
 

 

TANTESTÜLET TAGJAI 

VEZETŐSÉG 

Dr. Szenyéri Zoltán 

intézményvezető 

 
földrajz - történelem  

szenyerizoltan@illyes-dombovar.hu 

 

Gyarmati Gyöngyi 

intézményvezető-
helyettes 

 
történelem – etika 

 gyarmatigyongyi@illyes-dombovar.hu 

 

iskolai közösségi 

szolgálati koordinátor 

Juhász Rita 

intézményvezető-
helyettes 

 
biológia-kémia 

juhaszrita@illyes-dombovar.hu 
11.n osztályfőnök 

TANÁRI KAR 

 
Albrecht Ferenc 

 

magyar nyelv és irodalom - történelem 

albrechtferenc@illyes-dombovar.hu 

 

Berta Bence matematika-informatika 

bertabence@illyes-dombovar.hu 

 

 
Bertáné Bozsér 

Bernadett 

 

magyar nyelv és irodalom - német 

bertanebozserbernadett@illyes-dombovar.hu 

 
7.n osztályfőnök 

 
Bocz Róbert 

 

informatika – testnevelés 

bocz.robert@illyes-dombovar.hu 
8.n osztályfőnök 

 
Bosnyák Gyöngyi 

Erzsébet 

 

matematika – kémia 

 bosnyakgyongyi@illyes-dombovar.hu 

 
munkaközösség-vezető 

Dr. Csernák-Szuhánszki 

Debóra 

 

magyar nyelv és irodalom 

csernakszuhanszkidebora@illyes-dombovar.hu 

 

9.n osztályfőnök 

diákújságot segítő 

tanár 

 
Dicsőné Kohlmann Csilla 

 

német nyelv  

dicsonekohlmanncsilla@illyes-dombovar.hu 

 
10.a osztályfőnök 

 
Erdélyi Tamás 

 

földrajz – történelem 

 erdelyitamas@illyes-dombovar.hu 

 
12.a osztályfőnök 

 
Gyeneiné Rada Beáta 

 

biológia 

gyeneineradabeata@illyes-dombovar.hu 

 
12.n osztályfőnök 

 
Hajós Károly 

 

magyar nyelv és irodalom - történelem 

hajoskaroly@illyes-dombovar.hu 

 
 

 
Halmosi Anett 

 

angol nyelv 

halmosianett@illyes-dombovar.hu 

 

 
Haszeg-Antal Nóra 

 

német nyelv és olasz nyelv 

haszegantalnora@illyes-dombovar.hu 

 

 
Hilbert Henriett 

 

angol nyelv 

hilberthenriett@illyes-dombovar.hu 

 
6.n osztályfőnök 

 
Horváth Györgyi 

 

angol nyelv 

horvathgyorgyi@illyes-dombovar.hu 

 

 
Kazinczi Katalin 

 

magyar nyelv és irodalom - német nyelv 

kazinczikatalin@illyes-dombovar.hu 

 
 

 
Kerekesné Bauer Márta 

 

ének - zene  

kerekesnebauermarta@illyes-dombovar.hu 

 
jelenleg GYES-en 

 
Király Gyula Lászlóné 

 

matematika – fizika 

kiralygyulane@illyes-dombovar.hu 

 

11.b osztályfőnök 

közalkalmazotti 

tanácstag 

 
Kovács Erzsébet 

 

történelem - orosz nyelv 

 kovacserzsebet@illyes-dombovar.hu 

 
 

 
Kovács Péter 

 

testnevelés 

kovacspeter@illyes-dombovar.hu 

 
10.n osztályfőnök 

 
Kovács Viktória 

 

testnevelés 

kovacsviktoria@illyes-dombovar.hu 

 
12.b osztályfőnök 

 
Krommer Anita 

 

magyar nyelv és irodalom - történelem 

krommeranita@illyes-dombovar.hu 

 
10.b osztályfőnök 

munkaközösség-vezető 

 
Dr. Markóné Szabó 

Laura 

 

német nyelv – történelem 

 markoneszabolaura@illyes-dombovar.hu 

 

9.b osztályfőnök 

munkaközösség-vezető 

 
Mátrai Eszter 

 

angol nyelv  

matraieszter@illyes-dombovar.hu 

 

 
Orbán László 

 

informatika 

 orbanlaszlo@illyes-dombovar.hu 

 

 
Pap Gabriella 

 

angol nyelv - rajz - médiaismeret  

papgabriella@illyes-dombovar.hu 

 
 

 
Somogyi Valéria 

 

matematika - fizika - informatika 

somogyivaleria@illyes-dombovar.hu 

 
 

 
Soós Gyopár 

 

matematika - fizika  

soosgyopar@illyes-dombovar.hu 

 
5.n osztályfőnök 

munkaközösség-vezető 

 
Dr. Szóka Bernadett 

 

német nyelv - olasz nyelv 

 szokabernadett@illyes-dombovar.hu 

11.a osztályfőnök 

közalkalmazotti 

tanácstag 

 
Tancsa Norbert 

 

testnevelés  

tancsanorbert@illyes-dombovar.hu 

 

 
Tóth Sándor 

 

matematika – fizika 

 tothsandor@illyes-dombovar.hu 

 
9.a osztályfőnök 

 
Tőzsér Anna Mária 

 

angol nyelv 

 tozserannamaria@illyes-dombovar.hu 

 

gyermek-, és 

ifjúságvédelmi felelős 

Dr. Urbánné Patkás 
Márta Anna 

 

matematika - informatika  

patkasmarta@illyes-dombovar.hu 

 
munkaközösség-vezető 

ÓRAADÓK 

 
Bocz Richárd 

testnevelés 

bocz.richard. tamas@gmail.com 

 

Czeider-Szemerédi Judit 
gyógytestnevelés 

bloki66@gmail.com 

 

 
Deli Orsolya 

ének-zene 

deliorsolya80@gmail.com 

 

 
Erdeiné Hasulyó Laura 

technika 

erdeine@illyes-dombovar.hu 

 

 
Ferencz Orsolya 

ének-zene 

fenencz.orsolya1@gmail.com 

 

 
Fink Ildikó 

angol nyelv 

finkildiko@illyes-dombovar.hu 
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Gulyásné Rákosfalvi 
Anita 

gyógypedagógus 

gulyasnerakosfalvianita@illyes-dombovar.hu 

 

 

Kovács Judit 
biológia 

kovacsj@acsjszki.hu 

 

Kőváriné Misky Éva 

Zsuzsanna 

angol nyelv - orosz nyelv 

kovarinemiskyeva@illyes-dombovar.hu 

 

 
Matiné Lovas Orsolya 

kémia 

matinelovasorsi@gmail.com 

 

 
Rákosfalvi Erika 

gyógypedagógus 

rakosfalvierika@illyes-dombovar.hu 

 

 
Schwarcz Bence 

iskolapszichológus 

schwarczbence@illyes-dombovar.hu 

 

Sponga Nikolett 
pedagógiai asszisztens 

sponga.nikolett@illyes-dombovar.hu 

 

 
Takácsné Reisz Anett 

pedagógiai asszisztens 

takacsne.reisz.anett@illyes-dombovar.hu 

 

 
Tarrné Naszádos Katalin 

ének-zene  

 


