
ÉV VÉGI      

BESZÁMOLÓ 

2019-2020-as tanév 

 

 

Agócsy László               

Alapfokú Művészeti 

Iskola 
 



 

Személyi feltételek: 

 

A 2019/20- as tanév is változásokkal kezdődött. A korábbi intézményvezető – 

Szűcsné Dobos Katalin - távozása után Sós Csilla vette át az iskolavezetési 

teendőket. 

Szente Melinda tanulmányi referensként dolgozik szeptembertől a magánének 

órák megtartása mellett, így teljes munkaidőben lett foglalkoztatva. 

 Új óraadó tanárokat köszönthettünk a tantestületben szeptemberben Horváth 

Péterné Erdős Orsolya – gordonka, Mánfai Petra – zongora és Császár András – 

klarinét, szaxofon tanárok személyében, illetve Takáts Eszter teljes állású 

pedagógusként vett részt a munkában fuvola és szolfézstanárként.  

Februártól Vicértes László, gitár szakos kollégánk egy másik intézményben 

folytatta tanári munkáját, ezért az ő növendékeit egy egyetemista, Leitgéb Máté 

és egy diplomás gitártanár, Ficsor András vette át. 

Szintén a második félévtől, Berkesdi telephelyünkön a zongora oktatást, Kertész 

Laura távozása után Patai Rebeka vette át. 

Az iskola tanulói létszáma 210 fő volt ebben a tanévben, bár év közben néhány 

tanuló befejezte zenei tanulmányait, de jöttek új tanulók is. 

A nevelő-oktató munkát segítők létszámában és személyében nem történt 

változás. 

 

 

Tárgyi feltételek: 

 

A tanév során anyagi okok miatt nem volt lehetőségünk új hangszerek 

vásárlására, csak az elengedhetetlenül fontos kottatartók, lábzsámolyok és egyéb 

apróbb eszközök vásárlását tudtuk megoldani. Néhány fúvós hangszer kisebb 

javítási költségeit tudtuk vállalni. 

 

 



 

Szakmai munka: 

 

Az idei tanévben is számos tanszaki és növendékhangversenyt tartottunk, hogy 

minél több tanulót tudjunk szereplési lehetőséghez juttatni. Ismét részt vettünk a 

város Adventi Hangverseny sorozatában, a Dóm Kőtárban és a számos 

telephelyi karácsonyi koncert mellett idén is eljutottunk a Támasz 

Alapítványhoz karácsonyi muzsikával. 

2019. november 15.-én Takáts Eszter kolléganő Ped. II.-es minősítő vizsgája 

zajlott illetve aznap késő délután a tanárokból alakult kamarakórus és egy 

zongorista növendékünk megtisztelte jelenlétével az Illyés Gyula Általános 

Iskola jubileumi programját egy-egy produkcióval. 

November 18.-án, a Kaposváron megrendezésre került Rév Lívia 

zongoraversenyen Miklós Eszter képviselte iskolánkat szép eredménnyel, akit 

Poórné Gál Katalin kolléganő készített fel. 

November 21.-én Pécsett, az ANK-ban szervezték meg a Suzuki módszer 

kurzusát vonós tanároknak, melyen Lebeda Emili növendékünket Németh Vadas 

Ida szaktanár készítette fel. 

November 22.-én Komlón szerepelt Csizmadia Mirjam, fuvolista növendékünk, 

aki ezüst minősítést szerzett a Gyöngyössy Zoltán nevével fémjelzett fuvola 

találkozón. Felkészítő tanár: Takáts Eszter. 

A tanszakok maguk dönthették el, hogy kipróbálják-e decemberben megtartani a 

félévi meghallgatásokat kísérletképpen. A legtöbben „bevállalták” a korábbi 

vizsgáztatást, csak egy-két óraadó kolléga kérte a januári vizsgaidőpont 

kitűzését. Az előrehozott meghallgatások tanulságosnak bizonyultak, a félévi 

záró értekezleten megvitattuk az előnyeit és a hátrányait. 

2020. január 16.-án. Kapováron rendezték meg a Szeretnék Neked Zenélni – I. 

Dél-Dunántúli Regionális Sajátos Nevelési Igényű Gyerekek Találkozóját, ahol 

két növendékünk képviselte intézményünket: Hódosi Nagy Vajk – furulya – 

ezüst minősítés és Fazekas Bence – furulya – arany minősítés. Felkészítő 

tanáraik: Aradi Anita Hedvig és Takáts Eszter. 

