
Név Beosztása intézményünkben Elérhetőség

Győri József
igazgató

matematika-fizika szaktanár
gyori@drkg.hu

Győri István

igazgatóhelyettes

osztályfőnök (10. B)

testnevelés szaktanár

istvan44@drkg.hu

Varga Jánosné Baranyai 

Gabriella

igazgatóhelyettes

matematika szaktanár
baranyai@drkg.hu

Nagy Imre

internátus igazgató

osztályfőnök (12. B)

történelem, földrajz szaktanár

nagyimre@drkg.hu

Dan Írisz lányinternátus igazgató irisz.dan@drkg.hu

Baloghné Maklári Mónika internátusi nevelő maklari.monika@drkg.hu

Bán István matematika-fizika szaktanár ban.istvan@drkg.hu

Barabás Gyöngyi
készségtárgyak munkaközösségvezető

testnevelés szaktanár
bgyongyi@drkg.hu

Berényiné Csinády Melinda hit- és erkölcstan szaktanár csinadym@drkg.hu

Biróné Kabály Enikő

Műszaki munkaközösségvezető

osztályfőnök (12. A)

matematika, fizika szaktanár

eniko@drkg.hu

Branda Tamás informatika-fizika szaktanár brandat@drkg.hu

mailto:eniko@drkg.hu
mailto:brandat@drkg.hu


Dr. Arany János ének szaktanár j.arany@drkg.hu

Dr. Gaálné Becsy Adrienn

angol, francia nyelv munkaközösségvezető

osztályfőnök (12.D)

angol nyelv szaktanár

becsy.adrienn@drkg.hu

Dr. Győri János

osztályfőnök (11. D)

magyar nyelv és irodalom,

 német nyelv szaktanár

gyorilj@drkg.hu

Dr. Horkayné Hidegkuti Erika Edit
osztályfőnök (10. A)

magyar nyelv és irodalom szaktanár
horkayne.erika@drkg.hu

Dr. Mikó Gyula latin nyelv szaktanár miko@drkg.hu

Dr. Molnárné Ötvös Tünde rajz, média és hit- és erköcstan szaktanár tunde@drkg.hu

Dr. Veressné Létai Ágnes
biológia, földrajz szaktanár

internátusi nevelő
letai@drkg.hu

Fazekas Sándor internátusi nevelő fasanyi58@drkg.hu

Fazekas Sándorné internátusi nevelő ematko@drkg.hu

Fazokánné Kozma Ágnes matematika szaktanár agikozma@drkg.hu

Fehér Norbert
hit- és erkölcstan munkaközösségvezető

hit- és erkölcstan szaktanár
fnorbert@drkg.hu

Géczi Éva titkárnő geczieva@drkg.hu



Grubisics Roland
osztályfőnöki munkaközösségvezető

osztályfőnök (9. Ny)
gruby@drkg.hu

Hadháziné Péter Ágnes pszichológus agi@drkg.hu

Irinyi Tamás
történelem, társadalomismeret és magyar nyelv 

és irodalom szaktanár
irinyitamas@drkg.hu

Kállai Orsolya angol nyelv szaktanár kallai.o@drkg.hu

Karasszon Dániel
osztályfőnök (10. D)

német nyelv szaktanár
karasszon@drkg.hu

Katona Péter
földrajz szaktanár

internátusi nevelő
kpeter@drkg.hu

Kovács Anita német nyelv szaktanár kovanit@drkg.hu

Kovács Gergely

magyar nyelv és irodalom munkaközösségvezető

magyar nyelv és irodalom,

angol nyelv szaktanár

koge@drkg.hu

Kozma Kornélia angol, francia nyelv szaktanár kozmak@drkg.hu

Kurgyis András ének, hit- és erkölcstan szaktanár kurgyisa@drkg.hu

Kurgyis Andrásné irodavezető demarta@drkg.hu

Kuruczné Nagy Andrea biológia, kémia szaktanár kuruczne@drkg.hu



Móré Sándor internátusi nevelő mores@drkg.hu

Nagyné Dudik Tünde
osztályfőnök (11. A)

testnevelés szaktanár
dudiktundi@drkg.hu

Oláh-Bartha Eszter angol nyelv szaktanár eszterbartha@drkg.hu

Prill Éva biológia, kémia szaktanár evaprill@drkg.hu

Rapi Edit Mónika angol, német nyelv szaktanár onagye@drkg.hu

Rozgonyi Zoltán internátusi nevelő rzoli@drkg.hu

Rozgonyi Zoltánné gazdasági rozgonyine@drkg.hu

Szabó Dóra
történelem szaktanár

internátusi nevelő
szdara@drkg.hu

Szalókiné Tóth Judit

német, latin nyelv munkaközösségvezető

osztályfőnök (11.B)

magyar nyelv és irodalom,

 német nyelv szaktanár

szalokinetjudit@drkg.hu

Szászfalvi Imréné könyvtáros szaszju@drkg.hu

Tarsoly-Szabó Katalin
osztályfőnök (9. D)

matematika, informatika szaktanár
szabo.katalin@drkg.hu

Tóthné Fekete Anikó matematika szaktanár feketeaniko@drkg.hu



Uherkovich Zoltán

természettudományi munkaközösségvezető

osztályfőnök (9. B)

biológia, földrajz szaktanár

uhi@drkg.hu

Usztics Anikó

DÖK koordinátor

osztályfőnök (9. A)

magyar nyelv és irodalom, történelm szaktanár

uszticsa@drkg.hu

Zeöldné Bonyár Beáta
történelem munkaközösségvezető

történelem, német nyelv szaktanár
zbea@drkg.hu


