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                                                                Tóth Pál (névadónk munkássága)  

                                        Tóth Pál városunk történetének egyik meghatározó alakja,                                                                                                                                                                                                                                              

              a Református Nőnevelő Intézet nagynevű igazgatója volt. 

                                        Több mint 170 évvel ezelőtt, 1843. december 6-án született                  

              Miskolcon. Tóth Pál gimnáziumi tanulmányait a miskolci       

              református gimnáziumban végezte.                                                                                  

              Az érettségin minden tárgyból kitűnőre vizsgázott!           

              Majd a sárospataki főiskolán egy évig a bölcseleti, három    

              évig pedig a teológiai karon tanult. Itt is kitűnőre 

vizsgázott. Ezután három évet töltött Erdélyben gróf Bethlen Sándor családjánál, 

mint nevelő. Ezt követte egy év a budapesti tudományegyetemen, ahol latin-

magyar szakra járt. Ekkor választotta meg tanárnak a szatmárnémeti református 

főgimnázium az 1871-1872-es iskolai tanévre. 

Az 1872-es sárospataki egyházkerületi közgyűlés Tóth Pált kérte fel a miskolci 

leánynevelő intézet vezetésére. Az ekkor 26 éves múltra visszatekintő iskola 

indulásához az anyagi támogatást Karacs Teréz szerezte meg, s utána évekig volt 

annak igazgatónője. Őt Dóczy Gedeon követte, aki 1859-től 1872-ig állt az egyre 

gyarapodó intézmény élén. Az ő munkáját folytatta 1872-től 1903-ban 

bekövetkezett haláláig Tóth Pál. 







237 KOLLÉGISTÁBÓL 

134 LÁNY ÉS 103 FIÚ 

 

151  LÉVAY-S   ÉS   86  

MÁS  ISKOLÁBÓL 

 

DIÁKJAINK  14 

KÜLÖNBÖZŐ  

 MISKOLCI 

KÖZÉPISKOLÁBA 

JÁRNAK 



KOLLÉGISTÁINK  

 98 TELEPÜLÉSRŐL  JÖNNEK. 



DIÁKOTTHONI CSOPORTOK 

 

Nagy elődök tablói 

 

Kollégiumunkban kilenc csoportban folyik a 

mindennapi élet. A csoportok névadói nevezetes 

emberek. Egy lány csoportnak (5.) nincs még neve. 

Természetesen a lányok női csoportneveket kaptak, 

a fiú csoportoknak pedig férfi példaképek lettek 

névadóként adva. Van közöttük rangos 

arisztokrata, lelkész, vagy tanár. Az ő pályájukat 

nemrég dolgozták fel a bennlakó diákok az iskola 

450 éves jubileumi évforduló alkalmával. Ezekből 

készültek el az itt látható tablók, melyek 

látványosan mutatják be a nagy elődök életét. 



LÁNY CSOPORTOK 



FIÚ CSOPORTOK 



LÁNY OLDAL – 137 hely 

B-épület: 9 szoba (2-6 ágyas) 

C-épület: 20 szoba ( 2-7 ágyas) 

FIÚ OLDAL – 106 hely 

Földsz.: 12 szoba (2-7 ágyas ) 

Emelet: 14 szoba (2-6 ágyas) 



CÉLJAINK: 
 Tanulás támogatása  

(szilencium, korrepetálások) 

 Sokoldalú személyiség fejlesztés 

     (tematikus foglalkozások, szak- 

      körök, közösségi hétvégék, …) 

 Szabadidő hasznos eltöltése 

     (sport, programok, áhítatok,…) 

 Megfelelő környezet biztosítása 

     (színvonalas étkezés, fejlesztések) 

 Rendezettség, fegyelem 

 Kapcsolatok-szülőkkel, tanárokkal  

 Önértékelés elindítása, minősítések,… 

 

 



TANULÁS  TÁMOGATÁSA 

• Szilenciumok                           

• Korrepetálások :  matematika, 

fizika, magyar, történelem, biológia, német, 
angol, francia, orosz, ének, hittan, rajz, 
testnevelés   

    +  felsőbb évesek      



TANULMÁNYI   EREDMÉNYEK 

4,22 /4,31/4,14 

4,2 

4,23 



KÉZMŰVES 

SZÍNJÁTSZÓ 
KÖR 

ZENEBARÁTOK 

DE-JÓ 
SZAKKÖR 

ORIGAMI 
SZAKKÖR 

TERMÉSZET 
JÁRÓ 
KÖR 

KOSÁR 
LABDA 

FOTÓ 
SZAKKÖR 

KONDI 
LABDARÚGÁS 

BRINGA-
TECH 





FEJLESZTÉSEK: 
-    Számítógépek, nyomtatók cseréje 
- Napelem-napkollektor 
- Nyílászárók, világítótestek cseréje 
- Festés 
- Falvédők cseréje 
- Hűtők beszerzése 



ÁLDOTT, HASZNOS 

  

IDŐTÖLTÉST ! 

Boda József Péter 

2015.11. 


