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„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.”
(Kazinczy Ferenc)
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A miskolci Földes Ferenc Gimnázium története összefo-
nódik Miskolc oktatásának történetével. A Fráter György 
Királyi Katolikus Gimnázium (az alapítás éve 1730) és a 
Lévay József Református Gimnázium (az alapítás éve 
1560) egyesítésével (1953) jött létre iskolánk, amely az 
1911-ben átadott épületben működik az egyesítés óta. 
Egyesültek az értékek, a hagyományok, a tapasztalatok, 
amit az utódok büszkén vállaltak és vállalnak ma is. Ez 
a kettős szellemi alap jelentette az iskola pedagógiai, 
szakmai, nevelési bázisát, amire építve, továbbfejleszt-
ve válhatott országosan is a legjobbak között nyilván-
tartott intézménnyé. A város és a régió polgárai, a szü-
lők nagy elvárásokat támasztanak iskolánkkal szemben, 
ami serkentően hat az itt tevékenykedőkre. Tudjuk, 
hogy munkánk minden elemét kíváncsian és kritikusan 
figyelik, így meg kell tennünk mindent az esetleges hi-
bák és hiányok kiküszöbölésére.

Az oktatás szervezeti kerete a hetvenes évek ele-
jén kialakított tagozatos gimnáziumi képzés, amit az 
emelt szintű érettségire felkészítés (régebben fakultá-
ciós képzés) elemeivel ötvöztünk. Diákjaink órarendje 
három részből tevődik össze. Az első rész a kötelező 
óraszám keretében elsajátítandó tantárgyak együttese, 
a második rész azok a választható tanórák, amelyeket 
valamennyi diákunk számára ajánlatosnak gondolunk a 
felsőfokú tanulmányok megalapozásában. A harmadik 
rész azokat a tanórákat tartalmazza, amiket specializá-
cióként kínálunk fel. Ezekből a hagyományaink és az 
igények figyelembevételével csoportokat képeztünk, 
tagozatként ajánljuk diákjainknak, de ha ezek egyike 
sem felel meg valakinek, akkor a 11. és 12. évfolyamon 
szabadon választhat tantárgyakat és óraszámokat a 
megadott kínálatból.

A négy évfolyamos képzésben speciális matema-
tika, fizika, kémia, biológia tagozatot működtetünk.  
2010 szeptemberében indult el az általános tanterű 
képzésünkhöz kapcsolódva az angol nyelvi előkészítő 
osztály, amelyben a képzés így ötéves. 2013 szeptem-
berétől ezt a képzést fél osztállyal hirdettük meg.

A tantestület alkotócsoportja 1990-ben kidolgozta 
a hat évfolyamos gimnáziumi tantervünket, és 1991-
ben indíthattuk el ezt a képzési formát. A hat évfolya-
mos képzésben általános és speciális matematika tago-
zat működik. A hat évfolyamos képzés iskolánk egyik 
legsikeresebb képzési formája, nemcsak a szakmai 
eredmények terén, hanem a tanórán kívüli tevékeny-
ségekben is kiemelkednek ezek az osztályaink. Nagy 
örömünkre 2014 szeptemberében megvalósul az ere-
deti elképzelésünk, így két hat évfolyamos osztályt in-
díthatunk.

A 2000-2001-es tanévben az országban az elsők 
között indítottuk el az Arany János Tehetséggondozó 
Programot. A programban olyan gyerekek oktatását 
vállaltuk, akik tehetségesnek mutatkoztak általános 
iskolai tanulmányaik alatt, de a kistelepülési létből, a 
szociális körülményeikből adódóan önhibájukon kívül 
hátrányba kerültek, így a hagyományos képzési formák-
ra történő jelentkezéskor kisebb eséllyel pályázhatnak 
egy-egy frekventáltabb intézménybe. A program öt 
éves, a kilencedik, előkészítő évfolyammal indul, amely-
nek legfontosabb feladata a hátránykompenzáció és a 
gazdagítás mind az ismeretek, mind a viselkedési nor-
mák, mind a szocializáció terén, valamint elkezdődik 
magas óraszámban az angol nyelv és az informatika ok-
tatása. A képzés általános gimnáziumi képzéssel folyta-
tódik. A program az iskola és a Teleki Tehetséggondozó 
Kollégium szoros együttműködésére épül. 2013 szep-
temberétől fél osztállyal indítjuk ezt a képzést. A nyelvi 
előkészítős fél osztállyal alkotnak egy osztályt az AJTP-s 
diákjaink.

A tanórán kívüli foglalkozásaink között szerepelnek 
versenyre előkészítő szakkörök, tudományos diákkörök, 
az alkotókörök, a színjátszó kör, az énekkar valamint a 
sportegyesület (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, röp-
labda, torna, turisztika) edzései, rendezvényei.

