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Alapadatok:    

Székhely:   6722. Szeged, Tábor u.3. 

Kihelyezett oktatás:  Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. és AMI 

    Tisza-parti Ált. Isk. 

 

 

Tanuló létszám:   879 fő   (2014. szeptember 15-i állapot) 

Pedagógus létszám:  59 fő   (teljes-és részmunkaidős) 

 

Csoportos osztályok száma: 47  (székhelyen) 

     4   (Tarjáni Kéttannyelvű Ált Isk.) 

     3   (Tisza-parti Ált. Isk) 

    Összesen:  54 

 

 

A Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola több, mint 60 éves múlttal 

rendelkezik. Szeged város zenei életét meghatározó és megalapozó intézménye, hiszen az 

évtizedek alatt, nem csak a város zenei életének adta bázisát, hanem országosan és 

nemzetközileg is ismert művészek, zenészek Alma Matere lett. 

Miben rejlik a Király-König Péter Zenei AMI sikere? 

Elsősorban magasan kvalifikált tantestületében. 

A hosszú évek alatt, egységessé kovácsolódott pedagógus közösség minden tagja számára a 

gyermek a legfontosabb. 

A felvételt nyert növendékeket hiteles tanárok tanítják, fejlesztik, segítik a zene szeretetére 

nevelésben. 

A kollégák szakmai, módszertani felkészültsége biztos alapot ad az intézményünket választó 

tanulóknak. 

 

Az intézmény bemutatása 

 

A Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában 6 tanszakon, 23 szakon folyik az 

alapfokú zeneoktatás. A székhely mellett, két telephelyen, valamint a város néhány általános 

iskolájában kihelyezett oktatást is tartunk, kiegészítve az általános iskolák által nyújtott 

délutáni foglalkozásokat. 

A 23 szakon két tagozatot különböztetünk meg, „A” és „B” tagozatot. 

„A” tagozaton a növendékek heti 2x30 perc hangszeres és 2x45 perces elméleti oktatáson 

vesznek részt. A kimagasló tehetségű növendékek, a főtárgy tanár megítélése és felvételi 

vizsga alapján „B” tagozaton folytathatják tanulmányaikat. A „B” tagozaton a 2x 45 perc 

hangszeres óra mellet 2x45 perc emelt szintű szolfézs képzésben is részt vesznek  

növendékeink, felkészítve őket a zeneművészeti szakközépiskolai felvételire. 

 

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy a hozzánk felvételt nyert gyermekek zenei 

képességét fejlesszük, tehetségét kibontakoztassuk, a zenét hivatásként választókat pedig 

segítsük a zenei pályára. 

Mindezeket alátámasztva a kerettantervre és a helyi tantervre építve alakítjuk ki éves 

munkatervünket. 

Az utánpótlás nevelése elengedhetetlen feladat. A zene szeretetére nevelés már a családban 

elkezdődik, de nem hagyható figyelmen kívül az óvodai nevelésben fontos helyet elfoglaló 

zenei tehetséggondozás. 
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Támogatására évtizedek óta zeneóvodai foglalkozásokat is tartunk, ma már inkább zeneiskolai 

előkészítőt, nagycsoportos óvodások részére, valamint szorosan együttműködve a város 

óvodáival, rendszeresen tartunk óvodai csoportoknak hangszerbemutatókat mind az 

iskolában, mind pedig az óvodákban. 

 

Tanítványaink a félévi, év végi beszámolók, vizsgák mellett, növendékhangversenyeken, 

tanszaki koncerteken, városi, regionális, országos és nemzetközi versenyeken vesznek részt, 

ugyanakkor fontos feladatunknak tartjuk Szeged város zenei vérkeringésében is folyamatosan 

jelen lenni önálló zenei programokkal, szorosan együttműködve a város más zenei 

intézményeivel. 

 

Az utóbbi években megnövekedett az az igény, hogy az általános iskolák délutáni 

foglalkozásait színesítsék zenei képzéssel. Ezeket az igényeket, kihelyezett előkészítő és 

hangszeroktatással próbáljuk kielégíteni lehetőségeinkhez mérten. 

 

A 2014/2015 tanév programját a melléklet tartalmazza. A programok időpontja változhat. 

 

A felsorolt események, programok is bizonyítják, hogy intézményünk kapacitását teljesen 

kihasználva, jelen van nem csak Szeged város életében, hanem országos és nemzetközi 

porondon is. 

 

A tavalyi év új kezdeményezéseit folytatjuk. 

Tervezett programok, versenyek: 

 

 Ifjú zongoristák klubja 

 Király-König Kalandnapok 

 Barokk Blockflöte Verseny Amszterdam 

 Rajeczi Nemzetközi Zenei Verseny 

 Telek Sára, Skrionya Réka, Nánási Ádám záró hangversenye 

 Matiné koncertek a Giovanni Artisti Kamarazenekarral 

 Gordonka tanszaki hangversenyek az országos verseny előtt 

 II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt 

Országos versenyen való részvétel 

 „Lásd meg a zenét”- közös produkció Szentpéteri Csilla zongoraművésszel 

 

 

Azonban fontos kihangsúlyoznom, hogy mindezeket a programokat, eredményeket, csakis 

olyan lelkes, aktív, innovatív tantestülettel lehet megvalósítani, mint amilyen iskolánk 

pedagógus közössége. 

 

 

Szeged, 2014. szeptember 15.         

   Katona Judit 

       intézményvezető 

    

  

 

 

  

 


