
Név Osztály Napközi
Betöltött munkakör

Tanított tantárgyak
Hivatalos elérhetőség

Karakasev Éva

intézményvezető

angol

célnyelvi civilizáció

intezmenyvezeto@bartok.dbtk.hu

karakasev.eva@bartokiskola.hu

Bach Hajnalka
intézményvezető-helyettes

matematika, kémia
bach.hajnalka@bartokiskola.hu

Szojka Andrea
intézményvezető-helyettes

angol, célnyelvi civilizáció
szojka.andrea@bartokiskola.hu

Arányiné Fehér Gabriella x tanító, fejlesztés, napközi aranyine.f.gabriella@bartokiskola.hu

Balogh Gézáné 7.c x
történelem

napközi
balogh.gezane@bartokiskola.hu

Bencsik-Eke Cintia x tanító, napközi eke.cintia@bartokiskola.hu

Bitayné Zubor Magdolna ének, napközi bitayne.z.magdolna@bartokiskola.hu

Boronkai Zsuzsanna 5.c
humán munkaközösség vezetője

magyar nyelv és irodalom
boronkai.zsuzsanna@bartokiskola.hu

Borsos Klaudia testnevelés borsos.klaudia@bartokiskola.hu

dr. Salaveczné Hermann Mónika 4.b tanító salaveczne.h.monika@bartokiskola.hu

dr. Séra Péterné x napközi sera.peterne@bartokiskola.hu

Egri Lászlóné 2.b tanító egri.laszlone@bartokiskola.hu

Fazekas Ibolya x
napközi

fejlesztés
fazekas.ibolya@bartokiskola.hu

Fehér Dániel
informatika, informatika angol nyelven

feher.daniel@bartokiskola.hu

Fekete-Nagy Ágnes kémia agnes.feketenagy@bartokiskola.hu

Fleischer Zoltánné

angol

természettudomány angol nyelven

környezetismeret angol nyelven

fleischer.zoltanne@bartokiskola.hu

Fleischerné Moosz Tímea 1. a x
tanító

angol
fleischerne.m.timea@bartokiskola.hu

mailto:fleischerne.m.timea@bartokiskola.hu


Földesiné Tokodi Gabriella
biológia

természettudomány
tokodi.gabriella@bartokiskola.hu

Gáspár Edit 6.a

matematika

fizika

reál  munkaközösség vezetője

gaspar.edit@bartokiskola.hu

Gerébi Petra x
testnevelés

napközi
gerebi.petra@bartokiskola.hu

Hesz Viktória 5. a
angol

célnyelvi civilizáció
hesz.viktoria@bartokiskola.hu

Horinka Dóra magyar nyelv és irodalom, ének dora.horinka@bartokiskola.hu

Horváth Andrea 1. b tanító horvath.andrea@bartokiskola.hu

Janicsek Ildikó

testnevelés

földrajz

földrajz angol nyelven

janicsek.ildiko@bartokiskola.hu

Jánosiné Szombati Csilla x

napközis munkaközösség vezetője

etika/hit- és erkölcstan

testnevelés

napközi

janosine.sz.csilla@bartokiskola.hu

Katona Andrea 3. a x tanító, angol andrea.katona@bartokiskola.hu

Jason P. Roland angol englishteacher@bartokiskola.hu

Laczóné Lukács Andrea 4.a tanító laczone.l.andrea@bartokiskola.hu

Lajkóné Bóta Zsuzsanna x napközi lajkone.b.zsuzsanna@bartokiskola.hu

Mácsikné Csapó Henriett 3.b tanító macsikne.cs.henriett@bartokiskola.hu

Makai Petra x
tanító, angol

napközi
makai.petra@bartokiskola.hu

Marjanekné Koncsek Gabriella x

könyvtárhasználat

magyar nyelv és irodalom

napközi

marjanekne.k.gabriella@bartokiskola.hu

Melika Tetyana x angol, napközi melika.tetyana@bartokiskola.hu



Nagy Eszter 7.a

magyar nyelv és irodalom

ének

osztályfőnöki munkaközösség vezetője

nagy.eszter@bartokiskola.hu

Németh Csilla x
rajz

földrajz
nemeth.csilla@bartokiskola.hu

Palkóné Szabó Ildikó 2.a tanító, fejlesztés palkone.sz.ildiko@bartokiskola.hu

Petromán Anita 8.a
angol

informatika
petroman.anita@bartokiskola.hu

Pumb Szabolcsné Ujj Beatrix
történelem, nép- és honismeret,

napközi
beatrix.ujj@bartokiskola.hu

Rauschenberger Klára 2.c x
napközi, tanító, technika

rauschenberger.klara@bartokiskola.hu

Suba Marianna 7.b

angol

célnyelvi civilizáció

angol nyelvi munkaközösség vezetője

suba.marianna@bartokiskola.hu

Szászné Gróf Gabriella 8.b matematika, informatika, fizika szaszne.g.gabriella@bartokiskola.hu

Székely-Szabó Judit 3.c tanító szekely-szabo.judit@bartokiskola.hu

Sztipánkovich Gabriella 6.b angol sztipankovich.gabriella@bartokiskola.hu

Tilinger Bence 5.b testnevelés tilinger.bence@bartokiskola.hu

Tóth Panna x napközi toth.panna@bartokiskola.hu

Varga Erika 1.c
tanító

alsós munkaközösség vezetője
varga.erika@bartokiskola.hu

Víghné Sinka Marianna x technika, napközi vighne.s.marianna@bartokiskola.hu

Zathureczky Orsolya x

fejlesztés

napközi

diákönkorm. munkáját segítő pedagógus

zathureczky.orsolya@bartokiskola.hu

mailto:zathureczky.orsolya@bartokiskola.hu


Beosztás Elérhetőség

iskolatitkár titkarsag@bartok.dbtk.hu

pedagógiai asszisztens nagy.angela@bartokiskola.hu

iskolai védőnő iskolavedono@bartokiskola.hu

iskolapszichológus iskolapszichologus@bartokiskola.hu

iskolaorvos drpernyeidalma@gmail.com

Központi email cím info@bartokiskola.hu

Nevelést , oktatást közvetlenül segítő munkatársak

mailto:drpernyeidalma@gmail.com