 



Február 2.-án szerveztük meg intézményünkben a Házi Népdaléneklési versenyt, 

melyre minden szolfézst tanító kolléga készített fel növendéket és 

korcsoportonként mindenkit apró ajándékkal tudott jutalmazni a hangszeres és 

magánének szakos kollégákból álló zsűri. 

2020. február 24. – 28. között Jubileumi Hetet tartottunk intézményünk 25 éves 

fennállását ünnepelve: 

Február 24.-én megyei továbbképzést tartottunk az érdeklődő magánének és 

szolfézs szakos kollégák számára és nagy örömünkre több intézmény is 

képviseltette magát a programon. Az előadó Veres Györgyné Petrőcz Mária 

tanárnő, karnagy, magánénektanár, hangképző volt Veszprémből, aki az ottani 

zeneiskolában és szakgimnáziumban képzi a jövő zenészeit. A beszéd alapú 

hangképzésről tartott érdekes, izgalmas, értékes és sok gyakorlattal tarkított 

bemutatót. 

Február 25.-én délelőtt a tantestület együtt nézte meg a Kodály Intézet által 

készített legújabb hang-és képanyagot a Kodály-koncepcióról, délután pedig 

Borbás Andrea gyógypedagógus előadását hallgattuk meg a sajátos nevelési 

igényű gyerekek fogalmáról, mai helyzetéről. A programot interaktív 

beszélgetéssel, közös eszmecserével zártuk. 

Február 26.-án rendeztük meg a jubileumi koncertünket a Kodály Központ 

Kocsis Zoltán termében, melyre az alapítókon kívűl régi és jelenlegi tanáraink és 

növendékeink is hivatalosak voltak. A hangverseny alapját képezte a tanár-diák 

közös muzsikálás ötlete, sőt a szerb testvériskolánk, Apatin városának 

zeneiskolájából is képviseltették magukat kollégák, akik szintén felléptek a 

koncerten nagy sikerrel. 

Február 27.-én délelőtt dr. Varga Rita Anna zenetörténész előadását hallgattuk 

meg Agócsy László életének és munkásságának kutatási anyagai alapján. 

A délután folyamán került megrendezésre a megyei népdaléneklési verseny, 

melyre  a megye több zeneiskolájából érkeztek növendékek és kollégák. 4 

korcsoportban jutalmazták a fellépők produkcióit a zsűri tagjai és mindenki apró 

ajándékkal térhetett haza. Iskolánk növendékei is szépen szerepeltek, minden 

szolfézs szakos kolléga készített fel egy-egy növendéket a népdalversenyre és 

szép eredményeket értek el: Bóli Zselyke és Fejes Adrián bronz minősítést 

kapott, Ostrosics Albert és Haász Maja ezüst minősítéssel büszkélkedhetnek. 



Felkészítő tanárok: Vörösné Károly Andrea, Takáts Eszter, Sós Csilla és Wéber 

Anita. 

 

Február 28.-án két növendékünk szerepelt a Baranya Megyei Továbbképzős és 

Magánének Találkozón Pécsett, Domján Réka - magánének - kiemelt arany 

minősítést kapott és Dárdai Lajos – zongora - arany minősítéssel büszkélkedhet. 

Felkészítő tanáraik: Szente Melinda és Petőcz Zsuzsanna. 

 

Március 16.-tól új korszak köszöntött az oktatási szférára, mivel kormányzati 

döntéseknek köszönhetően a kialakult koronavírus járvány miatt bezárták az 

iskolákat, csak a vezetők tartózkodhattak az intézményekben. Otthonról, 

digitális formában kellett folytatni a tanítást egészen a tanév végéig. Az 

átállásban mindenki megtalálta a saját online csatornáit a növendékekhez, 

szülőkhöz. Ki-ki skypon, messenger videóhívásban, zoom-on, discord 

rendszeren vagy az Edmodo-n és emailben, telefonon tartotta az órákat vagy 

küldte az anyagot. A hátrányos helyzetű településeken lakó növendékeink közül 

többeknek nem volt hangszerük vagy technikailag nem volt lehetőségük 

interneten kapcsolatot létesíteni a kollégákkal, nekik a telephelyen tanító 

általános iskolai kollégák segítettek eljuttatni az anyagot. 

