
FOGADÓÓRÁK, ELÉRHETŐSÉGEK 

Általános Iskola 



  
  

NÉV 

  

ALAPFELADATOK 

  

SZAKKÖR, TANÓRÁN 

KÍVÜLI 

FOGLALKOZÁS 

ELÉRHETŐSÉG 

(központi  

telefonszám: 

212 14 94), 

FOGADÓÓRA 

  

ÜZENET  

1. Benkő Csilla   7-8. a rajz és vizuális kultúra 
rajzszakkör 5-8. évf. 

szerda  13:30-15:00 

 116-os mellék 

szerda 7. óra 
  

2. Benkő Tamásné  kémia 7. a   
128-as mellék  

 hétfő 3. óra 
  

3. Berkesi Gábor  iskolalelkész 

"Meghallgat-lak"; 

beszélgetés 

hétfő, kedd 14:00 -

16:00 

116-os mellék 

hétfő 2. óra 

4. 
Bölcsföldiné Türk 

Emese  

- felső tagozatos  

  munkaközösség-vezetés 

- hittan 

- német nyelv 

"Meghallgat-lak"; 

beszélgetés 

szerda 14:00 - 16:00 

143-as mellék  

 kedd 5. óra 
  

5. Csanády Gáborné matematika 7. a 

matematika 

tehetségpont  

5–6. évf. 7. óra 

116-os mellék 

hétfő 6. óra 
  

6. 
Csizmadia Márta Judit 

  

- alsó tagozatos munkaközösség- 

  vezetés 

- osztálytanítás 4. o. 

  
143-as mellék   

hétfő 5. óra 
  

7. 
Csorbáné Ágoston Éva 

  
- osztálytanítás 2. o. 

tömegsport alsó 

tagozat 

csütörtök 7. óra  

143-as mellék   

csütörtök 4. óra 
  



7.  Décsei Andrea 

- osztályfőnök 7. a 

- magyar nyelv és irodalom 5. o.,  

  7. a, 8. a 

- történelem 5–8 évf. ált. isk. 

  
143-as mellék  

 kedd 6. óra 
  

8. Erdei Gabriella néptánc 1–8. évf. ált. isk. 

néptánc szakkör 

2-3. évf.  

szerda 14:00-15:00 

 egab@ccghu 

megbeszélés szerint 
  

9. Földházi Dalma 

- napközi 4. o. 

- rajz és vizuális kultúra 4. o. 

- életvitel és -gyakorlat 2. o. 

  
143-as mellék 

 hétfő 5. óra 
  

10. Dr. Grynaeus András 

történelem szakkör 

7-8. évf. 

hétfő: 8. óra 

11. Gudricza Ágnes 

- osztályfőnök 5. o. 

- természetismeret 5–6. o. 

- német nyelv 5. o. 

- biológia 8. a 

  
116-os mellék 

szerda 3. óra 
  

11. Gyarmati Krisztina földrajz 7–8. a   116-os mellék   

12. Horvát Emese 

- tanulószoba felső tagozat 

- hittan 

- német nyelv 

143-as mellék 
 ,,Itt állok, másképp nem 

tehetek” 

13. Jenes Győző  testnevelés 5. o.   
145-ös mellék  

kedd 4. óra 
  

14. Kondor Ágnes  angol nyelv 5-6. o.   
131-es mellék  

 csütörtök 4. óra 
  



16. Hajós András ének-zene 5-8- o. ált. isk.   

 hajos.andras@b

mrg.hu 

megbeszélés 

szerint 

  

17. Kerekes Barnabás   

magyar nyelv 

tehetségpont 7–8. 

évf. 

szerda 14:45 

160-as mellék 

 csütörtök 2. óra 
  

18. Kovács Adria 
- az általános iskola vezetése 

- magyar nyelv és irodalom 6. o. 

Fejlesztés, 

korrepetálás                     

megbeszélés szerint 

122-es mellék 

  

megbeszélés 

szerint 

„Te magad légy a változás, amit 

a világban látni szeretnél!” 

  

„Őrültség semmit sem tennünk, 

ha mindent nem tehetünk is.” 

