
 

 

 

 

 

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása 

 

 

 

 

 

Iskolánk 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy zenetanulási lehetőséget biztosítson azok 

számára, akik helyhiány vagy „túlkorosság” miatt nem kerülhettek be az állami zeneiskolába, 

amely akkoriban egyedüliként működött a városban. 

 

 

Az iskola alapítói: 

Ivasivka Mátyás zenetanár, karnagy, Pécs város érdemes tanára 

Dobos Lászlóné szolfézstanár, a kuratórium elnöke, kiváló pedagógus, a Pécsi 

Tudományegyetem Aranydiplomájának tulajdonosa 

Tóth Klotild kuratóriumi tag 

Horváthné Agócsy Erika zenetanár, Agócsy László leánya 

 

 

 

1995 szeptemberében indulhatott meg a tanítás a Mátyás király utcai általános iskolában, 

majd (jelenleg is) a pécsi Leőwey Gimnázium bérelt helyiségeiben. 

A kezdeti 40-es tanulói létszám mára 160 körülire nőtt, tanáraink jelenlegi száma 20-25 fő 

között mozog. Többségük óraadó. 

Iskolánk specialitása, hogy felvállalta a 18 éven felüliek zenetanítását is, akik után nem jár 

állami normatíva, így oktatásuk nagymértékben megterheli költségvetésünket.  

Iskolánk mindig is azt vallotta, hogy a „zene legyen mindenkié”(Kodály), ezért folyamatosan 

pályázati pénzekkel próbáljuk pótolni a működéshez szükséges kiadásainkat. 

Iskolánk minden olyan regionális és országos rendezvényen részt vesz, amelyen méltón 

tudjuk képviselni intézményünket.  

Állandó programjaink is vannak: 3 növendékhangverseny és 1 tanári hangverseny, a megyei 

Bicinium-Tricinium és Énekegyüttes versenyünk, amely két- és három szólamú éneklés 

magas szintű előadását tűzi ki célul, valamint megyei Népdaléneklési Versenyünk, amelynek 

célja népdalkincsünk megőrzése, bővítése, népszerűsítése és ezáltal magyarságtudatunk 

megerősítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eredményeink: 

  

Felvételek felsőbb fokú oktatási intézményekbe: 

 

1996-tól 2011-ig 

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar  énekszakra   5 fő 

Művészeti Szakközépiskolába       6 fő 

Szegedi Főiskolára         2 fő 

Szombathelyi Tanítóképző Főiskolára      1 fő 

Debreceni Főiskolára        2 fő 

Stuttgarti Főiskolára (Hamari Júliához)      1 fő 

 

2005. 

Pécsi Művészeti Szakközépiskola       3 fő 

JPTE Műv.Kar zongora szak       1 fő 

 

2006. 

Pécsi Művészeti Szakközépiskola  zongora szak    2 fő 

       klarinét szak    1 fő 

2007.  

Triesti Konzervatórium   magánének szak     1 fő 

 

2008. 

PTE Művészeti Kar orgona szak       1 fő 

Pécsi Művészeti Szakközépiskola hegedű szak     1 fő 

 

2009.  

PTE Művészeti Kar         1 fő 

Budapesti Zeneművészeti Szakközépiskola 

és Gimnázium ütőszak        1 fő 

 

2010. 

Pécsi Művészeti Szakközépiskola hegedű szak     1 fő 

 

2011.  

PTE Művészeti Kar Énekszak       1 fő 

Pécsi Művészeti Szakközépiskola hegedű szak     1 fő 

 

2012. 

Pécsi Művészeti Szakközépiskola zongora szak     1 fő 

 

2013.  

