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INTÉZMÉNYÜNKRŐL 

 Az Abigél Többcélú Intézmény 2000-ben jött létre azzal a céllal, hogy 

lehetőséget és színvonalas kínálatot biztosítson a művészeti képzés iránt 

érdeklődő, pályaválasztás előtt álló általános iskolai tanulók részére. Az iskola 

profilja kezdetekben még tisztán művészeti jellegű volt, a jelentkezők igényeinek 

megfelelően azonban folyamatosan bővült a képzési paletta. Továbbtanulási 

lehetőséget kínálunk általános iskolai, szakközépiskolai, szakgimnáziumi, 

gimnáziumi valamint felnőttoktatási képzés keretében, amelyről részletesen a 

tájékoztatóban olvashatnak.  

 

Alapfokú művészetoktatás 
 
Az alapfokú művészetoktatásba - zeneművészeti, táncművészeti, képző-és 

iparművészeti, szín-és bábművészeti területeken - már általános iskolás kortól 

várjuk a jelentkezni kívánó tanulókat. 

 

Nyíregyháza 

 
Iskolánk 2000-ben kezdte meg működését, majd 2009-ben átköltözött a mai 

megújult épületébe a Tünde utca 10/a szám alá. A művészeti képzések mellett 

több éve már gimnáziumi és szakközépiskolai képzéseket is indítunk. Az iskola a 

vidékről érkező tanulók számára kollégiumi ellátást biztosít, amely egy épületben 

van az oktatás helyszínével, mely mindamellett, hogy biztosítja az ideális tanulási 

feltételeket, rendkívül kényelmes a diákok számára. Tanulóink szeretnek 

Abigéles diákok lenni. Itt mindenki megtalálhatja magának azt a képzési formát, 

amely képességeihez és igényeihez a legjobban illeszkedik. Az iskola családias 

légkörrel, a pedagógusok elhivatott, gondoskodó munkával várják a jelentkező 

tanulókat.  

 

Debrecen 
 

Iskolánk működését 2005-ben a Víztorony utca 9-11. szám alatt kezdte meg egy 

igényesen felújított, korszerűsített épületben. A folyamatos növekedést kielégítve 

2012 őszétől újabb szárnnyal és tornateremmel bővültünk. Nappali tagozatos 

diákjainknak a képzések széles skáláját biztosítjuk. Mottónk a kezdetektől fogva 

az volt, hogy nevelve oktassunk, és új iskola lévén, igyekezzünk minél inkább 

megfelelni Debrecen nagy múltú iskolavárosi hagyományainak. Bár 

diáklétszámunk többszörösére nőtt, célunk nem az, hogy korlátlanul növeljük a 

felvett diákok számát, hanem, hogy évről évre mindinkább lépéseket tegyünk a 

minőségi oktatás irányába. 
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Szikszó és Szendrő  

 
Intézményünk a 2012/2013-as tanévtől kezdve az Északi-középhegység erdőkkel 

borított dombvidékén, a Csereháton is indít képzéseket: Szikszón és Szendrőn, 

ahová a szakmát szerezni kívánó tanulókat várjuk három évfolyamos szakképzés 

keretében, melyet a szabadon választható 2 éves érettségi vizsgára felkészítő 

képzés követ. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a kreatív gondolkodású 

személyiségek kialakítására. Az iskola célja, hogy olyan szakmát adjon a tanulók 

kezébe, amellyel sikerrel indulhatnak a munkaerőpiacon. A képzés mellett 

lehetőség nyílik művészeti oktatásra is: képző- és iparművészeti, táncművészeti, 

zeneművészeti és szín- és bábművészeti szakokon.  

Iskoláink 2015 szeptemberétől Szikszón és Szendrőn is új épületbe költöztek. Itt 

a diákok kényelmes környezetben tanulhatnak ahol a hatalmas udvar módot ad 

sportolásra, kertészkedésre, iskolai rendezvények megtartására. Az iskolai 

közösség életét színes sport, kulturális és szabadidős programok teszik 

változatossá. 

Nyíregyházi székhely épülete:    Debreceni tagintézmény épülete: 

  

Szendrői telephely épülete:    Szikszói telephely épülete: 
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ISKOLAI ÉLET AZ ABIGÉLBEN 

FECSKEAVATÓ – FECSKETÁBOR 

   

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS - MIKULÁS 

 

FARSANG 
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PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 

 

ÉLETKÉPEK AZ ISKOLÁBÓL 

  

  

TÁNCMŰVÉSZETIS DIÁKOK 
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Kérdéseikkel fordulhatnak hozzánk az 

abigel.iskola@gmail.com (Nyíregyháza), 

abigeltodebrecen@gmail.com (Debrecen),  

abigelszikszo@gmail.com (Szikszó),  

abigeltci@gmail.com (Szendrő), 

email címeken, vagy az alábbi telefonszámokon: 

Nyíregyháza 

Telefon /Fax: 06 42/ 594-656, Telefon: 06 20/ 316-4344  

 

Debrecen, 

Telefon/Fax: 06 52/ 411-267, Telefon: 06 20/ 567-4091, 

 

Szikszó  

Telefon: 06 70/ 941-6173, Telefon: 06 20/ 516-8063   

 

Szendrő  

Telefon: 06 48/ 800-881, Telefon: 06 30/ 606-4350  

 

 

Keressenek minket a Facebookon is az Abigél Suli és az Abigél Középiskola 

Debrecen oldalakon és 

 

a www.abigelsuli.hu weboldalon.  
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INTÉZMÉNYÜNK NYÍLT NAPJAI 

 

NYÍREGYHÁZA  
 

 

DEBRECEN 

Helyszín: 

4405 Nyíregyháza, 

Tünde u. 10/a 
Tel.: 06 42/594-656 

Helyszín: 

4029 Debrecen, 

Víztorony u. 9-11. 
Tel.: 06 52/411-267 

2015. október 12. 

(hétfő) 10 óra 

2015. október 21. 

(szerda) 10 óra 

2015. november 16. 

(hétfő) 10 óra 

2015. november 11. 

(szerda) 10 óra 

2015. december 14. 

(hétfő) 10 óra 

2015. december 09. 

(szerda) 10 óra 

2016. január 11. 

(hétfő) 10 óra 

2016. január 13. 