Általános iskolai tanulóknak önköltséges tehetség-
gondozó szakköröket, úgynevezett Baráti Köröket szer-
vezünk matematikából, fizikából, kémiából, biológiá-
ból, magyarból, történelemből, számítástechnikából. 
Rendszeresen szervezünk tanulmányi versenyeket az 
általános iskolások számára. A felvételt nyert, de még az 
általános iskolába járó diákoknak külön indítunk szak-
köröket több tantárgyból is.

Az iskola életéhez kapcsolódó ünnepségek és ren-
dezvények:

Történelmi sorsfordulóinkról, nemzeti ünnepeink-
ről iskolai ünnepségeken emlékezünk meg.

tanévnyitás; nyílt napok; szalagavató; szülő-tanár-di-
ák találkozók (az osztályok önkéntes vállalásaként); a 
végzősök jutalmazása; ballagás; tanévzáró

Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny; Dürer Ver-
seny; megyei történelemverseny az általános iskolá-
sok számára; Dusza Árpád Informatika Emlékverseny

Földes Kulturális nap, Földes Konferencianapok; 
Földes-est; Christmas Party; az iskolai galéria kiállí-
tásai; évzáró orgonahangverseny

Bemutatkozás



A diákönkormányzat által kezdeményezett rendez-
vények:

őszi és tavaszi lampionos bál; Kopaszavató; Föl-
des-bál; a diákigazgató megválasztása, diák-önkor-
mányzati nap; iskolai sportnap; Földes-klub; diák-
közgyűlés

Egyéb szabadidős- és sportrendezvények:
nyári vándortáborok; nyári vízitábor; sítáborok; fo-
tós tábor; túraverseny; iskolai bajnokságok; tanul-
mányi kirándulások; nulladéves táborok; bogácsi 
táborozások

Az iskola széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel ren-
delkezik. Testvériskoláink vannak Orleans-ban, Müns-
terben, Krakkóban, Pilzenben, Eperjesen, valamint 
rendszeres szakmai kapcsolatban állunk számos hatá-
ron túli magyar középiskolával. Az Európai Parlamenti 
Modell iskolájaként diákjaink rendszeresen képviselik 
hazánkat az ifjúsági programokon szerte Európában.

A megye településeivel való kapcsolatunk a Digi-
tális Középiskola 2003-ban történt beindításával még 
szorosabbá vált. Az internet adta lehetőségek és a ha-
gyományos esti képzés elemeit ötvöző felnőttképzés 
kifejlesztése nemzetközi szinten is egyedülálló. 

Az iskola 24 osztály befogadására és ellátására al-
kalmas, de a fenntartó döntése alapján jelenleg 22 osz-
tályunk van . Az iskolában összesen 752 nappali tago-
zatos diák, valamint 350 digitális középiskolás felnőtt 
tanul, akiket 58 főállású pedagógus tanít.

A tantestületnek több országosan is elismert tagja 
van, kutatásokban, szakmai fórumokon, versenyeken 
kapnak feladatokat, szaktanácsadóként tevékenyked-
nek. 

Elsősorban a tehetséggondozást tekintjük felada-
tunknak, ami válogatott gyerekekkel valósítható meg 
igazán, akik képesek teljesíteni az átlagosnál magasabb 
követelményeket. A beiskolázásnál a hangsúly a Miskol-
con és vonzáskörzetében élő gyermekekről jól érzékel-
hetően eltolódik a megye, a tágabb régió fiataljai felé.

Az iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont, a Nem-
zedékek Tudás Könyvkiadó referenciaiskolája, a Miskol-
ci Egyetem és a Debreceni Egyetem partneriskolája.

Rendszeresen pályázunk hazai és nemzetközi forrá-
sokra, pályázataink nagy százalékban sikeresek. Jelen-
leg folyik az Öveges Program keretében egy korszerű 
természettudományos labor kialakítása.

A statisztikák alapján a Földes Ferenc Gimnázium az 
ország legjobb iskolái között szerepel. A különböző 
országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken ered-
ményesen szerepelnek diákjaink, számtalan szép sikert 
értek el az évek során. Az elmúlt évek legkiemelkedőbb 
sikerei:

Hegedűs Tamás Nemzetközi Fizika Diákolimpia 
bronz érem (2010)

Budai Ádám Nemzetközi Fizika Diákolimpia bronz 
érem (2011)

Danyluk Tamás Nemzetközi Informatika Diákolim-
pia dicséret (2011)

Broda Balázs (AJTP) OKTV matematika 2.; fizika 5.; 
kémia 7. (2012)

Zwillinger Márton Mengyelejev Kémia Diákolimpia 
ezüstérem (2012)

Hitvallásunkat a mottóul választott idézetünk fejezi ki 
legtömörebben:

„Jót, s jól…”
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Takács Katalin
tagintézményvezető helyettes, 

volt programgazda

Szöllősi István
volt igazgató, jelenleg programgazda

TóthZsombor 
tagintézmény vezető



A nyolcvanas évek végén ma már természetesnek, 
akkor még különösnek számító folyamatok eredmé-
nyeként született meg kollégiumunk Miskolcon, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében.

