
Fogadóóra időpont 2022/23. I.félév 

- december 5-9.  szükség esetén keressék a szaktanárokat: 

- január 9-13.   bejelentkezés a megadott elérhetőségeken: 

Pedagógus: Elérhetőség: Fogadóóra időpont: 

Balajthy Viola balajthy.viola@iskola-battyan.hu szerda 12 óra (5. óra) 

Balázsné Takács Mónika balazsne.monika@iskola-battyan.hu hétfő 10 óra (3. óra) 

Balogh Szilvia balogh.szilvia@iskola-battyan.hu csütörtök 11 óra  

Bodáné Szekfű Csilla bodane.szekfu.csilla@iskola-battyan.hu kedd 10 óra (3. óra) 

Deák Judit deak.judit@iskola-battyan.hu szerda 13 óra (6. óra) 

Ekler Zoltán Tibor igazgato@iskola-battyan.hu hétfő 9 óra (2. óra) 

Fábián Ferenc fabian.ferenc@iskola-battyan.hu hétfő 9 óra (2. óra) 

Fazekas Zsuzsanna fazekas.zsuzsanna@iskola-battyan.hu szerda 11 óra (4. óra) 

Jung Ferenc jung.ferenc@iskola-battyan.hu csütörtök 12 óra(5.óra) 

Kiss Károlyné kiss.karolyne@iskola-battyan.hu szerda 10 óra (3. óra) 

Kiss Sándor kiss.sandor@iskola-battyan.hu péntek 12 óra (5.óra) 

Kissné Skultéty Viktória kissne.skultety.viktoria@iskola-battyan.hu kedd 9 óra (2.óra) 

Kovács Rita kovacs.rita@iskola-battyan.hu csütörtök 10 óra(3.óra) 

Kovácsné Paál Orsolya kovacsne.paal.orsolya@iskola-battyan.hu hétfő 11 óra (4. óra) 

Kömíves Attila Istvánné komives.attila.istvanne@iskola-battyan.hu kedd 12 óra (5. óra) 

dr. Makkné Fekete 

Andrea Mária 

dr.makkne.fekete.andrea.maria@iskola-
battyan.hu 

csütörtök 9 óra (2. óra) 

Máthéné Polczer Ágota mathene.polczer.agota@iskola-battyan.hu szerda 13 óra (6. óra) 

dr. Mayer András 

Gyuláné 
mayer.szilvia@iskola-battyan.hu hétfő 12 óra (5. óra) 

Mekszné Tánczos Éva mekszne.tanczos.eva@iskola-battyan.hu kedd 12 óra (5. óra) 

Molnárné Méhész Szilvia molnarne.mehesz.szilvia@iskola-battyan.hu hétfő 11 óra (4.óra) 

Móré István Attila more.istvan.attila@iskola-battyan.hu hétfő 11 óra (4. óra) 

Nagyné Ódor Erzsébet nagyne.odor.erzsebet@iskola-battyan.hu hétfő 13 óra (6. óra) 

Nyakas Krisztina nyakas.krisztina@iskola-battyan.hu hétfő 10 óra (3. óra) 

Ódor-Győrffy Dominika 

Kata 
odor-gyorffy.dominika@iskola-battyan.hu szerda 11 óra (4. óra) 

Oroján Gabriella orojan.gabriella@iskola-battyan.hu hétfő 10 óra (3. óra) 

Oroján Mariann orojan.mariann@iskola-battyan.hu kedd 13 óra (6. óra) 

Sebestyénné Boza Katalin sebestyenne.boza.katalin@iskola-battyan.hu hétfő 12 óra (5. óra) 

Szabó Attiláné szabo.attilane@iskola-battyan.hu hétfő 12 óra (5. óra) 

Szabó Ilona szabo.ilona@iskola-battyan.hu csütörtök 10óra (3.óra) 

Tóth Katalin toth.katalin@iskola-battyan.hu csütörtök 14 óra(7.óra) 

Vajay-Horváth Mária vajay-horvath.maria@iskola-battyan.hu szerda 10 óra (3. óra) 

Vámosné Dévai Katalin vamosne.devai.katalin@iskola-battyan.hu kedd 11 óra (4. óra) 

Vargáné Gungl Zsuzsa vargane.gungl.zsuzsa@iskola-battyan.hu hétfő 9 óra (2. óra) 

Viskovics Andrea viskovics.andrea@iskola-battyan.hu szerda 12 óra (5. óra) 
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