
Kolozsvár Utcai Általános Iskola

Név tanító/tanár
tanított és helyettesített 

tantárgy
e-mail cím

1.
Tóthné Varga Csilla intézményvezető magyar irodalom igazgato@kolozsvariskola.hu

2.
Csonkáné Pilinyi Andrea intézményvezető-h. angol, szövegértés felso.h@kolozsvariskola.hu

3.
Nagy Istvánné intézményvezető-h. magyar nyelv és irodalom also.h@kolozsvariskola.hu

4.
Bitáné Dömötör Éva tanár matematika, kémia domotor.eva@kolozsvariskola.hu

5.
Blázovics Éva Noémi tanár angol blazovics.eva@kolozsvariskola.hu

6.
Csonka Boglárka tanár angol, csonka.boglarka@kolozsvariskola.hu

7.
Elmerné Istenes Katalin tanár magyar nyelv és irodalom,történelem elmer.katalin@kolozsvariskola.hu

8.
Farkas Ágnes tanító ének,matematika,magyar, farkas.agnes@kolozsvariskola.hu

9.
Gálfalvi Zsuzsanna tanár testnevelés,földrajz galfalvi.zsuzsanna@kolozsvariskola.hu

10.
Goleczné Bartus Zsuzsanna tanító magyar nyelv és irodalom goleczne.bartus.zsuzsanna@kolozsvariskola.hu

11.
Horváth Tímea tanár etika, hon- és népismeret,angol

horvath.timea@kolozsvariskola.hu

12.
Horváth-Holup Edina tanító

matematika, környezetismeret, 

ének,technika
holup.edina@kolozsvariskola.hu

13.
Huszárné Herpai Orsolya tanár fizika herpai.orsolya@kolozsvariskola.hu

14.
Jakab Márta tanár angol jakab.marta@kolozsvariskola.hu

15.
Kálmán Cecília tanár informatika kalman.cecilia@kolozsvariskola.hu
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16.
dr. Keményné Pálfi Barbara tanár magyar nyelv és irodalom palfi.barbara@kolozsvariskola.hu

17.
Mező Imre tanár testnevelés,biológia mezo.imre@kolozsvariskola.hu

18.
Méreiné Ladányi Ildikó tanító

környezetismeret,rajz,technika,testnevelé

s,etika
ladanyi.ildiko@kolozsvariskola.hu

19.
Nemes Nikolett tanító

matematika,magyar nyelv és 

irodalom,ének,testnevelés,rajz
nemes.nikolett@kolozsvariskola.hu

20.
Pohl Barbara tanár történelem,etika pohl.barbara@kolozsvariskola.hu

21.
Pugymer György tanár angol,testnevelés pugymer.gyorgy@kolozsvariskola.hu

22.
Réthelyiné Légmán Ágnes tanár fejlesztő pedagógus,földrajz legman.agnes@kolozsvariskola.hu

23.
Sáfrány Tünde tanító

matematika,környezetismeret,ének,rajz,et

ika safrany.tunde@kolozsvariskola.hu

24.
Szalontai Katalin tanító,tanár fejlesztő pedagógus,rajz szalontai.katalin@kolozsvariskola.hu

25.
Szarvady Mónika tanító,tanár

matematika,magyar nyelv és 

irodalom,ének,testnevelés,etika szarvady.monika@kolozsvariskola.hu

26.
Szászváriné Gáborik Melinda tanító

matematika,környezetismeret,rajz,testnev

elés,etika
gaborik.melinda@kolozsvariskola.hu

27.
Szász-Zsók Vilhelmina tanító angol,magyar nyelv és irodalom szasz.zsok.vilhelmina@kolozsvariskola.hu

28.
Szűcs Zsuzsanna tanító matematika,környezetismeret,ének,etika

szucs.zsuzsanna@kolozsvariskola.hu

29.
Tompa Ádámné Somodi Edina tanító

matematika,magyar nyelv és 

irodalom,rajz,technika,etika
somodi.edina@kolozsvariskola.hu

30.
Törökné Varga Csilla tanár etika,technika torokne.csilla@kolozsvariskola.hu

31.
Varjú Tibor tanár testnevelés,természetismeret,angol, varju.tibor@kolozsvariskola.hu

32.
Váradi Ágnes tanító

magyar nyelv és irodalom,környezet 

ismeret, rajz, technika, etika varadi.agnes@kolozsvariskola.hu

33.
Vidra Dorottya tanár matematika vidra.dorottya@kolozsvariskola.hu
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