Igazgatási, szakmai és politikai szinten egyaránt 
elismerésre került a tudás, a kiemelkedő képességek, a 
tehetség fontossága és fejlesztések szükségessége, az 
értelmesség és általánosságban a vidékről jövő s oda 
remélhetőleg visszatérő értelmiség hasznossága, va-
lamint – akkor még részletesebb kutatások nélkül – a 
falusi kisiskolákból jó eszű, de kibontakozásukat gátló 
szociokulturális hátrányokat halmozó tanulóifjúság ki-
emelt támogatásának elkerülhetetlensége. A beavat-
kozás időszerűségét a gazdasági válságba került, lesza-
kadó régió jövőjéért, remélt felemelkedéséért érzett 
felelősségtudat is megalapozta.

1990. november 12-én, az első diákok beköltözé-
sével ténylegesen is megszületett a Tehetséggondozó 
Szakkollégium a megyében élő és Miskolcon tanuló te-
hetséges középiskolai tanulók kiemelt szintű kollégiu-
mi ellátásának alapító okiratban foglalt teendőjével, kü-
löncként, a megyei tanács majd önkormányzat „önként 
vállalt” feladatot megvalósító intézményeként.

Nem egy meglévő intézmény alakul át, hanem erre 
a feladatra kellett új szakmai koncepciót kimunkálni, 
tanárokat alkalmazni, és diákokat felvenni. A kollégium 
így önmagát építette fel fokozatosan, szellemileg és fi-
zikailag egyaránt.

1992 végén, saját arculatunkat már megmutatva 
merült fel a gondolat: eddigi funkcióbeli maghatározást 
adó elnevezésünket példaállító névvel kellene bővíteni 
vagy felcserélni.1994. május 20-án vettük fel a Teleki Te-
hetséggondozó Kollégium nevet. Az Erdélyben őshonos, 
de nőágaiban Borsodban is otthonra talált család nevét, 
mely tiszteletet ébreszt tagjai hosszú sorának kiemelke-
dő tevékenységével, a tudás, a tudományok mívelésével 
és támogatásával, és példát mutat a nevelésben, a család 
melegében egy kollégium közössége számára is.

2000 januárjában új kihívás elé állt előttünk: meg-
hirdetésre került az Arany János Tehetséggondozó 
Program. Nem tehettük meg, hogy ne vállalkozzunk 
erre a feladatra – tehetséges, de hátrányos helyzetű 
vidéki diákok továbbtanulásának az istápolására – hi-
szen ezért született meg intézményünk ezen országos 
programot tíz évvel megelőzve. Külön örömmel töltött 
el bennünket, hogy Miskolcról négy gimnázium is ve-
lünk közösen adta be pályázatát. Egyik bázisiskolánkkal, 
a Földes Ferenc Gimnáziummal együtt nyertük el a rész-
vétel lehetőségét.

Bemutatkozás

Kihívás volt ez – s ma is – számunkra, sok tekintet-
ben szakmailag is. Két intézmény ily szoros együttmű-
ködésére még történetünkben nem volt példa. Vállal-
kozásunk – mivel felfutó rendszerben öt év múlva már 
150 „aranyos” diáknak leszünk otthona helyett otthona 
– a kollégium működésében is fokozatos átstruktúrá-
lódást fog eredményezni. Néhány hónap állt csupán 
pályázatunk elfogadása után rendelkezésre az öt éves 
képzés első előkészítő éve foglakozásaink tevékenységi 
köreinek és szaktárgyi elemeinek kidolgozására, beve-
zetésére és mindehhez a résztvevő tanárok felkészíté-
sére a kollégiumban és a gimnáziumban egyaránt. Au-
gusztus közepére, az indulásra minden készen állt.

S így munkálkodunk együtt a program megvalósí-
tásán  fejlesztésén azóta is.  

Új diákokkal közeledik az autóbusz Zánka felé, s 
még ma is - mint minden évben- újra lejátszódik a je-
lenet: a Balaton felbukkanásával a meglepetés szavai 
hallatszanak: „Jaj, hogy ez mekkora!” „És milyen kék!” 
Hát van mit bepótolni az ismeretekből, lefaragni a hát-
rányokból az ideiekkel is. Messze még a nyelvvizsga és 
a jogosítvány, pláne a versenyeredmények. De tizenöt 
éve tudjuk kemény munkával azok is megszületnek.
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