(szerda) 10 óra 

 

 

SZIKSZÓ 
 

 

SZENDRŐ 
 

Helyszín: 

3800 Szikszó, 

Szent Anna u. 33. 

Tel.: 06 70/941-6173 

Helyszín: 

3752 Szendrő, 

Fő út 34. 

Tel.: 06 48/800-881 

2015. november 16.  

(hétfő) 10 óra 

2015. november 10.  

(kedd) 10 óra 

2015. december 07.  

(hétfő) 10 óra 

2015. december 9.  

(szerda) 10 óra 

2016. január 11.  

(hétfő) 10 óra 

2016. január 7.  

(csütörtök) 10 óra 
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PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 

 

NYÍREGYHÁZA 
 

 

DEBRECEN 

Helyszín: 

4405 Nyíregyháza, 

Tünde u. 10/a 

Tel.: 06 42/594-656 

Helyszín: 

4029 Debrecen, 

Víztorony u. 9-11. 

Tel.: 06 52/411-267 

2015. november 16. 

(hétfő) 16.30 óra 

2015. november 18. 

(szerda) 17.00 óra 

2015. december 14. 

(hétfő) 16.30 óra 

2015. december 09. 

(szerda) 17.00 óra 

 

 

SZIKSZÓ 
 

 

SZENDRŐ 

Helyszín: 

3800 Szikszó,  

Szent Anna u. 33. 

Tel.: 06 70/941-6173 

Helyszín: 

3752 Szendrő, 

 Fő út 34. 

Tel.: 06 48/800-881 

2015. november 16. 

(hétfő) 16.00 óra 

2015. november 16.  

(hétfő) 16:30 

2016. január 11. 

(hétfő) 16.00 óra 

2015. december 14.  

(hétfő) 16:30 
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I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Az általános iskolába készülő gyerekek számára sportiskolai tevékenységet és 

két tanítási nyelvű általános iskolai képzést kínálunk.  

Helyi tantervünk az országos alap, illetve kerettanterveket követi. A sport 

fakultáció jó lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetséges gyerekek a megfelelő 

sportági alapképzésben részesülve magasabb szinten folytassák sportolói 

tevékenységüket, ezt megtehetik akár iskolánkban, az emelt óraszámú 

gimnáziumi képzésünk keretében is. 

A két tanítási nyelv alkalmazásával elérhető, hogy az anyanyelvtudás fejlesztése 

és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű 

idegennyelvtudás és idegennyelv-tanulási képesség birtokába jussanak, hogy az 

angol nyelvterület országaival jobban megismerkedjenek, értsék és növekvő 

empátiával fogadják azok különbözőségét, világképük táguljon. A 

továbbtanuláshoz szükséges elméleti ismereteket a tanulók továbbra is 

anyanyelvükön tanulják. 
 

Az alábbi iskolahívogató rendezvényeinken a szülők és a gyerekek 

betekintést nyerhetnek az iskola életébe, megismerhetik egyedi oktatási 

programunkat: 

 

Helyszín Időpont Program 

4405 Nyíregyháza  

Tünde u. 10/a 

2015. november 16. 

(hétfő) 16.00 óra 

 

 Rajzverseny 

 Gyöngyfűzés 

4405 Nyíregyháza  

Tünde u. 10/a 

2015. december 14.  

(hétfő) 16.00 óra 

 

 Állatfigurák 

hajtogatása 

papírból 

 Meglepetés 

program 
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A FELVÉTEL FELTÉTELEI 
 

 az iskola első évfolyamára a felvétel képességfelmérő beszélgetés alapján 

történik, 

 további feltételek: a gyermek iskolaérettségét igazoló óvodai 

szakvélemény, 

 a nevelési tanácsadó véleménye, amennyiben az óvoda vizsgálatra küldte a 

gyermeket. 

 

A képességfelmérő beszélgetés 

időpontja: 

Helye: 

2016. február 17. (szerda) 9 óra 
 

4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a 

Tel.: 06 42/594-656 

 

A beiratkozás időpontja: Helye: 

2016. április 04. (hétfő) 9 óra 

 
 

4405 Nyíregyháza, Tünde utca 10/a 

Tel.: 06 42/594-656 
 

 

A 2016/2017-es tanévben egy-egy osztály indítását tervezzük, melynek 

létszáma maximum 23 fő. 
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II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 

Az alapfokú művészetoktatási képzés a jogszabályban meghatározott kereteken 

belül 

 

 zeneművészeti (furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, kürt, 

harsona, hegedű, gitár, zongora, ütő, népzenei ismeretek, magánének), 

 táncművészeti (társastánc, néptánc, modern-kortárstánc, balett), 

 képző- és iparművészeti (grafika, festészet, szobrászat és kerámia, fotó 

és film), 

 szín- és bábművészeti 

 

területeken kívánja biztosítani a tanulók számára az alkotó és önkifejező 

képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását, készségeik, képességeik 

fejlesztését. 

 

Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális, 

emberi és erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában 

úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben 

a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. 

A művészeti neveléssel az iskola megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, 

illetve gazdagítja esztétikai értékeit. Az esztétikai nevelés végső célja, hogy az 

itt tanuló gyerekek élményeiket kreatív cselekvésben fejezzék ki: az 

iskolában tanult értékeket, érzelmeket ki tudják fejezni a tánccal, tudjanak 

rajzzal és festéssel, mintázással értéket teremteni, tudják művészien 

megszólaltatni hangszereiket, tudják kifejezően előadni a tanult báb- és 

drámajátékokat. 

 

A FELVÉTEL FELTÉTELEI 
 

 A tanuló jelentkezéséhez, beíratásához a szülők szándéknyilatkozata 

szükséges (jelentkezési lap kitöltése). Az iskolakezdéshez szükséges 

minimális életkor: 6 év. 

 

 A felsőbb évfolyamokba jelentkező gyerekek felvételéről a tanév 

kezdetekor szintfelmérés alapján döntünk. 
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A kiemelkedő munka jutalma: 

 

Tanulóink rendszeresen vesznek részt versenyeken, pályázatokon, kiállításokon. 

A tanév végén, az ünnepélyes Művészeti Gála keretében vehetik át jutalmukat, 

díjaikat a legeredményesebb növendékek. A díjakat, minden művészeti terület 

saját értékelési szempontjai alapján állítja össze, mely lehet: 

 

 emlékplakett, oklevél, vásárlási utalvány, 

 ingyenes táborozás (nyári szakmai tábor), 

 külföldi utazás. 
  



