Név
Antal Csilla
Szamek Dóra
Meskó Gyula
Horváthné Váradi Eszter
Vass Péter
Kutasy Pál
Tiborcz Zsuzsanna
Csuka Gábor
Lindvurmné Deák Anikó
Samu Györgyi
Pataki Péterné
Kokas Nikolett
Balog Andrea
Pitter Károly
Bartus Éva
Földváry Miklós
Köllő Csilla
Pelyachné Pingiczer Klára
Sáfrány Rita
Paál Judit RSCJ
Szabó-Mihalek Anna
Kovács András
Rabné Varga Eszter
Bednárik Imre
Földesiné Csiszér Anikó
Pócza Molnár Virág
Somogyi Emese
Vass Ágnes

Tárgy
matematika
testnevelés
matematika
földrajz
biológia
kémia
természettudomány
német nyelv
testnevelés
társas tánc
digitális kultúra
digitális kultúra
matematika
fizika
digitális kultúra
matematika
vizuális kultúra
biológia
földrajz
természettudomány
matematika
fizika
matematika
történelem
hittan
kémia
angol
természettudomány
történelem
német nyelv
német nyelv
angol nyelv
angol nyelv
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
olasz nyelv
angol nyelv
angol nyelv
olasz nyelv
német nyelv
francia nyelv
német nyelv
francia nyelv
vizuális kultúra
technika és tervezés
német nyelv
fizika
hittan

E-mail cím
antal.csilla@prohaszka-budakeszi.hu
szamek.dora@prohaszka-budakeszi.hu
mesko.gyula@prohaszka-budakeszi.hu
varadi.eszter@prohaszka-budakeszi.hu
vass.peter@prohaszka-budakeszi.hu
kutasy.pal@prohaszka-budakeszi.hu
tiborcz.zsuzsanna@prohaszka-budakeszi.hu
csuka.gabor@prohaszka-budakeszi.hu
deak.aniko@prohaszka-budakeszi.hu
samu.gyorgyi@prohaszka-budakeszi.hu
pataki.peterne@prohaszka-budakeszi.hu
kokas.nikoletta@prohaszka-budakeszi.hu
balogh.andrea@prohaszka-budakeszi.hu
pitter.karoly@prohaszka-budakeszi.hu
bartus.eva@prohaszka-budakeszi.hu
foldvary.miklos@prohaszka-budakeszi.hu
kollo.csilla@prohaszka-budakeszi.hu
pingiczer.klara@prohaszka-budakeszi.hu
safrany.rita@prohaszka-budakeszi.hu
paal.judit@prohaszka-budakeszi.hu
mihalek.anna@prohaszka-budakeszi.hu
kovacs.andras@prohaszka-budakeszi.hu
varga.eszter@prohaszka-budakeszi.hu
bednarik.imre@prohaszka-budakeszi.hu
foldesine.aniko@prohaszka-budakeszi.hu
pocza.molnar.virag@prohaszka-budakeszi.hu
somogyi.emese@prohaszka-budakeszi.hu
vass.agnes@prohaszka-budakeszi.hu

Polereczkiné Erdei Melinda
Szalóczy Dóra
Fodor András
Rácz Mátyás
Tatár Adrienn
Kleinhappelné Nagy Edit
Bilik János
Bodnár Angelika
Cseh Márta
Harmati Borbála
Jámbor Erzsébet
Jelli Klára
Kiss Anna
Pásztor Zalán
Kiss Regina
Lukátsy Máté
Menyhei Éva
Pataki Katalin
Tóth Márton
Dr. Szötsné Szöllősi Judit
Balogh Dániel
Kortis Mónika Zsófia OP
Zeleiné Huczik Katalin
Boros Péter
Borosné Varga Edina
Tóth-Gyóllainé Sebestyén Nóra
Lacknerné Puskás Sára
Harangozó Katalin
Thamn Edit

történelem
fejlesztés
ének-zene
ének-zene
angol nyelv
kémia
természettudomány
angol nyelv
könyvtár
történelem
német nyelv
hittan
magyar nyelv és irodalom
hittan
angol nyelv
magyar nyelv és irodalom
(tanulószoba)
magyar nyelv és irodalom
dráma
testnevelés
gyógytestnevelés
néptánc
néptánc
fejlesztés
testnevelés
gyógytestnevelés
magyar nyelv és irodalom
hon- és népismeret
testnevelés
gyógytestnevelés
digitális kultúra
biológia
angol nyelv
testnevelés
hittan
piszhológus
református hitoktató, lelkész
református hitoktató, lelkész
református hitoktató
evangélikus hitoktató, lelkész
evangélikus hitoktató
evangélikus hitoktató

erdei.melinda@prohaszka-budakeszi.hu
szaloczy.dora@prohaszka-budakeszi.hu
fodor.andras@prohaszka-budakeszi.hu
racz.matyas@prohaszka-budakeszi.hu
tatar.adrienn@prohaszka-budakeszi.hu
nagy.edit@prohaszka-budakeszi.hu
bilik.janos@prohaszka-budakeszi.hu
bodnar.angelika@prohaszka-budakeszi.hu
cseh.marta@prohaszka-budakeszi.hu
harmati.borbala@prohaszka-budakeszi.hu
jambor.erzsebet@prohaszka-budakeszi.hu
jelli.klara@prohaszka-budakeszi.hu
kiss.anna@prohaszka-budakeszi.hu
pasztor.zalan@prohaszka-budakeszi.hu
kiss.regina@prohaszka-budakeszi.hu
lukatsy.mate@prohaszka-budakeszi.hu
menyhei.eva@prohaszka-budakeszi.hu
pataki.katalin@prohaszka-budakeszi.hu
toth.marton@prohaszka-budakeszi.hu
szollosi.judit@prohaszka-budakeszi.hu
balogh.daniel@prohaszka-budakeszi.hu
kortis.zsofia@prohaszka-budakeszi.hu
huczik.katalin@prohaszka-budakeszi.hu
varga.edina@prohaszka-budakeszi.hu
sebestyen.nora@prohaszka-budakeszi.hu
puskas.sara@prohaszka-budakeszi.hu
harangozo.katalin@prohaszka-budakeszi.hu
thamn.edit@prohaszka-budakeszi.hu

