, igh.
matematika - fizika Almási László
számítástechnika
Balázs Péter
testnevelés - politológia, of.
Bárdi Judit
angol - történelem, mk. vezető
angol - magyar, AJTP
Béresné Tímár Andrea
programfelelős, of.
Bollérné Pap Anikó
német, of.
Braun Mónika
magyar
Buzás Boglárka
matematika - francia
Csoboth Ildikó
informatika
földrajz - történelem, mk. vezető,
Fleuret Laurent
of.
Fülöp László
történelem - magyar, mk. vezető
Gombás Ildikó
angol, of.
Hegedüs János
fizika
Hegedüsné Galambos Kinga
matematika - fizika
Isvtánné Roll Eszter
angol - történelem
Kiss Georgina
magyar - filozófia, mk. vezető
Kiss Zoltán
matematika - fizika, mk. vezető
Kóczián-Méder Lilla
német - média, mk. vezető, of.
Kovács Ágnes
matematika- kémia
Kuttor Eszter
angol-német
Lajos Lilla
kémia, mk. vezető
Lukics Gyöngyi
magyar - orosz, könyvtáros
Dr. Magyarlakiné Fekete Adrienne angol - magyar; angol, of.
Májlingerné Erdősi Emese
angol, of.
Mayerné Németh Krisztina
olasz - francia
Mericsné Papp Tünde
angol - magyar, of.
Dr. Nagy Mária
kémia - biológia, of.
Németh Tamás
német - biológia
Novák Katalin
testnevelés, mk. vezető
rajz - művészettörténet - ábrázoló
Odrobina Tamás
geometria
Pappné Mádai Gabriella
olasz - történelem
Polohn Yvette
francia - magyar, of.
Porkoláb Tamás
matematika - fizika, of.
Probszt Réka
magyar, of.
Radóczy Jusztina
ének-zene, karvezetés
Radványi Krisztina
francia - történelem, of.
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hegedusne.galambos.kinga&leoweypecs.hu
istvanne.roll.eszter&leoweypecs.hu
kiss.georgina&leoweypecs.hu
kiss.zoltan&leoweypecs.hu
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mayerne.nemeth.krisztina&leoweypecs.hu
mericsne.papp.tunde&leoweypecs.hu
nagy.maria&leoweypecs.hu
nemeth.tamas&leoweypecs.hu
novak.katalin&leoweypecs.hu
odrobina.tamas&leoweypecs.hu
pappne.madai.gabriella&leoweypecs.hu
plohn.yvette&leoweypecs.hu
porkolab.tamas&leoweypecs.hu
probszt.reka&leoweypecs.hu
radoczy.jusztina&leoweypecs.hu
radvanyi.krisztina&leoweypecs.hu

Simon Péter

matematika - fizika, mk. vezető, of. simon.peter&leoweypecs.hu

Szabados Péter
Szander Anita
Szauer Anita
Szende Sarolta

angol - spanyol - történelem, of.
testnevelés - matematika
matematika - fizika
angol - spanyol

szabados.peter&leoweypecs.hu
szander.anita&leoweypecs.hu
szauer.anita&leoweypecs.hu
szende.sarolta&leoweypecs.hu

Szerémy Katalin
Takács Kristóf
Tamás Csilla
Taubert Mariann
Dr. Tollerné Szolga Szilvia

Varga Judit
Varga Tamás
Varjasné Meiszter Zita
Várkonyiné Várhalmi Andrea
Vásárhelyi Gábor

biológia, of.
biológia - kémia
magyar - nyelvészet
francia, of.
történelem - német, of.
számítástechnika - matematika fizika, of.
magyar - orosz
testnevelés
biológia - német
német - angol, of.
testnevelés

Vatai Éva

francia - magyar - drámapedagógia korosine.vatai.eva&leoweypecs.hu

Tóthné Aschenbrenner Judit

Venczellák András
Vörös István
Wellesz Andrea
Zöldi Éva

földrajz - rajz - mozgókép és
médiakultúra - turizmus szervező
történelem - filozófia
biológia - földrajz
francia - orosz, of.

szeremy.katalin&leoweypecs.hu
takacs.kristof&leoweypecs.hu
tamas.csilla&leoweypecs.hu
tauber.mariann&leoweypecs.hu
tollerne.szolga.szilvia&leoweypecs.hu
tothne.aschenbrenner.judit&leoweypecs.hu
varga.judit&leoweypecs.hu
varga.tamas&leoweypecs.hu
varjasne.meszter.zita&leoweypecs.hu
varkonyine.varhalmi.andrea&leoweypecs.hu
vasarhelyi.gabor&leoweypecs.hu

venczellak.andras&leoweypecs.hu
voros.istvan&leoweypecs.hu
wellesz.andrea&leoweypecs.hu
zoldi.eva&leoweypecs.hu