14 
 

III. MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 

A középfokú művészeti képzés céljai:  

 Olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, 

melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és szakmai vizsga 

letételére. Ezt követően lehetőségük van a középfokú szakmai végzetséggel 

betölthető munkakörökben való elhelyezkedésre, és lehetőségük van 

elsősorban a szakirányú, de más humán területű felsőoktatásban az 

eredményes továbbtanulásra. 

 

  Az iskola nevelési-tanítási folyamata az egész ember nevelésére irányul. 

Törekszik a testi és szellemi fejlődés harmonikus biztosítására. A sokoldalú, 

színes iskolai élet fejleszti a növendékek önismeretét, együttműködési 

készségét, edzi akaratukat, hozzájárul életmódjuk, életvitelük kialakításához. 

Elősegíti az önálló ismeretszerzés képességének kibontakozását, az alkotó 

teremtőképesség és a tehetség megvalósulását. 

 

 A művészeti képzésben különösen fontos célnak tartjuk - minden művészeti 

ágban - a régió művészeti hagyományainak megismertetését. 
 

A képzés ideje, szakaszai 

 

Az intézmény alapfeladatait a párhuzamos oktatás keretein belül és az érettségire 

épülő szakképzés lehetőségének biztosításával látja el. 

 

A közismereti képzés a 12. évfolyam elvégzésével, érettségi vizsgával zárul. 

Biztosítja egyes tantárgyakból az emelt szintű érettségi vizsga lehetőségét. 

A szakképzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő és az iskola által 

meghatározott szakképzésben elsajátítható szakmai vizsgával zárul a 13. 

évfolyamon. 
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MŰVÉSZETI TANULMÁNYI TERÜLETEK 

 

1. TÁNCMŰVÉSZET 
 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a  N y í r e g y h á z a :  0 0 1  

 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a  D e b r e c e n :   0 0 2  

 

 

Megszerezhető szakképesítések:  OKJ azonosító száma 

 

Táncos - klasszikus balett táncos- szakmairány 54 212 09 
Táncos - kortárs-, modern táncos szakmairány 54 212 09 
Táncos - színházi táncos szakmairány 54 212 09 
Táncos - néptáncos szakmairány 54 212 09 
 

A képzés célja: 
 

A táncművészeti tagozat diákjai olyan párhuzamos oktatásban részesülnek, mely 

során lehetőségük nyílik táncművészeti szakképzés megszerzésére. Célja olyan 

elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és gyakoroltatása, amelyek felkészítik a 

tanulót a táncos szakmai követelmények teljesítésére, képessé teszik a középfokú 

szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására.  

 

A FELVÉTEL FELTÉTELEI: 

 
A)    A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam  félévi tanulmányi eredménye 
 

                - magyar nyelv,  

                - magyar irodalom, 

                - matematika,  

                - idegen nyelv és  

                - történelem tantárgyakból. 

 

Az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont 

 

B) A képességvizsgálat eredményei: 

 

Ritmusérzék, koordinációs készség, testalkat, mozgásmemória, improvizációs 

készség alapján történik. 

 

Az itt elérhető maximális pontszám: 150 pont 
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A képességvizsgálat öltözete: 

 

Lányok: tornadressz, hosszú vagy rövid szárú testnadrág, balett papucs vagy 

vastag zokni. 

Fiúk: tornanadrág, atlétatrikó, vastag zokni. 

 

A jelentkező hozzon magával sportorvosi igazolást (külön EKG vizsgálatról is), 

illetve tüdőszűrő papírt, amely igazolja, hogy egészségileg alkalmas a tánc 

tanulására. 

A felvételt kizáró körülmény az orvosi alkalmassági vizsga hiánya, illetve 

alkalmasságot kizáró okok. 

 

Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, 

melynek beérkezési határideje: 2016. február 12. 

 

A munkaterület leírása: 

 

Táncos - kortárs és modern táncos szak, színházi táncos szak, néptáncos szak 

 

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, technikai 

tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki alkalmas színpadi 

vagy kartáncosi feladatok igényes megvalósítására, előadására. 

A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a színpadi tánc, a modern tánc és a 

néptánc területén fejti ki és gyakorolja. Közreműködik balett-társulatoknál, 

táncegyütteseknél, színházaknál. Tudása alapján képes tanulmányai folytatására 

táncművészeti főiskolán, illetve egyetemes műveltsége alapján más főiskolán 

vagy egyetemen. 

 

A KÉPESSÉGVIZSGÁLAT IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI A 

TÁNCMŰVÉSZETI TERÜLETRE 

 NYÍREGYHÁZA DEBRECEN 

IDŐPONT 2016. február 22.  

(hétfő) 

10:00 óra 
 

2016. február 24. 

(szerda) 

10:00 óra 
 

HELYSZÍN ABIGÉL Többcélú 

Intézmény 

4405 Nyíregyháza, 

Tünde u. 10/a 

ABIGÉL Többcélú 

Intézmény 

4029 Debrecen, 

Víztorony u. 9-11. 
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2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 
 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a  N y í r e g y h á z a :  0 0 3  

 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a  D e b r e c e n :   0 0 4  

 

 

Megszerezhető szakképesítések:  OKJ azonosító száma 

 

Festő (Nyíregyházán, Debrecenben) 54 211 03 
Grafikus (Nyíregyházán, Debrecenben) 54 211 04 
Kerámiaműves  (Nyíregyházán) 54 211 05 
 
A képzés célja: 

 

A képző- és iparművészeti tagozat diákjai olyan párhuzamos oktatásban 

részesülnek, melynek során lehetőségük nyílik képző- és iparművészeti 

szakképzés megszerzésére. 

A tagozaton folyó képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és 

gyakoroltatása, amelyek egyrészt alkalmassá teszik a tanulót az adott szak 

szakmai követelményeinek teljesítésére, képesítik a szakma középfokú 

gyakorlására, másrészt felkészítik az eredményes szakirányú továbbtanulásra, a 

szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására. 

A cél a kor követelményeinek megfelelő, olyan művészeti szakember képzése, 

aki rendelkezik a szakmák szakterületein szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretekkel, tisztában van a munkája végzéséhez szükséges technikai eszközök 

használatával és lehetőségeivel. 
 