Pécsi Művészeti Szakközépiskola gitár szak     1 fő 

 



 

 

 

 

 

Baranya Megyében megrendezésre kerülő rendezvények (találkozók, versenyek) 

eredményei: 

 

1997. év Mohács zongora találkozó dicséret 

  Bóly fuvola találkozó dicséret 

1999. év Klarinét találkozó dicséret 

2001. év Siklós gordonka találkozó dicséret 

  Bóly fuvola találkozó dicséret 

2002. év Pécs gitár találkozó dicséret 

  Magánének duó kiváló 

  Szigetvár zongora négykezes dicséret 

Szolnok Magánének Muzsikus Fórum „Legjobb előadói díj” (Benke 

József) 

 

2003. év Országos Népdaléneklési Verseny Sásd dicséret 

2004. év Siklós vonós találkozó kiváló oklevél 

Pécs zongora találkozó; egy növendékünk kiváló oklevelet kapott és 

bejutott a nyíregyházi országos versenyre, ahol szépen szerepelt. 

 

2005. év Baranya megyei magánének versenyről ketten bejutottak a szolnoki 

magánének versenyre. 

Részt vettünk a regionális klarinét versenyen és Mohácson a fuvola 

versenyen. 

  Kaposváron a regionális versenyen egy növendékünk klarinétból  

második helyezést ért el.  

2006. év Az országos magánének versenyre eljutott egy növendékünk. 

 

2007.év Regionális hegedű-gordonka verseny Kaposvár, két második helyezést 

  értünk el 

Baranya Megyei Egyházi Alapítvány Művészeti Iskolák Hangszeres 

Találkozója (iskolánk rendezésében) 

   

Megyei Bicinium-Tricinium Verseny a Kodály-év alkalmából iskolánk 

rendezésében. 

 

2008.év Megyei Népdalverseny iskolánk rendezésében (számos első-,második és 

harmadik díjat nyertünk) 



 

 Megyei Zongora-négykezes Verseny Szigetváron, ahol növendékeink két 

ezüst díjat kaptak 

 

 Megyei Hangszeres Találkozó a Kontrasztok Művészeti Iskola 

rendezésében, ahonnan növendékeink egy bronz, két arany, egy nívó és 

egy kiemelt nívódíjat hoztak el 

 

 Továbbképzős Találkozó a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában , itt két 

ezüst díjat kaptunk 

 

2009.év Megyei Népdaléneklési Verseny szintén iskolánk rendezésében, melyen 

két második és két harmadik díjat ítélt nekünk a zsűri 

 

 Bajai Zongora négy- és hatkezes verseny, ahonnan két négykezes 

produkciónk két nívódíjat, hatkezes műsorszámunk kiemelt nívódíjat 

kapott. 

 Megyei Bicinium-Tricinium Verseny iskolánk rendezésében, amelyen 

növendékeink kettő első helyezést, egy második, és egy harmadik 

helyezést szereztek meg. 

 

 Haydn hangverseny Mohács, ahol öt műsorszámmal vettünk részt, 

Haydn-re emlékezve. 

 

 Zongora-szóló verseny a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola szervezésében, 

ahol növendékeinknek egy ezüst és egy bronz érmet sikerült elnyerniük. 

 

 Egyházi és Alapítványi Művészeti Iskolák Találkozója Kozármisleny, 

ahol növendékeink két bronz, egy arany és egy kiemelt arany minősítést 

értek el. 

 

2010.             Megyei Vonós Találkozó Siklós, tanulóinkat egy arany- és egy kiemelt 

arany fokozatú minősítéssel díjazta a zsűri. 

 

 Megyei Gitár- Magánének Találkozó Szigetvár, növendékeink egy bronz, 

egy arany- és két kiemelt arany minősítéssel térhettek haza. 

 

 Megyei Bicinium-Tricinium és Énekegyüttes Verseny iskolánk 

rendezésében, amelyen versenyzőinket egy ezüst, három arany és egy 

kiemelt arany minősítéssel jutalmazta a zsűri. 

 

 Egyházi és Alapítványi Művészeti Iskolák Találkozója Kozármisleny, 

tanulóinkat három bronz és egy ezüst fokozatú díjjal értékelte a zsűri. 

