
Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük 
 

 
Vezetők és ügyintézők 
 
 

 
 

 

 N é v  Beosztása  Elérhetőség Fogadóóra 

1. Szilágyi István  főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 

2. Kiss Csabáné általános igazgatóhelyettes, alsótagozat kiss.csabane@noszlopy-marcali.hu  hétfő 10.00 - 13.00 

3. Patkó Imre igazgatóhelyettes , felső tagozat patko.imre@noszlopy-marcali.hu  

4. Némethné Bedővári 
Mónika 

tagiskola-vezető, Hóy Tibor Tagiskola, 
Nemesvid  

tagiskola@freemail.hu hétfő: 9.00-12.00 

5. Kovácsné Hajdu Gyöngyi igazgatóhelyettes, művészeti iskola  kovacsne@noszlopy-marcali.hu hétfő 12.00-15.00 

6. Rigó Istvánné iskolatitkár rigoka56@freemail.hu hétfő–csütörtök 8.00-16.00 
péntek 8.00 -14.00 



 
 
Alsó tagozaton tanító pedagógusok: 

 
 N é v  K é p e s í t é s  E l é r h e t ő s é g Fogadó óra 

7.  Aranyné Varga Marianna 
 

tanító, német nyelvtanító av.mariann@gmail.com kedd. 3. óra 

8.  Babainé Mikó Beáta 
 

tanító, vizuális nevelés szakkollégium babaibea@citromail.hu kedd. 4. óra 

9.  Balázsiné Miseta Rózsa 
 

tanító, népművelés szakkollégium rozett01@citromail.hu kedd 3. óra 

10.  Csentei Gabriella 
 

tanító gabriellacsentei@gmail.com hétfő. 3. óra 

11.  Domonkos Márta 
 

tanító, népművelés szakkollégium martid2@freemail.hu kedd 3. óra 

12.  Héri Jánosné 
 

tanító bordaerzsi@freemail.hu hétfő. 3. óra 

13.  Igaz Ferencné 
 

tanító, népművelő szakkollégium igazildi@freemail.hu szerda. 3. óra 

14.  Káplárné Molnár Katalin 
 

tanító, testnevelés szakkollégium kaplar@t-email.hu csütörtök. 3. óra 

15.  Kernné Szalai Éva tanító, népművelés és testnevelés 
szakkollégium 

szalaieva@gmail.hu hétfő 3. óra 

16.  Kiss Csabáné 
 

tanító, népművelés szakkollégium gyongyesz@citromail.hu szerda 3. óra 

17.  Kissné Takács Ildikó tanító, vizuális nevelés szakkollégium, 
német nyelvtanító 

kissne.ildiko@freemail.hu hétfő 4. óra 

18.  Kovácsné Pozsgai Judit tanító, népművelés és testnevelés 
szakkollégium 

kovacspal53@freemail.hu 
 

hétfő 4. óra 

19.  Magyar Vendelné 
 

tanító m.vendelne@freemail.hu hétfő. 3. óra 

20.  Magyar Viktor 
 

tanító, testnevelés műveltségi terület vitya083@gmail.com  csütörtök 3. óra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.  Nagyné Réti Ildikó 
 

tanító, ének-zene szakkollégium reti.ildiko23@gmail.com hétfő 2. óra 

22.  Pappné Kocsis Mónika tanító és angol nyelvtanító, gyógy  
testnevelő 

pkmoni@citromail.hu péntek. 5. óra 

23.  Pásztor Lászlóné tanító, népművelés és testnevelés 
szakkollégium 

pasztor.zs57@gmail.com kedd 3. óra 

24.  Szabóné Androsics Mária  tanító, pedagógiai és technika 
szakkollégium 

marika-4@freemail.hu szerda 3. óra 

25.  Dr. Szabó Gyuláné 
 

tanító, pedagógiai szakkollégium szabzsuzsa@vipmail.hu hétfő 3. óra 

26.  Szilágyiné Pozsár Beáta 
 

tanító, pedagógiai szakkollégium bea011157@freemail.hu kedd 1. óra 

27.  Tombor Erzsébet 
 

tanító tombor57@citromail.hu kedd 4. óra 

28.  Tóthné Laczó Erika 
 

tanító, testnevelés szakkollégium laczoerika@freemail.hu kedd. 5. óra 

29.  Varga Jánosné 
 

tanító, testnevelés szakkollégium kkati10@freemail.hu hétfő.  4. óra 

30.  Völgyesi Attiláné tanító, pedagógiai és technika 
szakkollégium 

volgyesine@gmail.com szerda 3. óra 



Felső tagozaton tanító pedagógusok 
 N é v  K é p e s í t é s    

31.  Szíva-Balogh Piroska 
 

testnevelés szakos tanár pirike7@gmail.com kedd 5.óra 

32.  Bőle Ágnes 
 

magyar szakos tanár és könyvtáros bole.agnes@gmail.com kedd. 1. óra 

33.  Bresztovszky Miklósné magyar nyelv és irodalom, és 
történelem szakos tanár, magyar 
nyelv és irodalom szakos bölcsész és 
középiskolai tanár 

bhogabi@gmail.com hétfő. 5. óra 

34.  Csasznyi Diana 
 

angol nyelv és irodalom szakos tanár angol.angol.angol@freemail.hu péntek. 3. óra 