A FELVÉTEL FELTÉTELEI: 

 
A)    A 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam  félévi tanulmányi eredménye 
 

                - magyar nyelv,  

                - magyar irodalom, 

                - matematika,  

                - idegen nyelv és  

                - történelem tantárgyakból. 

 

Az itt elérhető maximális pontszám: 50 pont 
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B) A képességvizsgálat eredményei: 

 

 - térlátás, 

              - színérzékenység, 

              - arányérzet, 

              - kompozíciós készség, 

              - kreativitás, 

              - tónusérzékenység. 

 

Az itt elérhető maximális pontszám: 150 pont 

 

A képességvizsgálatra rajztáblát (1/2 íves) és rajzeszközöket kérünk hozni (grafit 

ceruzák: HB, 2B, 3B, 4B, radírgumi, törlőrongy, rajzszögek, golyóstoll).  

A jelentkezőnek egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is részt kell venni.  

 

Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, 

melynek beérkezési határideje: 2016. február 12. 

 

A munkaterületek rövid leírása: 

 

Festő 

 

A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel 

rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein esztétikai, szakmai 

feladatokat lát el. 

Az előzetesen felmért, megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítése után 

elkészíti a szakmai feladatok tervvázlatait, majd ezeket kivitelezi, alkalmazva a 

szükséges elméleti és szakmai ismereteket. 

Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széleskörű szakmai, művészi, 

művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok 

megoldására, önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására 

művészeti főiskolákon, egyetemeken. 

 

Grafikus 

 

A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, aki a grafika 

különböző szakterületein esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására 

alkalmas. Képes az előzetesen megbeszélt követelmények, elképzelések rögzítése 

után önállóan elkészíteni a szakmai feladatok tervvázlatait, azok variációit, majd 

kivitelezni a kész munkát, birtokolva és alkalmazva a szükséges elméleti és 

szakmai ismereteket. Átfogó művészi és művészettörténeti ismeretekkel 

rendelkezik, ami képessé teszi alkotóművészi feladatok megoldására, 

tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken. 
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Kerámiaműves 

 

A keramikus olyan vizuális képzettséggel, rajzi és plasztikai ismerettel 

rendelkező szakember, aki a kerámia különböző területein esztétikai és szakmai 

feladatok igényes megoldására alkalmas. Képes a követelmények, célok rögzítése 

után önállóan elkészíteni a szakmai feladatok tervvázlatait, azok variációit, majd 

kivitelezni azokat, alkalmazva a szükséges elméleti és szakmai ismereteket. 

Alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, amely 

képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként 

is, valamint tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, 

egyetemeken. 

 

A KÉPESSÉGVIZSGÁLAT IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI A 

KÉPZŐMŰVÉZETI TERÜLETRE 

 NYÍREGYHÁZA DEBRECEN 

IDŐPONT 2016. február 22.  

(hétfő) 

09:00 óra 
 

2016. február 23. 

(kedd) 

10:00 óra 
 

HELYSZÍN ABIGÉL Többcélú 

Intézmény 

4405 Nyíregyháza, 

Tünde u. 10/a 

ABIGÉL Többcélú 

Intézmény 

4029 Debrecen, 

Víztorony u. 9-11. 

 

Képzős diákok alkotásai: 
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IV. INTÉZMÉNYÜNK FELVÉTELI FELTÉTELEI 

GIMNÁZIUMI, SZAKGIMNÁZIUMI, SZAKKÖZÉPISKOLAI képzéseinkre 

az alábbi módon lehet jelentkezni:  

 

Központi felvételi írásbeli nincs, a felvételi pontszámokat az alábbiak szerint 

számoljuk:  

 

- a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredménye 

                - magyar nyelv, 

                - magyar irodalom, 

                - matematika, 

                - idegen nyelv és 

                - történelem tantárgyakból. 

 

Az ez alapján elérhető maximális pontszám: 50 pont 

 

Szakértői Bizottság által hozott felmentéseket módunkban áll elfogadni, a 

kötelezően választható tantárgyak közül a matematika kiváltható a földrajz 

tantárggyal, az idegen nyelv kiváltható a biológia tantárggyal (kérnénk a Szakértői 

Bizottság határozatát fénymásolva csatolni). 

 

 

Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, 

melynek beérkezési határideje: 2016. február 12. 

 

Az iskola általános iskolai és középiskolai képzései ingyenesek.  

Tandíjat NEM kell fizetni. 
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V. NYÍREGYHÁZA KÉPZÉSI PALETTÁJA 

  Képzési helyszín: 4405 Nyíregyháza Tünde utca 10/a 

Elérhetőségeink:  
Telefon /Fax : 06 42/ 594-656, Telefon: 06 20/ 316-4344 

www.abigelsuli.hu  

abigel.iskola@gmail.com 

 

1. GIMNÁZIUM  

 

 A gimnáziumi képzés céljai:  

 A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a 

magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység 

folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok 

megkezdésére való felkészítés.  

 Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre 

való készséget, képességet.  

 A gimnáziumi nevelés és oktatás egyik célja, hogy a tanulókban kialakítsa 

a rendszerben történő gondolkodás képességét, valamint tegye képessé őket 

információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs 

technológia korában való eligazodásra. 

 

A felvétel feltételei a 20. oldalon olvashatóak. 
Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, 

melynek beérkezési határideje: 2016. február 12. 

 

  4  É V F O L Y A M O S  Á L T A L Á N O S  G I M N Á Z I U M  

 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 0 5  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: gimnáziumi kerettanterv 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

Az általános gimnáziumi képzésben résztvevő tanulók a négy év során az 

általános műveltség megszerzésével, illetve az utolsó két évfolyamon az általuk 

választott tárgyak emelt szinten való tanulásával bármely felsőoktatási 

intézményben sikeresen folytathatják tovább tanulmányaikat. 
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 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM BELÜGYI RENDÉSZET 

FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 0 6  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

A képzés keretein belül a tanulók megismerkedhetnek a rendvédelmi, a 

katasztrófa – tűz és polgári teendők fogalmával. A fakultáció további előnye, hogy 

diákjaink ingyenesen jutnak hozzá a KRESZ elméleti képzéshez, így segédmotor 

kerékpár, motorkerékpár valamint gépjármű vezetői engedély megszerzéséért 

nem kell külön tanfolyamért fizetniük. A képzés érettségi vizsgával zárul, a 

kötelező tárgyak mellett választható tárgyként közép- és emelt szinten is lehet 

vizsgázni belügyi rendészeti ismeretekből. 

