Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma

Név

Kovács Árpádné Molnár Judit

Beosztás / alkalmazás

intézményvezető

Végzettség
matematika-ábrázoló geometria-számítástechnika szakos
középiskolai tanár

Végzettség foka

Tanított tantárgyak

Közismereti
tanár

Szakmai
tanár

egyetem

matematika

x

egyetem

matematika

x

egyetem

gazdálkodási alapismeretek, gazdálkodási alapgyakorlatok

x

egyetem

állattenyésztés II., munkahelyi egészség és biztonság,
életvitel és gyakorlat

x

egyetem

géptan gyakorlat

x

testnevelés szakos tanár

főiskola

okleveles testnevelő tanár

egyetem

testnevelés és sport, testnevelés, sporttörténet, sportági
ismeretek

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Kunkli Erzsébet

Nagyné Biró Edit

közismereti
intézményvezetőhelyettes

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

szakmai
intézményvezetőhelyettes

agrármérnök

informatika szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

mérnöktanár
okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
agrármérnök

Kaszab Istvánné

kollégiumvezető, tanár

mérnöktanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár

főiskola

agrármérnök
Lévai Imre

gyakorlati oktatásvezető

mérnöktanár
közoktatási vezető

Bakos Attila

Balláné Lestyán Klára

tanár

tanár

okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

egyetem

gazdálkodási alapgyakorlatok, általános statisztika, statisztika
gyakorlat, pénzügyi alapismeretek, pénzügyi gyakorlat,
gazdasági és jogi alapismeretek

gazdasági agrármérnök (pénzügyi számvitel)
Bálega Julianna

tanár

Bánné Kanál Enikő

óraadó tanár

közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

főiskola

pénzügy-vállalkozási szak gazdálkodási menedzsment szakértő

főiskola

matematika szakos tanár
matematika-technika szakos tanár

egyetem
főiskola

számviteli alapismeretek, pénzügyi gyakorlat, adózás gyakorlat,
könyvelés számítógépen, számvitel, elektronikus adóbevallás
gyakorlata, számvitel gyakorlat, adózási alapismeretek
pénzügyi gyakorlat, statisztika gyakorlat, adózási alapismeretek,
adózás gyakorlat

x

x

Név

Beosztás / alkalmazás

Végzettség

Végzettség foka

Tanított tantárgyak

Közismereti
tanár

Szakmai
tanár

okleveles történelem szakos tanár
Baloghné Bigus Angéla

óraadó tanár

fejlesztőpedagógus, ember és társadalom műveltségterület tanára

társadalomismeret, etika
emberismeret , etika

x

egyetem

angol nyelv

x

egyetem

magyar nyelv és irodalom, tanulásmódszertan,
dráma és tánc

x

egyetem

okleveles teológus
Bársony Attila István

kollégiumi nevelőtanár

történelem szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

egyetem

magyar nyelv-és irodalom szakos tanár
Bencze Rita

tanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Bécsi Zoltánné Maczkó
Adrienn

tanár

Bikesicsné Ország Katalin

tanár

magyar nyelv és irodalom, valamint pedagógiai szakos bölcsész és
tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom, történelem,
történelem, társadalom és állampolgársági ismeretek,

x

egyetem

matematika

x

egyetem

matematika

x

egyetem

magyar nyelv és irodalom, történelem társadalom és
állampolgári ismeretek

x

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus
kulturális menedzser felsőfokú
Birki-Orosz Judit Gabriella

tanár

Buglyó-Kósik Anikó

tanár

Buglyó Roland

tanár

Csernyi Anita (GYED)

tanár

Csiszárné Józsa Emma (GYES)

tanár

okleveles matematika-ábrázológeometria szakos tanár
matematika-kémia szakos tanár
mentálhigiénés szakvizsgázott pedagógus
magyar nyelv és irodalom-történelem szakos bölcsész és tanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
gazdasági agrármérnök
agrármérnök
mérnöktanár

egyetem

x

egyetem

x

matematika szakos tanár és informatikus könyvtáros

egyetem

Csordásné Bálint Melinda

könyvtáros tanár

pénzügyi és vállakozói szak EU projekt-tervező és finanszírozási
szakértő

főiskola

Cziberéné Lipták Edina

tanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár

Czimbalmos Csaba Zsolt

óraadó tanár

testnevelő tanár
angol nyelvtanár

Demény András

tanár

európa szakértő
okleveles angoltanár
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

matematika

x

egyetem

angol nyelv

x

főiskola

edzésemélet, sport- és szervezetei, testnevelés-elmélet,
sportegészségtan, sport etika, sport történet, sportági
ismeretek

főiskola
angol nyelv
egyetem

x

Név

Domokos István

Beosztás / alkalmazás

tanár

Végzettség

Végzettség foka

Tanított tantárgyak

Közismereti
tanár

egyetem

állattartás, növénytermesztés, növénytermesztés gyakorlat,
állattenyésztési alapgyakorlatok I., állattenyésztési
alapgyakorlatok II. mezőgazdasági alapgyakorlatok

