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Tájékoztató

A KROÓ  GYÖRGY ZENE-  és  KÉPZŐMŰVÉSZETI  ISKOLA kiválóra  minősített  (2007),
Budapest Márka-díjjal kitüntetett (2013), Akkreditált Kiváló Tehetségpont (2017). A nagy múltú
fővárosi zeneoktatás jeles képviselője, fiatal művésztanári karral.
              Művészeti iskolánkban klasszikus zenei egyéni hangszeres és magánének képzés, népzene
és  képzőművészeti  oktatás folyik,  személyre  szabott  programok  alapján,  12  évfolyamon,  nagy
hangsúlyt fektetve az egyéni képességfejlesztésre, tehetséggondozásra, az esélyegyenlőség biztosítása
mellett.   Intézményünk  kiemelkedő  szakmai  munkáját  dicsérik  tanulóink  hazai  és  nemzetközi
tanulmányi verseny és felvételi eredményei. Növendékeink rendszeres fellépői rangos kerületi, fővárosi
és országos rendezvényeknek, fesztiváloknak. A Kroó Szimfonikus Zenekar komoly külföldi koncert
meghívásoknak tesz eleget (Bécs, Madrid, Krakkó, Prága), kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel
rendelkezik, többek között Erasmus + pályázat közreműködője.

             Az iskola fenntartója a Kelet-Pesti Tankerület. A Kroó György AMI széles tanszak kínálattal,
gazdag  programstruktúrával  és  kiemelt  művészeti  kurzusokkal  várja  az  új  jelentkezőket.
Növendékeinkkel és művésztanárainkkal évente kb. 160 koncertet és rendezvényt tartunk. A központi
épület  mellett  a  kerületi  általános  iskolákkal  együttműködve  kilenc  kihelyezett  tagozatot  is
működtetünk, hogy a kőbányai gyerekek művészeti nevelésének feladatellátását biztosíthassuk. 

Tanszakaink: 
ZENEMŰVÉSZETI ÁG

1. KLASSZIKUS ZENE: 
Billentyűs tanszak: zongora, csembaló
Vonós tanszak: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő
Fafúvós tanszak: fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott, furulya
Rézfúvós tanszak: trombita, harsona, tenorkürt, baritonkürt, vadászkürt, tuba
Akkordikus tanszak: gitár, harmonika, ütőhangszerek
Vokális tanszak: magánének
Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, operastúdió, énekkar
Zeneismeret: zeneóvoda, előképző, szolfézs, zeneirodalom, zeneelmélet

2. NÉPZENE: 
Népi vonós: népi hegedű
Népi pengetős: tambura
Népi fúvós: tárogató/ népi klarinét, népi furulya

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG
Rajz és festészet

A zeneiskolai képzés az  előképzővel indul (heti 2x45 perc), majd egyéni adottságok szerint,
egy vagy két év szolfézs előkészítés után lehet hangszert választani. A növendékek ettől kezdve heti 4
(max.6) foglalkozáson vesznek részt. Az oktatás térítési-díj, tandíj köteles. Ld. weblap.

Hangszeres  órák:  heti  2x30  perc,  egyéni  oktatás.  Kötelező  csoportos  tárgy  (minden
növendék számára): szolfézs, heti 2x45 perc (helyi adottságoktól függően lehet heti egyszer 90 perc).



A szolfézs tanulmányokat a 4. szolfézs osztály után lehet előrehozott alapvizsgával lezárni. Ezután a
növendékek  a  kötelezően  választható tantárgyakból  választanak.  Hangszeres  tárgyakból  a  6.
évfolyam elvégzése  után  lehet  alapvizsgát  tenni.  Ez  a  továbbképző  évfolyamokra  való  belépés
feltétele. 

Célunk,  hogy növendékeink különböző kamaracsoportokban,  együttesekben gyakorolják az
együttzenélést és szerezzenek közös koncertélményeket. Nyaranta művészeti táborokat rendezünk. 

Együtteseink:  Kroó  György  Szimfonikus  Zenekar,  Kroó  Baroque  Ensemble,  Ifjúsági
Vonószenekar,  Fúvószenekar,  Fuvolazenekar,  Gitárzenekar,  Harmonika  együttes,  Népzenei
együttesek, Leánykar, Operastúdió. 

Az egyéni hangszeres képzés megkezdésének ajánlott életkora az általános iskola 3. osztálya. 
Növendékeink  elsősorban  a  6-22  éves  korosztály  képviselői,  zeneóvodánkban  a  4-6  éves
gyermekekkel foglalkozunk. 

Az  oktatás  térítési-díj,  tandíj  köteles.  Ld.  külön.  A  zeneiskolába  való  jelentkezést
képességvizsgáló felvételi előzi meg

Képzőművészeti tanszakunk képzőművész tanár vezetésével kiemelkedő szakmai fejlődési
lehetőséget kínál az érdeklődőknek. Rendszeresen szerveznek kiállításokat a növendékek munkáiból

FELVÉTELIK: 2018. május 2., 3., 4. és 7., 8.  Naponta: 15-19h

      A központi épületben valamennyi tanszakunk működik.
                                                                                                                                 

               KIHELYEZETT TAGOZATAINK tanszak kínálata:
Bem József Általános Iskola
X., Hungária krt. 5-7.

Előképző, szolfézs
Zongora, hegedű, fuvola

Fekete István Általános Iskola
X., Harmat u. 196-198.

Előképző, szolfézs
Gordonka, klarinét

Harmat Általános Iskola
X., Harmat u. 88.

Előképző, szolfézs
Zongora, hegedű, fuvola,
gitár, trombita

Janikovszky Éva Általános Iskola
X., Kápolna tér

Előképző, szolfézs
Zongora, fagott

Janikovszky Éva Általános Iskola
X., Üllői út 118.

Előképző, szolfézs      
Zongora, klarinét              

Kada Mihály Általános Iskola 
X., Kada u. 27-29.

Előképző, szolfézs
Zongora, hegedű, fuvola

Keresztury Dezső Általános Iskola
X., Keresztúri út 7-9.

Előképző, szolfézs
Zongora, hegedű, gitár

Szervátiusz Jenő Általános Iskola
X., Kőbányai út 38.

Előképző, szolfézs
Zongora, fuvola

Széchenyi István Általános Iskola
X., Újhegy sétány 1-3

Előképző, szolfézs
Zongora, hegedű, fuvola

Tel.: 261-7497, 431-7413       E-mail: kroo@kroo.hu                            www.kroogyorgyzeneiskola.hu
                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Dr. Széll Rita
intézményvezető
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