 

 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM KÉPZŐMŰVÉSZETI 

FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 0 7  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett 

emelt óraszámban tanulnak rajzot. A képzés folyamán a tanulók elegendő 

jártasságot szerezhetnek a képző- és iparművészeti szakok elsajátításához. 

Ajánljuk az egyetemek, főiskolák képző- és iparművészeti szakjaira készülő 

tanulóknak. 

 

 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM TÁNCMŰVÉSZETI 

FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 0 8  
 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 
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A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett 

emelt óraszámban tanulnak táncos tantárgyakat. A képzés folyamán a tanulók 

elegendő tudást szerezhetnek a táncművészeti szakok elsajátításához. Ajánljuk az 

egyetemek, főiskolák táncművészeti szakjaira készülő tanulóknak. 

 

 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM HUMÁN FAKULTÁCIÓVAL 

 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 0 9  
 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

Diákjaink az általános tantervű gimnáziumi képzés keretén belül az általános 

óraszám mellett emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalom, valamint 

a történelem tárgyakat, mely nemcsak az emelt szintű érettségi eredményes 

letételéhez segíti őket, hanem sikeres továbbtanulási lehetőséget biztosít a 

felsőoktatási intézmények bölcsészettudományi, illetve jogtudományi karának 

különböző képzéseire. 

 

 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM IDEGEN NYELVI 

FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 1 0  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

Napjainkban a nyelvtanulás iránt megnőtt igény és érdeklődés megkívánja az 

idegen nyelvek tanítását, különösképpen az angol vagy német nyelvek ismeretét. 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett 

emelt óraszámban tanult idegen nyelvek elsajátításával nemcsak középfokú 

nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek, melyek többletpontot jelentenek a 

felsőoktatásba történő jelentkezéskor, hanem akár bölcsészettudományi karokon 

is folytathatják tanulmányaikat.  
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 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM SPORT FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 1 1  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett 

emelt óraszámban vesznek részt testnevelés órákon, illetve igény szerint 

sportfoglalkozásokon. Profi élsportoló testnevelő tanárok biztosítják a diákok 

számára képességeik maximális kibontakoztatását. Intézményünk 

sportegyesületekkel együttműködésben áll, ezért olyan diákok jelentkezését is 

várjuk, akik egyesületi szinten is sportolnak. A gimnáziumi képzés tökéletes 

lehetőséget biztosít arra is, hogy testnevelés tantárgyból leérettségizzenek. Mind 

a középfokú, mind az emelt szintű testnevelés érettségi vizsgára tartunk 

felkészítőt. Jelenleg is több élsportoló diák tanul az iskolában, akik közül többen 

testnevelés szakon folytatják tovább tanulmányaikat. 

 

 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM INFORMATIKA 

FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 1 9  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett 

emelt óraszámban tanulnak informatikát. A képzés folyamán a tanulók elengedő 

tudást szerezhetnek az ECDL vizsga letételéhez. A negyedik év végére az emelt 

szintű érettségi vizsga követelményeivel megegyező ismereteket szereznek a 

tanulók. Ajánljuk az egyetemek, főiskolák informatika, programozás szakjaira 

készülő tanulóknak. 
  



25 
 

2. SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

A szakközépiskolai képzés 3 éves, melyet a választható 2 éves érettségi vizsgára 

felkészítő képzés követ. A képzés során a tanulók közismereti tárgyak mellett 

szakmai tárgyakat tanulnak, majd a harmadik évfolyam végén szakmai képesítést 

szereznek, illetve a plusz 2 év elvégzésével érettségi bizonyítványra tesznek szert. 

A szakközépiskola céljai 

 az adott szakterület ellátásához szükséges általános és szakmai felkészültség 

biztosítása, 

 a szakmai és vizsgakövetelmények elsajátíttatása, 

 a tanulók problémamegoldó képességének, kommunikációs készségének, 

kreativitásának  fejlesztése. 

 

A felvétel feltételei a 20. oldalon olvashatóak. 

 

Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, 

melynek beérkezési határideje: 2016. február 12. 

Tanulmányi terület 

belső kódja 

Szakmacsoport Szakképesítés 

012 
Vendéglátás - turisztika 

Pincér 

013 Szakács 

014 Élelmiszeripar Pék 

015 

Művészet, 

közművelődés és 

kommunikáció 

Népi kézműves  

(fazekas szakmairány) 

016 Építészet Bádogos 

017 Építészet Ács 

018 Gépészet 
Épület-és 

szerkezetlakatos 

 

A Salk Kft. által üzemeltetett Jalla Étterem várja gyakorlati képzésre a 

leendő pincér, szakács tanulókat. Cím: Nyíregyháza, Tünde utca 10/a. 
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VI. DEBRECEN KÉPZÉSI PALETTÁJA 

  Képzési helyszín: 4029 Debrecen, Víztorony utca 9-11. 

Elérhetőségeink: 06 52/411-267; 06 20/567-4091, 

abigeltodebrecen@gmail.com;  

 

1. GIMNÁZIUM 

A gimnáziumi képzés céljai:  

 A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a 

magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység 

folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok 

megkezdésére való felkészítés.  

 Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre 

való készséget, képességet.  

 A gimnáziumi nevelés és oktatás egyik célja, hogy a tanulókban kialakítsa 

a rendszerben történő gondolkodás képességét, valamint képessé tegye őket 

információk szerzésére, szűrésére és feldolgozására, az információs 

technológia korában való eligazodásra.  

 

 

A felvétel feltételei a 20. oldalon olvashatóak. 
Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, 

melynek beérkezési határideje: 2016. február 12. 