egyetem

német nyelv

egyetem

állattartás, takarmányozástan, állatok egészségvédelme,
mezőgazdasági alapgyakorlatok, állattenyésztési
alapgyakorlatok I., állattartás gyakorlat, géptan, állattenyésztés
II., állattenyésztés gyakorlat

biológia szakos középiskolai tanár

egyetem

tartós távollét

x

zeneelmélet-szolfézs, általános iskolai ének-zenetanár és karvezető

főiskola

ének-zene, művelődéstörténet

x

agrármérnök

Szakmai
tanár

x

német nyelv és irodalom szakos,
Éll Ninetta Klára

tanár

orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

x

szakvizsgázott pedagógus
agrármérnök
Ecsedi Zsolt

tanár

mérnöktanár
környezetvédelmi ökológus
szakvizsgázott pedagógus

dr. Fazakasné Kaló Klára

Fehér-Wargha Ibolya

tanár

részmunkaidős tanár

egyházzenész
pedagógia szakos tanár

x

egyetem

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Fekete András

tanár, kollégiumi nevelő

Fekete István

óraadó tanár

Fodor Márta

óraadó tanár

Gali Beáta

tanár

történelem-néprajz szakos bölcsész

okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök

okleveles némettanár
magyar mint idegen nyelv okleveles tanára

egyetem

egyetem

egyetem

német nyelv

egyetem

általános statisztika, pénzügyi alapismeretek, gazdasági és jogi
alapismeretek, számviteli alapismeretek, számviteli gyakorlatok,
statisztika gyakorlat

egyetem

komplex természettudományos tantárgy, biogógia-egészségtan

egyetem

gazdálkodási alapgyakorlatok, statisztika, gazdálkodási
alapismeretek, gazdálkodási ismeretek

egyetem

tartós távollét

közgazdász gazdálkodási szak
okleveles közgazdász regionális és környezetgazdaságtan szakos
Guba Attila

tanár

Grünvaldné Szűcs Éva

tanár

biológia-környzettan szakos tanár
agrármérnök
mérnöktanár

Győri Orsolya Gréta

tanár

matematika szakos tanár és informatikus könyvtáros

x
mikrobiológia, élelmiszeripari anyagismeret, élelmiszeripari
technológiák, élelmiszer-kémia, anatómia és élettan I.,
takarmányozástan, termesztési ismeretek, állattenyésztés
alapgyakorlat I., növénytermesztés gyakorlat mikrobiológia és
higiénia gyakorlat

x

x

x

x

Név

Beosztás / alkalmazás

Végzettség

Végzettség foka

Tanított tantárgyak

Közismereti
tanár

Szakmai
tanár

agrármérnök
Jánvári Béla

kollégiumi nevelőtanár

mérnöktanár

egyetem

tartós távollét

egyetem

állattenyésztés gyakorlat, állatok egészségvédelme,
gazdálkodási alapgyakorlatok, állattartás gyakorlat,
állattenyésztés alapgyakorlat I., állattenyésztés
alapgyakorlat II., állattenyésztés adminisztrációja,
foglalkoztatás II.
biológia-egészségtan, komplex természettudományos tantárgy,
kémia

halászati szakmérnök
agrármérnök
Jávor Szilárd Ágoston

tanár

Juhász Tamás

tanár

biológia-kémia szakos középiskolai tanár

egyetem

Barna Tímea Ágnes

tanár

ügyvitel szakos tanár

főiskola

Kabainé Mile Ilona

óraadó tanár

mérnöktanár

agrármérnök
mérnöktanár

egyetem

agrármérnök
Kalocsainé Abuczki Erika

tanár

mérnöktanár

gazdálkodási alapgyakorlatok, ügyviteli ismeretek, ügyviteli
gyakorlatok
projektfinanszírozás, projektfinanszírozás gyakorlata,
projektfolyamatok követése, projekttervezés gyakorlata,
statisztika gyakorlat

egyetem

növénytan, állattenyésztési alapgyakorlatok II., mezőgazdasági
alapgyakorlatok, kertészeti alapismeretek, anatómia és élettan
I., biológia-egészségtan, takarmánynövény termesztés

okleveles biológiatanár

x
x

x

Kerekes Erika Adrienn

óraadó tanár

informatikus közgazdász

főiskola

adózás, adózás gyakorlat, adózási alapismeretek, statisztika
gyakorlat

Kerekes Attila Miklós

tanár

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom, történelem

Kisházi Béla

tanár

egyetem

testnevelés, testnevelés és sport, sportpszichológia

x

testnevelő tanár
szakvizsgázott pedagógus

x

kertész-üzemmérnök
Kiss Zoltán

kollégiumi nevelőtanár

műszaki tanár

egyetem

okleveles történelemtanár
Király Zoltán

részmunkaidős
iskolapszichológus

pszichológus - pszichológia szakos tanár

egyetem

Kondorné Márta Mariann

tanár

német nyelv és irodalom szakos tanár
ügyvitel szakos tanár

főiskola

német nyelv, gazdálkodási alapgyakorlatok, ügyviteli
gyakorlatok

x

Kozma Attila

tanár

testnevelő tanár

főiskola

testnevelés és sport, testnevelés

x

Kocsis Zsuzsanna (GYES)

