
 
 

Hihetetlenül gazdag, értékes és szép 

egyházi énekeink évtizedek óta 

emelkedetté teszik szentmiséinket, 

imáinkat. 
 
 

Most arra kérjük azokat, akiknek ez 

tényleg fontos, hogy jelentkezzenek 

ének- vagy szolfézstanáruknál első 

egyházzenei énekversenyünkre, 

ahol előre megadott tematika 

alapján – elsősorban a már ismert 

dalokból felkészülve – vehetünk 

részt az eseményen, amelyet máj. 

19-én, csütörtökön rendezünk. 

Szólisták és kis csoportok egyaránt 

jelentkezhetnek!  

 

Első, ilyen jellegű rendezvényünkre 

egyszerűsített tematikát adunk, 

tekintettel a felkészülésre fordítható 

rövid időre. A tervezett időpont: 

máj. 19. 

 

A versenyre minden szólista vagy kis csoport a népdalénekléshez hasonlóan saját nevezési lapot állít össze az itt 

megjelölt dalanyagból. Ehhez az alsósok 5, a fölsősök 8 dalt válasszanak az alábbi tematikából úgy, hogy mindhárom 

kategóriából (1.2.3.) legalább 1 dal szerepeljen benne.  A listából egy szabadon választott és alsósoknál még egy, 

fölsősöknél még kettő  – a zsűri által megjelölt dalt  is – el kell énekelni (néhány versszakkal…) Hosszabb, nehezebb, 

ill. kotta nélkül előadott dalokért plusz pont jár! Az 1. blokkban az Antifona kötelező, zsoltársor éneklése lehetőség. 
 

Dalanyag az Éneklő Egyház c. ima- és énekeskönyvből 

1. Introitusok és Communiók  501. Hozzád emelem    596. Aki eszi az én testemet  

     528. Figyelj reánk, Urunk   598. Ízleljétek és lássátok  

     540. A kenyér, amelyet én adok  600. Aki nékem szolgál 

     589. Az Úr az én fényem   646. Örvendezzünk mindnyájan  

     595. Ragyogtasd fel arcod  677. Befogadtuk, Isten    

2. Himnuszok, szekvenciák, egyéb 001. Kiáltsuk Krisztus hívei  122. Veni, creator Spiritus  

    002. Népek megváltó Istene  225. Salve Regina 

    014. Rorate coeli de super  285. Magyar hazánk, te jó anya  

     090. Áll a gyötrött Istenanya  366. Christus vincit 

     188. Jesu dulcis memoria  824. A keresztet ünnepeljük  

3. Verses népénekek: 004. Hozzád emelem  101. Örvendjetek, angyalok 208. Mint a szép hűvös patakra 

   006. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő 109. Ó ifjak, lányok, gyerm. 210. Győzhetetlen én kőszálom 

   026. Dicsőség mennyben… 126. Jöjj Szentlélek Úristen 229. Boldogasszony, édes 

   043. Mennyből az angyal 144. Futva jöttem elibéd 234. Boldogasszony, anyánk 

   056. Szép Kelet, szép nap 157. Imádlak és áldlak  255. Szent N. hitvalló 

   059. Az isteni gyermeket 163. Itt jelen vagyon  287. Ah, hol vagy magyarok 

   063. Mi gyarló emberek 189. Ó Jézus, emlékezni rád 311. Kihez az Úr (Szt. Cecília) 

   065. Bűnbánóknak menedéke 190. Az Úristent magasztalom 364. Hol Szent Péter (Pápai hm.) 

   085. Ó Jézus, Jézus  191. Fényességes mennybéli… 365. Isten, áldd meg (Himnusz)  

 