 

  4  É V F O L Y A M O S  Á L T A L Á N O S  G I M N Á Z I U M  

 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 2 0  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

Az általános gimnáziumi képzésben résztvevő tanulók a négy év során az 

általános műveltség megszerzésével, illetve az utolsó két évfolyamon az általuk 

választott tárgyak emelt szinten való tanulásával bármely felsőoktatási 

intézményben sikeresen folytathatják tovább tanulmányaikat. 
  

mailto:abigeltodebrecen@gmail.com
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 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM HUMÁN FAKULTÁCIÓVAL 

 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 2 1  
 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

Diákjaink az általános tantervű gimnáziumi képzés keretén belül az általános 

óraszám mellett emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalom, valamint 

a történelem tárgyakat, mely nemcsak az emelt szintű érettségi eredményes 

letételéhez segíti őket, hanem sikeres továbbtanulási lehetőséget biztosít a 

felsőoktatási intézmények bölcsészettudományi, illetve jogtudományi karának 

különböző képzéseire. 

 

 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM IDEGEN NYELVI 

FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 2 2  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

Napjainkban a nyelvtanulás iránt megnőtt igény és érdeklődés megkívánja az 

idegen nyelvek tanítását, különösképpen az angol vagy német nyelvek ismeretét. 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett 

emelt óraszámban tanult idegen nyelvek elsajátításával nemcsak középfokú 

nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek, melyek többletpontot jelentenek a 

felsőoktatásba történő jelentkezéskor, hanem akár bölcsészettudományi karokon 

is folytathatják tanulmányaikat.  
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 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM KÉPZŐMŰVÉSZETI 

FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 2 3  

 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett 

emelt óraszámban tanulnak rajzot. A képzés folyamán a tanulók elegendő 

jártasságot szerezhetnek a képző- és iparművészeti szakok elsajátításához. 

Ajánljuk az egyetemek, főiskolák képző- és iparművészeti szakjaira készülő 

tanulóknak. 

 

 

 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM TÁNCMŰVÉSZETI 

FAKULTÁCIÓVAL 

T a n u l m á n y i  t e r ü l e t  b e l s ő  k ó d j a :  0 2 4  
 

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam  

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott 

specializációval 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett 

emelt óraszámban tanulnak táncos tantárgyakat. A képzés folyamán a tanulók 

elegendő tudást szerezhetnek a táncművészeti szakok elsajátításához. Ajánljuk az 

egyetemek, főiskolák táncművészeti szakjaira készülő tanulóknak. 
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2. SZAKGIMNÁZIUM 
 

A szakgimnáziumi osztályok tanulói a közismereti évfolyamokat követően 

szakképzési évfolyamba lépnek és szakmai képesítést szereznek.  

A szakgimnázium céljai:  

 az adott szakterület ellátásához szükséges általános és szakmai 

felkészültség biztosítása, a szakmai és vizsgakövetelmények 

elsajátíttatása, 

 a tanulók problémamegoldó képességének, kommunikációs készségének, 

kreativitásának fejlesztése. 

 

 

A felvétel feltételei a 20. oldalon olvashatóak. 

Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, 

melynek beérkezési határideje: 2016. február 12. 

 

A négy évfolyamos szakgimnáziumi képzésnél a 4. évfolyam érettségi vizsgával 

zárul, a közismereti évfolyamokat követő további egy év alatt különböző 

szakképesítések szerezhetőek meg. A képzési idő érettségi vizsga után 1 év. 

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol vagy német. 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv. 

 

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések:  

 

Tanulmányi terület 

belső kódja 
Szakmacsoport Szakképesítés 

025 Egészségügy 
Gyakorló csecsemő - és 

gyermekápoló 
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3. SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

A szakközépiskolai képzés 3 éves, melyet a választható 2 éves érettségi vizsgára 

felkészítő képzés követ. A képzés során a tanulók közismereti tárgyak mellett 

szakmai tárgyakat tanulnak, majd a harmadik évfolyam végén szakmai képesítést 

szereznek, illetve a plusz 2 év elvégzésével érettségi bizonyítványra tesznek szert. 

A szakközépiskola céljai 

 az adott szakterület ellátásához szükséges általános és szakmai felkészültség 

biztosítása, 

 a szakmai és vizsgakövetelmények elsajátíttatása, 

 a tanulók problémamegoldó képességének, kommunikációs készségének, 

kreativitásának  fejlesztése. 

 

A felvétel feltételei a 20. oldalon olvashatóak. 

 

Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, 

melynek beérkezési határideje: 2016. február 12. 

 

Tanulmányi terület 

belső kódja 
Szakmacsoport Szakképesítés 

026 

Vendéglátás-turisztika 

Pincér 

027 

 

Szakács 

 

 

028 Gépészet 

Épület-és 

szerkezetlakatos 

029 Hegesztő 

 

A Salk Kft. által üzemeltetett Jalla Étterem várja gyakorlati képzésre a 

leendő pincér, szakács tanulókat. Cím: Debrecen, Víztorony u 9-11. 
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VII. SZIKSZÓ KÉPZÉSI PALETTÁJA 

Képzési helyszín:  

3800 Szikszó, Szent Anna u.33,  

Elérhetőségeink: Telefon: 06 70/ 941-6173 illetve 06 20/ 516-8063 

abigelszikszo@gmail.com 

1. SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

A szakközépiskolai képzés 3 éves, melyet a választható 2 éves érettségi vizsgára 

felkészítő képzés követ. A képzés során a tanulók közismereti tárgyak mellett 

szakmai tárgyakat tanulnak, majd a harmadik évfolyam végén szakmai képesítést 

szereznek, illetve a plusz 2 év elvégzésével érettségi bizonyítványra tesznek szert. 

A szakközépiskola céljai 

 az adott szakterület ellátásához szükséges általános és szakmai felkészültség 

biztosítása, 

 a szakmai és vizsgakövetelmények elsajátíttatása, 

 a tanulók problémamegoldó képességének, kommunikációs készségének, 

kreativitásának fejlesztése. 

 

A felvétel feltételei a 20. oldalon olvashatóak. Jelentkezni az általános iskolában 

található egységes jelentkezési lapon lehet, melynek beérkezési határideje: 2016. 

február 12. 