Mindenki számára nagy kihívást jelentett ez a helyzet, a tanszakvezetői és 

tantestületi értekezletet is csak online , zoom-on keresztül működtettük és 

folyamatosan erősítettük egymást a munkában és az élet dolgaiban is. A kör 

emailen kívűl létrehoztunk egy vezetői meeting messenger csoportot és egy 

Agócsy tanári csapat nevű messenger csoportot is, meggyorsítva ezzel a 

folyamatos információáramlást a kollégák között. Hetente egyszer be kellett 

számolni a heti tapasztalatokról, megosztani a tantestület többi tagjával is a 

tanítási folyamatokban zajló pozitív és negatív fejleményeket. Sajnos egyetlen 

koncertet, versenyt, találkozót nem szabadott megtartani a vírushelyzet miatt, sőt 

az év végi vizsgákat is az aktuális rendelkezések értelmében kétféle módon 

kellett lebonyolítani: gyakorlati jegyet adhattunk a növendékeknek vagy aki 

vállalta és a szülők írásban hozzájárultak, videófelvétel formájában lehetett a 

megtanult darabokat a szaktanároknak és a tanszakvezetőknek elküldeni 

értékelésre. Az alapvizsgát is hasonlóképpen oldottuk meg, alkalmazkodva az 

előírásokhoz. Az idei tanévben szolfézs tárgyból öt növendék tett írásbeli 

alapvizsgát szép eredménnyel, négy tanítvány pedig hangszerből – gitár, 



zongora, furulya és klarinét. Két további növendék a következő tanév elejére 

halasztották az alapvizsgát, mert nem videófelvételen keresztül akarták a 

tudásukat megmutatni, hanem „normál” körülmények között. Mivel opcióként 

ezt is választhatták, tudomásul vette az iskolavezetés a kérésüket. 

Áprilisban derült ki, hogy az Oktatási Hivatal színvonalasnak értékelte a 

korábban beadott pályázatunkat, melynek eredményeképpen intézményünk 

elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet. A három tanévre szóló 

cím megtisztelő szakmai kihívás tantestületünknek.  

Májusban az Ökotárs Alapítvány által kiírt mentori és kommunikációs pályázat 

egyik nyerteseként, intézményünket Bertnáth Gábor kommunikációs és média 

szakértő  2020. október végéig segíteni személyes és online konzultációk 

alkalmával a sikeres menedzselésben. Mindennek köszönhetően 

megsokszoroztuk az iskola facebook oldalán a posztokat, hirdetéseket, 

ajánlásokat, információkat és a karanténos időszakról egy pár perces videót 

készítettünk az átélt élmények fotókon történő rögzítésével. A kollégákkal a 

veszélyhelyzet enyhülése után már összejöhettünk az intézményben és 

alkalmunk volt egy kiskórust alakítva, felvételt készíteni a munkánkról és 

betanulni, majd rögzíteni néhány kórusművet. Az alapvizsgát tett 

növendékeinket szerettük volna méltó módon elbúcsúztatni az iskolából, ezért 

rendhagyó módon szerenádot szerveztünk nekik, de nem ők adták a szerenádot, 

hanem mi , tanárok mentünk el a lakásuk, házuk elé – egyeztetve előre a 

szüleikkel – és énekeltünk nekik. A fordított szerenád ötlete olyannyira 

érdekesnek bizonyult a médiának is, hogy a Pannon Televízió készített riportot 

ennek kapcsán az iskolánkban. Egy rövidebb, 2,5 perces és egy hosszabb 6,5 

perces műsor készült a felvételekből, melyekre méltán lehetünk büszkék! 

 

Ellenőrzés: 

 

2020. januárjában a Kormányhivatal ellenőrzést rendelt el intézményünkben, 

mely az iskolát működtető és fenntartó Alapítvány törvényességi és jogszerű 

működését vizsgálta. Június 30.-ig néhány dokumentumot be kellett még 

nyújtanunk, de mindent rendben találtak. 

 



Költségvetés: 

 

Iskolánknak semmilyen bevétele nincs, mert minden költséget a fenntartó 

alapítvány finanszíroz. Az állami támogatás a bérekre és járulékokra teljes 

összegben ki lett fizetve. 

 

 

 

 

 

 

 

 