tanár

matematika és fizika szakos középiskolai tanár

egyetem

x

Losoncziné Szabó Csenge
(GYED)

tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

x

x

Név

Beosztás / alkalmazás

Végzettség
matematika szakos középiskolai tanár

Mogyorósiné Végh Zsuzsanna tanár

Molnár Tibor

kollégiumi nevelőtanár

Nagy Erika

tanár

közgazdász

egyetem

pénzügyi szakos közgazdász

főiskola

pedagógiai szakos nevelő

főiskola

okleveles pedagógiatanár

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

kertészmérnök
Nagy Olga

tanár

mérnöktanár

egyetem

szakvizsgázott pedagógus
szakközgazdász

főiskola

Dr. Nagy Zoltán Dénes

óraadó tanár

rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár, jogász

egyetem

Papp Tímea Réka

kollégiumi nevelőtanár

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

egyetem

dr. Pálinkás Sándor

óraadó tanár

gépészmérnök

egyetem

Dr. Pornóiné Orosz Éva

kollégiumi nevelőtanár

történelem szakos középiskolai tanár
pedagógia szakos előadó
német nyelv és irodalom szakos tanár

Pósa Ibolya Éva
Ráduly-Kovács Edit Sarolta
(GYES)

Sánta Klaudia

tanár

tanár

tanár

orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanár

Szakmai
tanár

matematika, gazdasági és jogi alapismeretek, számviteli
gyakorlat, számviteli alapismeretek

x

x

magyar nyelv és irodalom

x

Tanított tantárgyak

pénzügyi alapismeretek, pénzügyi gyakorlat,
vállalkozás finanszírozás gyakorlat, vállalkozás finanszírozás,
termesztési ismeretek gyakorlat, kertészeti
alapismeretek,kertészeti gyakorlat
vizuális kultúra, művészetek

x

x

géptan, géptan gyakorlat, műszaki alapismeretek, műszaki
alapgyakorlat, műszaki ismeret

x

egyetem

főiskola

mesterfokozat és okleveles némettanár szakképzettség

egyetem

angol nyelvtanár

egyetem

okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

Közismereti
tanár

Végzettség foka

egyetem

testnevelés, testnevelés és sport, német nyelv

x

x
laboratóriumi alapismeretek, élelmiszeripari anyagismeret,
laboratóriumi allapgyakorlat, élelmiszeripari műveletek,
élelmiszeripari technológiák, élelmiszeripari vállalkozások, a
működtetés gyakorlati feladatai

x

angol szakos nyelvtanár
Sinayné Tar Judit

tanár

Soltész Adrienn

tanár

Somlyai Vera

tanár

általános iskolai, angol nyelv oktatására képesített tanító

főiskola

vállalkozás-menedzser szakértő
okleveles angoltanár

egyetem

történelem szakos bölcsész és tanár

egyetem

pedagógia szakos nevelő

főiskola

angol nyelv és irodalom szakos tanár

egyetem

angol nyelv
gazdasági és jogi alapismeretek, statisztika gyakorlat,
üzleti gazdaságtan gyakorlat

x

történelem, történelem társadalom és állampolgársági
ismeretek

x

angol nyelv

x

x

Név

Beosztás / alkalmazás

Szabó Ádám László

tanár

Szűcs Márta Judit

tanár

Dr. Takács Ferencné

tanár

Végzettség

Végzettség foka

Tanított tantárgyak

Közismereti
tanár

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, és földrajz szakos
tanár

egyetem

angol szakos nyelvtanár

főiskola

angol szakos nyelvtanár

egyetem

matematika-ábrázoló geometria – számítástechnika szakos
középiskolai tanár

egyetem

matematika, informatika

x

egyetem

informatika

x

egyetem

matematika

x

egyetem

informatika, biológia egészségtan

x

egyetem

állattenyésztés I., állattenyésztési alapgyakorlatok II.,
munkavédelem, növénytermesztés, növénytermesztés
gyakorlat, növénytermesztés adminisztrációja, mezőgazdasági
alapgyakorlatok

egyetem

matematika, fizika

egyetem

mezőgazdasági alapgyakorlatok, állatok egészségvédelme,
állattenyésztés I., állattenyésztési alapgyakorlatok I.,

földrajz, társadalom és állampolgári ismeretek

angol nyelv

Szakmai
tanár

x

x

szakvizsgázott pedagógus
okleveles informatikatanár
Tanka János

tanár

Dr. Tóth Ágostonné

tanár

Tóth Róbert

tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
matematika-kémia szakos tanár
okleveles biológia szakos tanár
informatika szakos tanár
agrármérnök

Vadainé Tikász Gabriella

tanár

Vas Erika

tanár

mérnöktanár
okleveles matematika-fizika szakos tanár

x

x

agrármérnök
mérnöktanár
Vályi Elek

tanár

x

szakvizsgázott pedagógus
Veress Magdolna Ildikó (GYES) tanár

fizika-matematika szakos tanár

egyetem

x

agrármérnök
Veress Miklós

tanár

mérnöktanár
felnőttoktatási szakértő
szakvizsgázott pedagógus

egyetem

tartós távollét

x

