
 

                                                                                                                                          

 
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM  

A hat vagy nyolc évfolyammal működő középiskolák tehetségsegítő programjainak támogatása című pályázat 

„TEHETSÉG 6” 

Pályázat kódja: NTP-KKT-B-13-0014 

 

A „Tehetség 6 pályázatról” 
 
A Földes Ferenc Gimnázium médiaszakkörösei a „TEHETSÉG 6” címet adták annak a pályázatnak, 
melynek keretében szakköri formában felkészültek arra, hogy interjúkat, kisfilmeket illetve 
portréfilmeket, készítsenek a hatosztályos képzésben korábban végzett sikeres, különböző országos 
és nemzetközi versenyeken győztes Földes-diákokkal.  
 
A média szakkör diákjai változatos munkaformában, pl. csoportmunka, tanári magyarázat, új 
ismeretek szerzése, régi felelevenítése, önálló munka, párban folyó munka, egymástól tanulás, 
brainstorming stb. sajátították el a szakkör ütemtervében megfogalmazott ismeretanyagot.  
 
A média szakkör tevékenységi körébe tartozik a minden esztendőben megjelenő évkönyv 
szerkesztése is. Az előző 15 évkönyvet a szakkör tagjaival áttanulmányoztuk és a hatosztályosok 
eredménylistája alapján, illetve az adott osztályokban tanító kollégák és osztályfőnökök segítségét 
is kikérve állítottuk össze azt a listát, melyből végül is a hat film alanyai kikerültek. A 
kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy olyan, a Földes Ferenc Gimnázium hat évfolyamos 
képzésében végzett, kiemelkedő tehetségüket versenyeken korábban bizonyított, hivatásukban 
sikeres egykori diákjairól készüljön film, akiknek tevékenysége, eddigi életpályája példa lehet a 
jelenleg az iskolában tanuló diákok számára.  
 
A kiválasztásnál szempontunk volt az is, hogy minél változatosabb területen tevékenykedő fiatal 
tehetséget mutassunk be. Ez a szempont azért is volt meghatározó, mert az iskolánkban folyó 
hatosztályos képzésnek a lényege – ezt egyébként több interjúalany is megfogalmazta – annak az 
univerzális tudásnak az elsajátítása, azoknak a széleskörű készségeknek a kialakítása, melyek 
lehetővé teszik, hogy a fiatal olyan alapot kapjon, melyre a tudomány, sőt bizonyos esetekben a 
művészet bármely területén bátran építkezhet. A kiválasztási szempont egy esetben speciális 
szemponttal is kiegészült. A szakkör tagjainak javaslatára felismertük és éltünk azzal a 
lehetőséggel, hogy egy különleges oldalról is megközelítsük a hatosztályos képzésben folyó 
tevékenység bemutatását. Egy, Magyarországról korábban szinte semmit nem tudó, magyarul nem 
beszélő amerikai diák egy tanévet töltött iskolánk hatosztályos képzésében, az ő speciális 
szemszöge, nyitottsága és az a képessége, ahogyan a magyar nyelvet elsajátította a szakkör tagjai 
szerint alkalmassá és érdemessé tették arra, hogy a „Tehetség 6” portréfilmjének alanya legyen. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                          

Az elkészült portréfilmek: 
 
 

Portréfilm Palágyi Petráról 
Palágyi Petra iskolánk végzős diákja a róla készült kisfilmben sikeres kosaras múltjáról éppúgy 
mesél, ahogyan arról a szerelemről, ami a népdalénekléshez és a néptánchoz köti. Petra a 
Szinvavölgyi Néptáncműhely tagjaként részese volt a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató 
verseny döntőjének is. 
 
 

Portréfilm Butykai Ádámról 
Portréfilm készült a 2007-ben érettségizett Butykai Ádámról , aki jelenleg a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszékén egy hordozható maláriadiagnosztikai eszköz 
kifejlesztésében tevékenykedik és a kutatásról az iskola konferencia napján előadást is tartott. 
 
 

 
Portréfilm Pozbai Violáról 

Portréfilm készült Pozbai Violáról, aki 2003-ban érettségizett a Földes Ferenc Gimnázium 
hatosztályos képzésében, azóta jogot és igazságügyi és klinikai pszichológiát végzett, jelenleg a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetközi Büntetőjogi Osztályán jogászként 
tevékenykedik. 
 

 
 

Kisfilm a Dürer Matematika, Fizika és Kémiaversenyről 
Kisfilm készült például a Dürer Matematika, Fizika és Kémiaversenyről és azokról a korábban 
végzett diákokról – Szűcs Gábor, Farkas Ádám, Varga József, Szedlák Máté - akik ötletgazdái és 
évek óta szervezői a mára már országos méretű versenynek. 
 

 
Interjú Andrew Glen Calderrel  

Az elkészült kisfilmek egyik különleges darabja az amerikai Andrew Glen Calderrel folytatott 
magyar nyelvű beszélgetés.  Andrew a Rotary Nemzetközi Diákcsere Program tagjaként érkezett 
iskolánkba. A kisfilmben a Földesben töltött évéről mesél és arról, hogyan érezte magát az addig 
számára teljesen ismeretlen országban és miért szeretne mindenképpen visszatérni hozzánk. 

 
 

Portréfilm Vincze Dánielről 
Kisfilm készült például a 2003-ban érettségizett Vincze Dánielről, aki a Wimbledon College of Art 
egyetemen végezte, Set Design for Stage and Screen szakon tanulmányait, és részt vett a 2012-es 
londoni olimpia látványtervének kidolgozásában. Több londoni színdarab látványtervének 
kialakításában tevékenykedett, valamint filmes látványtervezőként is dolgozik. 
 



 

                                                                                                                                          

 
2014. június 5-én Tehetségnap rendezvénnyel zártuk a pályázatot, a rendezvényen a média szakkör 
tevékenységének és a „Tehetség 6” pályázat megvalósításának rövid bemutatására és a filmek 
megtekintésére is sor került. A Tehetségnapon egyúttal azt is bizonyítani kívántuk, hogy iskolánk 
jelenlegi hatosztályosai között is fejlődnek hasonló tehetségek. Hatosztályos diákok – Ambriskó 
Eszter, Karajz Ágnes Fruzsina 9.H,  Bubenkó Lilla, Halász Petra,  Kondás Zsuzsanna, Riczkó 
Zsófia, Somosi Fanni 8.H rajzaiból, festményeiből kis kiállítást rendeztünk és a nyolcadikos Bunda 
Boldizsár néptáncában is gyönyörködhetünk. 
 
A rendezvényről az Irány Televízió tudósított, a szakkör munkájáról a sajtó több alkalommal is hírt 
adott. 
 
A szakkör vezetőjeként, pedagógusként is vallom, hogy küldetésünk a tehetségek keresése, 
megtalálása, fejlesztése, nyomon követése és bemutatása. A Nemzeti Tehetség Program pályázati 
támogatásával működő szakkör és az elkészült filmek is a szó legnemesebb értelmében ezt a célt 
szolgálják. 
 

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet 
a Földes Ferenc Gimnázium média szakkörének vezetője 

 
 
 

 
 