Tanulmányi terület 

belső kódja 

Szakmacsoport Szakképesítés 

031 

Építészet 

Ács 

032 
Kőműves-és 

hidegburkoló 

033 

Gépészet 

Épület-és 

szerkezetlakatos 

034 Gépi forgácsoló 

035 Hegesztő 

036 Ipari gépész 

037 Szerszámkészítő 

038 Könnyűipar Női szabó 

039 
Vendéglátás-turisztika 

Pincér 

040 Szakács 
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VIII. SZENDRŐ KÉPZÉSI PALETTÁJA 

3752 Szendrő, Fő u. 34. 

3752 Szendrő, Táncsics u. 25. (kőműves gyakorlati képzőhely) 

3752 Szendrő, Szuhogyi út. 1. (hegesztő gyakorlati képzőhely) 

Elérhetőségeink:  

Telefon: 06 48/ 800-880; 06 30/ 606-4350 

abigeltci@gmail.com 

 

1. SZAKKÖZÉPISKOLA 
A szakközépiskolai képzés 3 éves, melyet a választható 2 éves érettségi vizsgára 

felkészítő képzés követ. A képzés során a tanulók közismereti tárgyak mellett 

szakmai tárgyakat tanulnak, majd a harmadik évfolyam végén szakmai képesítést 

szereznek, illetve a plusz 2 év elvégzésével érettségi bizonyítványra tesznek szert. 

A szakközépiskola céljai 

 az adott szakterület ellátásához szükséges általános és szakmai felkészültség 

biztosítása, 

 a szakmai és vizsgakövetelmények elsajátíttatása, 

 a tanulók problémamegoldó képességének, kommunikációs készségének, 

kreativitásának  fejlesztése. 

 

A felvétel feltételei a 20. oldalon olvashatóak. Jelentkezni az általános iskolában 

található egységes jelentkezési lapon lehet, melynek beérkezési határideje: 2016. 

február 12. 

Tanulmányi terület 

belső kódja 
Szakmacsoport Szakképesítés 

041 

Építészet 

Festő, mázoló, tapétázó 

042 
Kőműves-és 

hidegburkoló 

043 
Gépészet 

Épület- és 

szerkezetlakatos 

044 Hegesztő 

045 Könnyűipar Női szabó 

046 
Vendéglátás-turisztika 

Pincér 

047 Szakács 

048 Szociális szolgáltatások 
Szociális gondozó és 

ápoló 
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IX. ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS 

1. ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉS 
 

A felnőttoktatás során a mai magyar társadalmi és gazdasági elvárásokhoz 

igazodva szervezzük meg nappali és esti tagozatos formában a munka mellett 

tanulók részére az érettségire felkészítő képzést.  

A képzés megnevezése: esti tagozatú, általános műveltséget megalapozó, 

érettségire felkészítő képzés.  

A képzés időtartama: 2 - 4 tanév (előzetes iskolai végzettségtől függően). 

 

Képzési helyszínek:  4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a,  

 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. 

 

A képzés üteme: A képzés 2016 szeptemberében kezdődik, a képzéseket 

heti három alkalommal délután 15 és 20 óra között tartjuk esti tagozaton. 

 

Oktatott közismereti tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, angol nyelv, német nyelv, informatika, szabadon választható tárgyak.  

 

A képzés minimum 30 fő jelentkezése esetén indul. 

 

A regisztráció ingyenes! 
A képzésről érdeklődni: 

Nyíregyházán: a 06 20/ 316-4344 telefonszámon, vagy az 

abigel.iskola@gmail.com e-mail címen,  

Debrecenben: a 06 20/ 567-4091 telefonszámon, vagy az 

abigeltodebrecen@gmail.com e-mail címen.  

 

Tanulóink részére diákigazolványt biztosítunk! 

A jelentkezés feltételei: 

- jelentkezési lap kitöltése, 

- igazolás tanulóazonosító számról (ha van), 

- az előképzettséget, illetve a nyelvismeretet (ha van) igazoló dokumentumok 

fénymásolatának csatolása, 

- nappali képzés esetén betöltött 16. életév, esti képzés esetén betöltött 18. 

életév és elvégzett 8. osztály vagy szakmunkás bizonyítvány 

- személyi igazolvány, lakcímkártya fénymásolatának csatolása, 

- születési anyakönyvi kivonat fénymásolatának csatolása, 

- 1db igazolványkép, melynek a hátuljára kérjük a nevet feltüntetni. 
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A jelentkezés határideje: 2016. augusztus 31.  

2. SZAKKÉPZÉS FELNŐTTOKTATÁS KERETÉBEN 

NAPPALI ÉS ESTI TAGOZATON 
 

NYIREGYHÁZA 

Általános iskolai végzettségre épülő szakképesítések: 

Szakképesítés 

 

Képzési idő 

Pincér 3 év 

Szakács 3 év 

Pék 3 év 

Népi kézműves (fazekas 

szakmairány) 
3 év 

Bádogos 3 év 

Ács 3 év 

Épület-és szerkezetlakatos 3 év 

 

Érettségi vizsgára épülő szakképesítések: 

Szakképesítés 

 

Képzési idő érettségi vizsga után 

Festő 2 év 

Grafikus 2 év 

Kerámiaműves 2 év 

Táncos 2 év 
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DEBRECEN 

Érettségi vizsgára épülő szakképesítések: 

Szakképesítés 

 

Képzési idő érettségi vizsga után 

Festő 2 év 

Szobrász 2 év 

Táncos 2 év 

 

SZIKSZÓ 

Érettségi vizsgára épülő szakképesítések: 

Szakképesítés 

 

Képzési idő érettségi vizsga után 

Irodai asszisztens 2 év 

Gyakorló fodrász 2 év 

 

SZENDRŐ 

Érettségi vizsgára épülő szakképesítések: 

Szakképesítés 

 

Képzési idő érettségi vizsga után 

Irodai asszisztens 2 év 

Gyakorló fodrász 2 év 
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X. EREDMÉNYEINK 

Művészeti tagozatra jelentkezők figyelmébe ajánljuk! 

Akikre büszkék vagyunk... 

MŰVÉSZMORZSÁK 
 

Az Abigél Többcélú Intézmény sikereit röviden összefoglalni nehéz feladat, 

hiszen minden tanévben büszkélkedhetünk tanulóink kiváló eredményeivel. Az 

alábbiakban az utóbbi évek tehetséges tanulóinak eredményeit foglaltuk össze.  

 
Képző-és Iparművészeti Tagozat 

 

Az Országos Rajzversenyen 2010-ben Kiss Balázs 12./a osztályos tanuló XII., 

Szabó Tamás  12./a osztályos tanuló VII. helyezést ért el.  

