
Milyen múltra tekint 
vissza az intézmény mai 
működési formája?
1952 óta létezik szervezett 
zeneoktatás Kőbányán, az 
önálló kerületi zenei képzés 
pedig az idén ünnepli 50. 
évfordulóját. Jómagam 2010 
óta irányítom a Zeneiskolát, 
amelynek 2011-ben indult 
meg a fejlesztése. Az intéz-
mény új klasszikus zenei 
tanszakokkal bővült, 
és elindult a népzenei kép-
zés, valamint megkezdődött 
a képzőművészeti oktatás 
is. Növendékeink létszáma 
három év alatt több mint 
40 százalékkal emelkedett, 
s ma már az ezret is meg-
haladja. A főépület mellett 
9 kihelyezett tagozaton 
oktatunk, közel 80 művész-
tanár közreműködésével. 

Miért Kroó György nevét 
vette fel az intézmény? 
A névadás meghatározza 
az iskola küldetését?
„Kroó György, a modern 
magyar zenetudomány és 
zenekritika meghatározó 
alakjának neve rangot ad 
az intézménynek, rangot 
ad egy közösség kulturális 
igényének” – mondta dr. 
Batta András, a Zeneakadé-
mia korábbi rektora 2011-
ben, zeneiskolánk névadó 
ünnepségén. Kroó György 
életműve az igényesség, a 
tanítás és tanulás becsüle-
tének jelképe, a műveltség, 
a nyitottság, az emberség 
szimbóluma. Büszkén 
viseljük nevét, és hálásak 
vagyunk a Kroó családnak, 
hogy fi gyelemmel kísé-
ri az iskola fejlődését.
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„El kell 
érnünk, 
hogy az 
alkotás 
igénye a 
mindenna-
pok része 
legyen”
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A Kroó György Zene- 
és Képzőművészeti 

Kőbányai Alapfokú 
Művészeti Iskola 
igazgatóját, dr. Széll 
Ritát a művészeti 
nevelés fontosságáról, 
valamint az intézmény 
névadójának, a modern 
magyar zenetudomány és 
zenekritika meghatározó 
alakjának örökségéről 
kérdeztük.

A Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola 
kiválóra minősített (2007), 
Budapest Márka díjjal ki-
tüntetett (2013), Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont (2017). 
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A rovat támogatója az

A Kroó György Szimfonikus Zenekarban növendékek és tanáraik 
együtt zenélnek. A régizenei repertoárt a Kroó Baroque Ensemble 
gondozza, működik a Gitárzenekar, a Harmonikaegyüttes és a 
Leánykar, de új kezdeményezésként jelen van a Fuvolazenekar és a 
Fúvószenekar, létezik az Operastúdió és több népzenei együttes.  

A tanszakok sokszínűsége 
adja az iskola egyediségét?
A széles tanszakkínálat 
gazdag programstruktúrát 
tesz lehetővé. Az óvodás-
kortól a fi atalfelnőtt-korig 
foglalkozunk diákokkal, nagy 
hangsúlyt fektetve az egyéni 
képességfejlesztésre, tehet-
séggondozásra. A különböző 
hangszeres tanulók évről évre 
kiemelt művészeti kurzuso-
kon vehetnek részt. Iskolánk 
visszatérő vendége dr. Kalló 
Zsolt hegedűművész, aki hi-
hetetlen pedagógiai érzékkel, 
szuggesztivitással lendíti 
előre a vonós tanszaki mű-
helymunkát. Felejthetetlen 
élmény volt Malcolm Bilson 
fortepiano-művész kurzusa 
vagy a Cziff ra Fesztivál ok-
tatási modulja, amely az idén 
látogatott először Kőbányára. 

Mik az elsődleges célki-
tűzései az intézménynek? 
Milyen programok segítik 
megvalósulásukat?
Célunk, hogy olyan fi atalokat 
neveljünk, akiknek a minden-
napjaiba beépül a zenélés, az 
alkotás igénye, akik felisme-
rik a maradandó értéket, nyi-
tottak, és örömmel tartoznak 
alkotó közösségekhez. Az 
elmúlt években sokat fejlőd-
tek az oktatási feltételeink, 
bővült a hangszerpark, 
és folyamatban van egy 
hangszerfelújítási program. 
Megteremtődött a szakmai 
műhelymunkák lehetősége, 
és sikerült megvalósítani, 
hogy növendékeink a szóló-
fellépési lehetőségek mellett 
különböző együttesekben 
gyakorolják a közös zenélést. 
Fontos, hogy minden diá-

kunk örömét lelje a számára 
megfelelő kamarazenélési 
lehetőségben, szakmailag és 
személyiségében is fejlődjön. 

A klasszikus zene mellett 
a népzeneoktatás is teret 
kap önöknél. Miért fontos 
ez az intézménynek?
Kodály és Bartók hagyaté-
kának ápolása, tanítása a ze-
neoktatás feladata. A magyar 
népzene megismertetését 
fi atal, ambiciózus népzene-
tanáraink olyan lendülettel, 
új színekkel gazdagítva vég-
zik, hogy az anyag teljesen 
megfrissülve, mégis hitele-
sen jut el a növendékekhez, 
akiket el is varázsol a nép-
zenei rétegek gazdagsága.
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