19. Kőszegi Roberta - informatika 6–8. évf. ált. isk.   

138-as mellék  

megbeszélés 

szerint  

  

20. Nagy Mónika 

- napközi 3. o. 

- életvitel és - gyakorlat  6. o. 

- környezetismeret 3.o. 

  

143-as mellék 

hétfő 4. óra  

  

 ,, A szeretet nem kopik a 

használattól, hanem növekszik.” 

(David Brooks) 

22. Pálóczyné Nagy Judit osztálytanítás 1. o. 
zenebarát-kör 

előadásonként 

143-as mellék  

kedd 3. óra 
  

23. Perlaki Kinga osztálytanítás 3. o. 

- kreatív alkotó kör 

  1–8. évf. ált. isk.  

hétfő 13:00-15:00 

- "Meghallgat-

lak";beszélgetés 

csütörtök: 13:00-

15:00 

143-as mellék   

hétfő 6-7. óra 

 

csütörtök 1-3. 

óra 

,,Egyetlen ismeret van, a többi 

csak toldás: alattad a föld, 

fölötted az ég, benned a létra.” 

(Weöres Sándor)  



24. 
Puskásné Benczúr 

Csilla 

- matematika 5., 6., 8. a 

- fizika 7-8. a 

korrepetálás 

csütörtök 7. óra 

kedd 7. óra 

143-as mellék  

szerda 4. óra 
  

25. Salaczné Bodnár Ágnes 

- napközi 1. o. 

- környezetismeret 1. o. 

- technika 1 o 

- rajz és vizuális kult. 5.o. 

- hon-és népismeret 5.o. 

  
143-as mellék  

szerda 5. óra 
  

26. Szabó Mátyás  
- napközi 2. o. 

- ének-zene 2. o., 4. o. 
  

143-as mellék  

szerda 4. óra 
  

27. Szák-Kocsis Pálné  könyvtáros 

- tanulásmódszertan 

páratlan héten szerda 

14:00-16:00 

- "Meghallgat-lak"; 

beszélgetés 

páros héten   

szerda 14:00-16:00 

115-os mellék 

kedd 6. óra  

 28. Szűts Anna  
- pedagógiai asszisztens 

- életvitel és -gyakorlat 5. o., 7. a 
  

124-es mellék 

 megbeszélés 

szerint 

,,Ami gondolható, az 

lehetséges is.” 

(Wittgenstein)  

29. Ván Judit  

- idegen nyelvi munkaközösség-  

  vezetés 

- osztályfőnök 8. a 

- angol nyelv 

- német nyelv 

143-as mellék 

 hétfő 2. óra 
  

 30. Vecseri Gabriella  biológia 7. a 

biológia tehetségpont 

7. évfolyam 

hétfő 15:00  

116-os mellék  

péntek 4. óra 
  

31. Wrábel Judit kémia 8. a 

kémia szakkör  

8. a 

csütörtök 7. óra 

143-as mellék  

kedd 3. óra 
  



 KÜLSŐS TANÁRAINK         

32. Bognár Barnabásné   

röplabda szakkör  

csütörtök 

1–4. évf.  8. óra 

5–8. évf.  9. óra 

bnonesz@gmail.com 

megbeszélés szerint 
  

33. Sepsy Katalin    

szolfézs  

szerda, péntek 

13:35-17:00 

 20/597-6730 

megbeszélés szerint 
  

34. Ivánka-Tóth Mariann    

furulya, fuvola 

hétfő, csütörtök 

12:30-17:30 

 30/383-1560 

megbeszélés szerint 
  

35. Baráth András    

zongora 

kedd 13:30-19:30 

szerda 13:30-19:00 

péntek 12:30-18:00 

 70/540-9342 

megbeszélés szerint 
  

36.  Mór Csaba   

foci alsó tagozat  

szerda , péntek 

16:00 

30/281-8402 

megbeszélés szerint 
  

37.  Vidinczei Mónika 

balett 

csütörtök 16:00-

17:00 

20/481-2999 

megbeszélés szerint 
  