35.  Fehér- Kun Andrea angol szakos nyelvtanár feher-kun@freemail.hu kedd 4. óra 
36.  Horváth Judit történelem szakos tanár 

tanító, kisegítő iskolai szakkollégium,  
balintos94@gmail.com  kedd. 3. óra 

37.  Horváth Zoltánné orosz - pedagógia szakos tanár, német 
szakos nyelvtanár 

horvathzne@freemail.hu hétfő. 4. óra 

38.  Juhászné Kis Gabriella történelem szakos tanár, könyvtáros, 
tanító, ember és társadalom 
műveltségterületre képesített 

gabcakis@freemail.hu szerda. 5. óra 

39.  Kiss Beáta ének-zene tanár, 
tanító, ének-zene szakkollégium   

kbea@freemail.hu péntek. 2. óra 

40.  Kissné Ható Beatrix 
 

matematika – ének-zene szakos tanár hatobeatrix@freemail.hu hétfő. 2. óra 

41.  Kovácsné Horváth 
Zsuzsanna 

könyvtáros és magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár 

khzsu@freemail.hu csütörtök.2. óra 

42.  Lauer Péter angol nyelv és irodalom szakos 
bölcsész és középiskolai tanár, 
tanító, angol nyelvtanító, 

thatsmyloginname@gmail.com hétfő. 2. óra 

43.  Mánfayné Nyakas Andrea magyar-orosz szakos tanár, német 
szakos nyelvtanár 

manfayne@citromail.hu hétfő. 2. óra 

44.  Markhardné Dergecz Éva rajz szakos tanár , tanító mardereva@gmail.com  szerda 1430 
45.  Patkó Imre biológia-kémia szakos tanár, 

fizika szakos középiskolai tanár  
patkoimi@freemail.hu hétfő. 4. óra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Művészeti iskolában tanító pedagógusok: 
 

46.  Schuller Tibor matematika-kémia szakos tanár, 
fizika szakos tanár 

schtibikem@freemail.hu szerda. 2. óra 

47.  Szijártóné Wirth Brigitta 
 

biológia – földrajz szakos tanár szne.brigi1@freemail.hu hétfő. 5. óra 

48.  Tamasián Péter 
 

számítástechnika szakos tanár petike@server.noszlopy-marcali.sulinet.hu Szerda 4. óra 

49.  Tóth Róbert 
 

tanító, technika szakkollégium thro@citromail.hu szerda 2. óra 

50.  Várfalviné Balogh Mária 
 

biológia-testnevelés szakos tanár ormaga@freemail.hu csütörtök. 2. óra 

51.  Zajcsukné Páhi Katalin 
 

orosz-történelem szakos tanár,   
német szakos nyelvtanár 

A kolléganő  nem járult hozzá e-mail címének 
közzétételéhez 

kedd. 4. óra 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
52.  Dérné Kiss Katalin táncpedagógus, néptánc szakirány, 

tanító, 
katica112@freemail.hu kedd 1245-1330 

53.  Takács Gáborné 
 

táncpedagógus, néptánc szakirány  gazdiedi@freemail.hu hétfő 1055-1140 

54.  Kovácsné Hajdu Gyöngyi rajz szakos tanár, művészeti rajz, 
művészettörténet és ábrázoló geometria 
szakos középiskolai tanár, tanító, 
pedagógiai és rajz szakkollégium, 

hajdugyöngyi@citromail.hu  
csütörtök: 1245-1330 

55.  Sinkovics Zoltán 
 

táncpedagógus, néptánc szakirány sinko07@freemail.hu péntek: 1245-1330 

56.  Takács Gábor néptáncpedagógus, okleveles tánctanár 
(néptánc) mesterszak, tanító, népművelés 
szakkollégium, technika szakos tanár, 

totitaki@freemail.hu hétfő: 1300-1400 

57.  Vizvári Józsefné magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
könyvtáros, drámapedagógus 

vijo@freemail.hu hétfő 10.55 – 11.40 



Hóy Tibor Nemesvidi Tagintézményben tanító pedagógusok: 
 

 
 

     
58. Csenteiné Balogh Katalin 

 
tanító, könyvtár szakkollégium csenteibkata@freemail.hu csütörtök: 4. óra 

59.  Kiss Erzsébet 
 

tanító, könyvtár szakkollégium kisserzsebet61@freemail.hu csütörtök: 2. óra 

60. Némethné Bedővári 
Mónika 

tanító, környezetismeret szakkollégium 
földrajz szakos tanár 

badovari@freemail.hu hétfő: 1. óra 

61. Szarkáné Sárdi Viktória 
 

tanító, technika szakkollégium sardivikivgmail.com szerda: 4. óra 