Kóti Richárd, 9. évfolyamos, grafika szakos diákunk a 2013. Szegedi Könyvtár, 

„Agóra Gyermekkuckó” logópályázat első helyezettje lett. Méltán büszkék 

lehetünk Lukács János 12/a tanulónkra, aki 2011-ben az Országos rajzversenyen 

IV. helyezést ért el és különdíjat kapott, 2012-ben pedig szintén különdíjjal 

ismerték el ugyanezen versenyen kiváló munkáját.  

 

Iskolánk minden évben kiállítást rendez a tanulók munkáiból. A Képző- és 

Iparművészeti Tagozat főbb kiállításai: 
 

2010. Élettudományi Centrum, Debrecen - bemutatkozó kiállítás 

2012. Csokonai Ház, Debrecen - festő szakosok kiállításai 

2013. Vasutas Művelődési Ház, Nyíregyháza - kerámia szakosok kiállítása 

2013. Debreceni Egyetem - bemutatkozó kiállítás 

2014. Csokonai Színház, Debrecen - a tagozat kiállítása 

2014. Nyírpláza, Nyíregyháza - bemutatkozó kiállítás 

2014. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza - a tagozat pályázati részvétele 

2015. KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, Nyírpláza - közös kiállítás 

2015. Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozók, Budapest - kiállítás 

2015. Csokonai Színház, Debrecen - kiállítás 

 

Kiemelkedő eredményként könyvelhetjük el a végzős diákjaink sikeres 

továbbtanulási lehetőségeiket. 
 

Néhány diákunk, akik felvételt nyertek valamelyik felsőoktatási intézménybe: 

Sebők Eleonóra- Kaposvári Egyetem, Plasztikai kar, 

Kiss Brigitta- Kaposvári Egyetem, Plasztikai ábrázolás szak,  
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Brutóczki Csaba- Pollack Mihály Műszaki Egyetem Pécs, Építőművész szak, 

Szabó Tamás- Képzőművészeti Egyetem Budapest, Festő- restaurátor szak, 

Ecsedi Zsolt- Képzőművészeti Egyetem Budapest, Szobrász szak, 

Vaskó Anita- Nyugat magyarországi Egyetem Sopron, Csomagolás tervező 

szak, 

Somogyi Kitti- Debreceni Egyetem, Építészmérnök szak, 

Katonka Flóra- BKF Budapest, Grafika szak, 

Lukács János, Balogh István, Palánki István, Takács László, Révész Enikő, 

Smajda Gergő, Juhász Klaudia, Ráduly Attila, Polacsek Gábor- Nyíregyházi 

Főiskola, Rajz és Vizuális Kommunikáció szak. 

 

Táncművészeti Tagozat 

 

Már a tagozat beindításának első pár évében szép eredményeket értek el táncos 

tanulóink. Több helyi-, megyei versenyen, illetve országos és európai 

bajnokságon dobogós helyen végeztek.  

Az International Dance Organization szervezésében, 19 ország részvételével 

2006. októberében Showtánc Európa Bajnokságot rendeztek Dunaújvárosban, 

melyen Szathmáry Marietta moderntánc pedagógus és Fekete Csaba, az Abigél 

Művészeti Középiskola 12. évfolyamos tanulója Európa Bajnoki címet szerzett 

Show tánc Duo kategóriában. A két versenyző az Abigél Többcélú Intézmény és 

egyben a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség válogatott keret tagjaként állt fel 

a dobogó legmagasabb fokára. 

Franciaországi felkérést teljesítettek iskolánk táncművészeti tagozatának 

kimagasló teljesítményt nyújtó diákjai 2010 tavaszán Chalon Sur Saun városában, 

ahol egy 1 órás gálaműsorral mutatkoztak be, majd a nemzetközi fesztiválon, 

illetve egy látványos karneválon is óriási sikerrel vettek részt.  

 

Diákjaink az utóbbi években is értek el hasonlóan kiemelkedő eredményeket:  

2010-es Szabolcs Formációs Táncfesztivál - Latin-Amerikai táncok 

kategória: 11. évf. II. hely 

2011 Nyírdiák: Varga Gyula – Vaszlavik Gergő I. hely 

2011 Nyíregyházi Főiskola Táncverseny: Szokolai Enikő – Sivák Gábor I. 

hely 

2012 Nyírdiák: Szokolai Enikő – Sivák Gábor I. hely 

2013 Nyírdiák: Ignácz Vivien – Lázár Dániel II. hely 

2014 Magyar Látványtánc Sportszövetség Országos Bajnokság:  

          Fábián Bettina – Rabóczki Márta I. hely 

          11. évf. Yallah koreográfia II. hely 

2014 Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa Bajnokság:  

          Fábián Bettina – Rabóczki Márta I. hely 

          11. évf. Yallah koreográfia II. hely 
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2015. Magyar Látványtánc Sportszövetség Országos bajnokság:  

10. évfolyam Latin-karibi táncok kategória I. hely 

12. évfolyam Moderntánc Arany minősítés 

12. évfolyam Latin-karibi táncok kategória II. hely 

Lázár Dániel- Ignácz Vivien Standard táncok – Arany minősítés 

2015. Magyar Látványtánc Sportszövetség Európa bajnokság:  

10. évfolyam Latin-karibi táncok kategória Arany Minősítés  

12. évfolyam Moderntánc Arany minősítés 

12. évfolyam Latin-karibi táncok kategória II. hely 

Lázár Dániel- Ignácz Vivien Standard táncok – Arany minősítés 

 

Diákjaink sikeresen felvételiznek a Táncművészeti Főiskolára is. 

Tanulóink már a képzés ideje alatt kipróbálhatják, milyen egy színházi 

produkcióban táncolni. A már megismert táncosokkal a szakmai vizsga után 

szerződést is kötöttek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. 

 

Az alapfok továbbképzős balett és moderntánc szakos növendékei szintén szép 

eredményeket könyvelhetnek el magukénak. A Showtánc és Balett Világ Kupa, 

Jazz és Moderntánc Európa Bajnokság rendszeres résztvevői, ahonnan évről évre, 

szinte minden kategóriában dobogós helyezésekkel térnek haza.  

Diákjaink sikereiket nem érhették volna el kiválóan felkészült pedagógusaink 

nélkül: Vollay Enikő és Szathmáry Marietta tanárnők Táncpedagógusi 

nívódíjban részesültek. 
 

 