  

 Városi Népdaléneklési Verseny iskolánk rendezésében. Növendékeink 

több arany, ezüst és bronz díjat kaptak a zsűritől. 



 

 

 

 

2011 Továbbképzős Találkozó a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola rendezésében 

 Versenyzőink két ezüst díjat hoztak el. 

 

 Tehetséges Zongoristák Találkozója a pécsi Művészeti Szakközépiskola 

rendezésében, ahol három tehetséges növendékünk mutatkozott be. 

 

 Megyei Bicinium-Tricinium és Énekegyüttes Verseny iskolánk 

rendezésében. Számos arany, ezüst és bronz díjat érdemeltek ki 

produkciójukkal. 

 

 Zongoranégykezes Találkozó Szigetváron. Növendékeink 2 ezüst 

fokozatú díjban részesültek. 

 

 Alapítványi és Egyházi Művészeti Iskolák Találkozója Kozármislenyben. 

Tanulóink egy arany és egy nívó díjat kaptak a zsűritől. 

  

 Iskolánk által szervezett Megyei Népdaléneklési Versenyünkön két 

növendékünk szerzett bronzminősítést.  

 

2012 A februárban megrendezett Bajai Zongora Négykezes Találkozón 

növendékeink kiemelt arany oklevelet kaptak a szakmai zsűritől. 

 

 Márciusban a Komlón megrendezett Megyei Zongoraszóló Találkozón 

tanulóink két arany és egy bronz fokozatú helyezést értek el 

 

 Szintén márciusban a Pécsi ANK Művészeti Iskola által rendezett 

Megyei Gitártalálkozón a szakmai zsűri egy ezüst, és két bronz fokozatú 

Oklevéllel jutalmazta növendékeink szereplését 

 

 Áprilisban rendezték meg Mohácson a Megyei Klarinét Találkozót, ahol 

Schroth Soma növendékünk bronz fokozatú Oklevelet ért el 

 

 Szintén áprilisban rendezte meg iskolánk a Megyei Bicinium-Tricinium 

és Énekegyüttes Versenyt, ahol a háromtagú szakmai zsűri egy első, 

három második és egy harmadik helyezéssel értékelte növendékeinket 

 

Májusban Kozármislenyben rendezték meg az Alapítványi és Egyházi 

Művészeti Iskolák Találkozóját, ahol tanulóink egy arany, két ezüst és 

két bronz fokozatú helyezést értek el 

 

 

 



 Novemberben Komlón rendezték meg a Tehetséges Fuvolisták Megyei 

Találkozóját, melyen egy növendékünk képviselte iskolánkat. 

 

 Decemberben rendeztük meg 2012/2013-as tanévi Megyei 

Népdaléneklési Versenyünket, melyen növendékeink számos díjat is 

kaptak. 

 Ebben a hónapban két Adventi Hangversenyt is tartott iskolánk, az 

egyiket a Kővágószőlősi templomban, a másikat a Pécsi Bazilikában. 

Mindkét koncert segített ráhangolódni a meghitt karácsonyi hangulatra. 

 

2013 Januárban rendezte meg a Pécsi Művészeti Szakközépiskola a 

Tehetséges Zongoristák Regionális Találkozóját, melyen több 

növendékünk is bemutathatta kiemelkedő tudását. 

 

 Februárban Siklóson rendezték meg a Megyei Vonós Találkozót, ahol 

növendékeink egy kiemelt arany- és egy ezüst fokozatú díjjal térhettek 

haza. 

 

 Márciusban Bólyban került megrendezésre a Megyei Fuvola Találkozó, 

itt diákunk bronz fokozatú díjat kapott. 

 

 Április hónapban két nagyszabású rendezvénye is volt iskolánknak. Az 

egyik a Jótékonysági Hangversenyünk, melyet a Pécsi Zsolnay Kulturális 

Negyed E-78-as termében rendeztünk meg, és ahol 500 kg tartós 

élelmiszert tudtunk összegyűjteni a rászorulóknak. 

