
 

 

„Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. 

Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. 

Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, 

az Atyának.” 

(Ef 5, 19-20) 

 

Kedves kollégák, gyerekek!  

Idén is megrendezzük hagyományos bemutatónkat; a 

Musica Sacra Egyházzenei Énekversenyt. 

A rendezvény célja megmutatni és bizonyítani, hogy a 

liturgikus zenében otthon vagyunk, ismerjük, szeretjük a 

közösségi éneklés értékes gyűjteményét, az Éneklő Egyház 

c. kötetet. A tematika kizárólag ebből a gyűjteményből lett 

összeállítva és az eddigiekhez képest jelentősen kibővítve. 

Ünnepeinken és az egyházi év különböző időszakaiban már 

megszokott énekeink gyakorlása, és újak megtanulása 

folyamatos és igen szép feladat. 

Néhány tagból álló „kis scholákat” – énekvezetésre alkalmas 

csoportokat várunk elsősorban az eseményre, akik 

megmutathatják, hogy a tematika minden kategóriájában már eljutottak bizonyos jártasságra, 

és ezzel a többiek előtt példaértékű tudással növelik iskolaközösségük, osztályaik, csoportjaik 

imáinak, lelki napjainak, szentmiséinek zenei színvonalát. Kodály Zoltán fontos gondolatát 

hisszük és valljuk, miszerint „Csakis művészi érték való a gyermeknek. Minden más árt neki!” 

Az igénytelenség elleni szelíd és értékes harcunk csapatait, szólistáit várjuk a jelentkezésre. 

 

A rendezvény tervezett időpontja és helyszíne 

2019. április 10. szerda - 9.00 - 13.00 a Papnövelde úti épület dísztermében, korosztály-

 csoportok szerinti beosztásban, amelyet később, a jelentkezők számának 

 ismeretében pontosítunk. 

 

A felkészülés módja 

A mellékelt tematika négy kategóriára osztja a megtanulásra javasolt énekeket: 

 1. Introitusok     
 2. Communiók     
 3. Himnuszok, szekvenciák, egyéb énekek, válaszos zsoltárok   

 4. Verses népénekek  
 



 

 

A felkészülés során mind a négy kategóriából tanuljunk meg dalokat, kisebbeknél elegendő 1 

– 1 ének kategóriánként, nagyobbak tetszés szerint bővíthetik repertoárjukat a 4 kategória 

felhasználásával. (A kisebbek felkészülését segítheti a lista dalainak nehézség szerinti, 

osztályokra felbontott tanítási javaslatsora, melyet szintén mellékeltünk) A megtanulandó 

versszakok számát is a résztvevőkre bízzuk. 

A megtanult dalanyagot nevezési lapra kell felírni, megjelölve azt az éneket (ill. énekeket – 

max. 2 – 3 percben), amelyet a jelentkező választ és énekel a műsorának elején. A 

továbbiakban a zsűri dönt arról, hogy a lista melyik dalát – vagy dalait kéri még megszólaltatni. 

Az éneklés során előny, ha a jelentkező kívülről is tudja a dalanyagot, de szabad kottát is 

használni. Lehet orgonakísérettel is énekelni. Aki nem tud saját orgonistát hozni, de kéri, azt a 

helyszínen lévő orgonisták egyike fogja kísérni. A csoporton belüli feladatmegosztás is 

lehetséges: előénekes, előénekesek és a teljes csapat változatos és célszerű beosztása is jó 

ötlet, és a tényleges gyakorlat modellje. A résztvevők mindegyike ajándékot és emléklapot 

kap. A szereplés összképe alapján a zsűri arany- ezüst- és bronz oklevelet adhat az előadóknak. 

 

A jelentkezés módja 

Jelentkezni a szentmorhonlap@gmail.com e-mail-címen lehet, ahol egyéb tájékoztatást is 

kérhetünk.  

Jelentkezési határidő: február 28. csütörtök 

A jelentkezéskor kérjük feltűntetni a jelentkező iskolájának nevét, felkészítő tanár nevét és a 

résztvevők nevét és osztályát, csoportok esetén a csapat nevét is kérjük megjelölni. Ha 

orgonakísérőt hoznak, vagy a helyszínen kérnek, arról is írjunk tájékoztatást.  

 

- 

 

Tavaly öröm volt végigmenni az 

iskola folyosóin a verseny előtti 

hetekben; innen is, onnan is 

hallható volt a gyönyörű énekek 

gyakorlása a szép 

gyermekhangokon. Bizonyára 

idén is hasonló élményekben 

lesz részünk. 

  

Jó felkészülést kívánunk! 
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