Név

Munkakör

Intézményi email cím

Email cím

Telefonszám

Fogadóóra

Almásy Miklós

matematika szakos tanár

almasy.miklos(kukac)kaszk.hu

almik(kukac)freemail.hu

+36703346738

szerda 5. óra

Barna Ildikó

szakmai tanár

barna.ildiko(kukac)kaszk.hu

+3614331200/27 mellék

csütörtök 1-2. óra

Bottlik Zoltán

magyar-történelem szakos tanár

bottlik.zoltan(kukac)kaszk.hu

kosbor.13(kukac)gmail.com

+36305390138

szerda 5. óra

Bándliné Utasi Mária Anna

informatika-szakmai tanár

bandline.maria(kukac)kaszk.hu

bandline(kukac)gmail.com

+36702557045

péntek 3. óra

Doroginé Csernyi Krisztina

szakmai tanár

dorogine.krisztina(kukac)kaszk.hu

csernyikriszti(kukac)gmail.com

+36308242905

péntek 3. óra

Dósa Henrietta

tartósítóipari szakmunkás

dosa.henrietta(kukac)kaszk.hu

Farkas Mihályné

szakmai tanár

farkas.mihalyne(kukac)kaszk.hu

farkasancsa1961(kukac)gmail.com

+3614331200/31 mellék

szerda 5-6. óra

Ferenczi Judit

szakmai tanár

ferenczi.judit(kukac)kaszk.hu

ferenczijudit9(kukac)gmail.com

+36204013405

szerda 4. óra

Ficsorné Varga Mária

szakmai tanár

ficsorne.maria(kukac)kaszk.hu

varga_marika(kukac)hotmail.com

+36303681599

„A” hét hétfő 3. óra, „B” hét hétfő 4. óra

Géder József

gyakorlasti oktató

geder.jozsef(kukac)kaszk.hu

Hajzer Roland

szakmai tanár

hajzer.roland(kukac)kaszk.hu

Helmeczi Szabolcs

történelem szakos tanár

helmeczi.szabolcs(kukac)kaszk.hu

Herceg Emil Balázs

szakmai tanár

herceg.emil(kukac)kaszk.hu

Huj Mihály

húsipari gyakorlati oktató

huj.mihaly(kukac)kaszk.hu

Kaiser Ottó Péter

informatikus -rendszergazda

kaiser.otto(kukac)kaszk.hu

Kilin Julianna

fejlesztő pedagógus

kilin.julianna(kukac)kaszk.hu

Körmendi Emese Nikolett

magyar-történelem szakos tanár (óraadó)

molnar.emese.nikolett(kukac)gmail.com

Kútsági Bálint

testnevelő tanár

kutsagi.balint(kukac)kaszk.hu

Lázár Zsuzsanna

szakmai tanár

lazar.zsuzsanna(kukac)kaszk.hu

Magyar Ervin

szakmai tanár

magyar.ervin(kukac)kaszk.hu

Márton Erika

fejlesztő pedagógus

marton.erika(kukac)kaszk.hu

Mezei Boglárka

iskolatitkár

mezei.boglarka(kukac)kaszk.hu

Mezei Veronika

pedagógiai aszisztens

Mocsár Fruzsina

iskolapszichológus

„A” hét csütörtök 3. óra

+3614331200/31 mellék

péntek 5. óra

+36203823536

hétfő 8. óra

pumukli58(kukac)gmail.com

+36203282368

hétfő 8. óra

maartonerika(kukac)gmail.com

+36307551103

mezei.vera(kukac)kaszk.hu

verocsek(kukac)yahoo.com

+3614331200/25 mellék

mocsar.fruzsina(kukac)kaszk.hu

mfruzsid(kukac)gmail.com

+36309816525

megbeszélés alapján

Molnár Edit

angol szakos tanár

molnar.edit(kukac)kaszk.hu

Nagyné Illés Zsuzsanna

biológia szakos tanár

illes.zsuzsanna(kukac)kaszk.hu

Nágl Péter Pál

szakmai tanár, mb. főigazgató helyettes

nagl.peter(kukac)kaszk.hu

Nágl-Pozsonyi Edit

magyar szakos tanár (GYED)

pozsonyi.edit(kukac)kaszk.hu

Négyesi Tamás

történelem-földrajz szakos tanár

negyesi.tamas(kukac)kaszk.hu

Németh Kálmán

angol szakos tanár

nemeth.kalman(kukac)kaszk.hu

Németh Szilárd

húsipari gyakorlati oktató

nemeth.szilard(kukac)kaszk.hu

Dr. Nyulasi Tibor Jánosné

szakmai tanár, igazgatóhelyettes

nyulasi.tiborne(kukac)kaszk.hu

Őri Andrea

testnevelő tanár (óraadó)

oriandrea08(kukac)gmail.com

Őri Judit

testnevelő tanár (óraadó)

ori.judit.beni(kukac)gmail.com

Pusztai-Szép Hajnalka

szakmai tanár

szep.hajnalka(kukac)kaszk.hu

Sarkadi Dóra

szakmai tanár

sarkadi.dora(kukac)kaszk.hu

Schieber Andrea Zita

iskolapszichológus (GYED)

schieber.andrea(kukac)kaszk.hu

Szatmáriné Máté Piroska

történelem-magyar szakos tanár, könyvtáros

szatmarine.piroska(kukac)kaszk.hu

Szekeresné Debreceni Erzsébet

szakmai tanár

szekeresne.erzsebet(kukac)kaszk.hu

Tóth Judit Emma

szakmai tanár

toth.judit(kukac)kaszk.hu

Varga Bence Márk

német szakos (óraadó)

vabenem(kukac)yahoo.de

Varga Béla

szakmai tanár

varga.bela(kukac)kaszk.hu

Varga Tamás

szakmai tanár, főigazgató

varga.tamas(kukac)kaszk.hu

Weiss Lívia

biológia- kémia, szakmai tanár (GYED)

weiss.livia(kukac)kaszk.hu

hermess17(kukac)gmail.com

„A” hét kedd 7. óra, „B” hét kedd 6. óra

kalmann(kukac)vipmail.hu

hétfő 3. óra

m.nyulasi(kukac)gmail.com

+3614331200/25 mellék

sarkadi.dora(kukac)gmail.com

+36307686534

megbeszélés alapján

+3614331200

szerda 2. óra

erzsebetszekeres(kukac)gmail.com

+3614331200/35 v. 55 mellék

szerda 1-2. óra

cucrbia(kukac)yahoo.com

+3614331200/35 mellék

szerda 4. óra