 Másik rendezvényünk a Megyei Bicinium-Tricinium és Énekegyüttes 

Versenyünk, ahol több növendékünk és énekegyüttesünk is kimagasló 

eredményt ért el. 

 

 Májusban Kozármislenyben rendezték meg az Egyházi és Alapítványi 

Művészeti Iskolák Zenei Találkozóját, melyen növendékeink öt bronz, 

egy ezüst, és egy arany fokozatú díjat kaptak. 

 

 Októberben rendezték meg Budapesten a Kárpát-medencei nemzetközi 

ifjúsági gitárversenyt, melyen 1 tanulóval vettünk részt. 

 

 Kaposváron került megrendezésre novemberben a Rév Lívia II. Dél-

Dunántúli Regionális Zongoraverseny, melyre 2 tanuló neveztünk. 

Egyikük külön díjban részesült. 

 

 Decemberben 2 tanulóval részt vettünk a komlói Gyöngyössy Zoltán 

Tehetséges Fuvolisták Országos Találkozóján, ahol növendékeink 

kiválóan szerepeltek. 

 



 Decemberben rendeztük Megyei Népdaléneklési versenyünket, melyre 9 

zeneiskolából neveztek diákokat. Növendékeink több arany, ezüst és 

bronz fokozatú díjat is nyertek. 

 

2014.  Januárban rendezte meg a Pécsi Művészeti Gimnázium és 

Szakközépiskola a Tehetséges Zongoristák V. Regionális Találkozóját, 

melyen 3 növendékünk mutatkozhatott be. 

 

 Februárban a Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola rendezte meg a Megyei 

Továbbképzős Találkozót, melyre 2 növendéket neveztünk be. Egyik 

diákunk ezüst, másik diákunk bronz fokozatú díjat nyert el. 

 

 Márciusban 1 növendékkel részt vettünk a Vásárosdombón 

megrendezésre kerülő Megyei Rézfúvós Találkozón, ahol növendékünk 

arany fokozatú díjat nyert. 

 

 Szintén márciusban rendezték meg Kaposváron a Csupor László V. 

Regionális Fafúvós Versenyt, melyen 2 növendékünket indítottunk. 

Mindkettő dicséretben részesült. 

 

 Az áprilisi Szigetvári Zongora négykezes találkozóra 6 növendéket 

neveztünk be, mindannyian bronz fokozatú díjat kaptak. 

 

 Áprilisban rendeztük meg a Megyei Bicinium-Tricinium és Énekegyüttes 

Versenyünket, melyre számos zeneiskola nevezett versenyzőket a 

megyéből. Kiskórusunk arany fokozatú díjat nyert, növendékeink több 

arany, ezüst és bronz fokozatú díjat kaptak. 

 

 Októberben részt vettünk a Hospice Alapítvány megemlékezésén, énekes 

és hangszeres produkcióval egyaránt igyekeztünk méltón hozzájárulni a 

programhoz. 

 

 Novemberben a Pécsi Holding Zrt. felkérésére hangversenyt adtunk 

Pécsett a Nick udvarban, színesítve a város zenei életét, adventi 

hangulatát. 

 

 December elején tartottuk a tanév első növendékhangversenyét a pécsi 

Művészetek Házában, ahol diákjaink bemutathatták az addig tanultakat. 

 

 Szintén decemberben tartottuk az Adventi hangversenyünket a pécsi 

Dóm Kőtárban, bekapcsolódva ezzel a város adventi 

hangversenysorozatába. 

 

 Karácsonyi hangversenyeket tartottunk decemberben a Zipenovszky 

óvodában, a Támasz Alapítvány bentlakásos otthonában és a Jurisics úti 

általános iskolában valamint minden telephelyünkön. 


