
A PÉCSI EGYHÁZMEGYE KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM FELHÍVÁSA 

A Pécsi Egyházmegye Kántorképző Tanfolyama jelentkezést hirdet első évfolyamra. 
A jelentkezés feltétele: 

• betöltött 14. életév. 

• Minimálisan 3 év zongora (vagy orgona) előtanulmány. Bármilyen más 

hangszeren történő előképzettség esetén egyéni elbírálás alapján (a megfelelő 

szakmai és elméleti háttér függvényében) a jelentkezés beadható, a tanfolyam 

a sikeres felvételit követően elkezdhető. Ebben az esetben feltétlenül 

egyeztessen előre a tanfolyamvezetővel. 

• Plébánosi ajánlás. 

• A hivatalos jelentkezési lap pontos kitöltése és 2018. június 15-ig annak 

eljuttatása a Pécsi Püspökségre (portára), vagy a draliszcsavok@gmail.com  

e-mail címre. A Jelentkezési lap letölthető innen. 

• Kézzel írt (szakmai) önéletrajz csatolása a jelentkezési laphoz. 

 
A négyéves tanfolyam teljesítését és a záróvizsgát követően a résztvevők a Pécsi 
Egyházmegye által kiállított 
 

1) Kántori Oklevél birtokosává válnak, 
vagy: 

2) Segédkántori Működési Engedélyt kapnak, 
vagy: 

3) Hivatalos Énekevezetői Engedélyt kapnak. 
 
Az egyházzenei és liturgikus ismeretek, az elsajátított hangszertudás és énekvezetői 
képességek függvénye, hogy milyen típusú oklevélhez juthat hozzá a végzett diák. 
 
A tanfolyam helyszíne: Szent Mór Iskolaközpont alsós épülettömbje (Hunyadi 
utcai épület). 
A tanfolyam ideje: 2018 június 25-től július 10-ig.  
 
Központi szállást nem tudunk biztosítani, de a Kolpingházat, a Nagy Lajos 
Gimnázium kollégiumát, vagy a Ferences Kollégiumot tudjuk ajánlani a távolról 
érkezőknek.  
 
A jelentkezőknek a felvételi lap kitöltésén túl részt kell venniük egy meghallgatáson, 
melynek tartalma a következő: 
 
Hangszer: zongorán, harmóniumon, vagy orgonán (manualiter, azaz pedál nélkül) 
két – legalább zeneiskola 3-4 osztályának megfelelő szintű – előadási darab előadása 
(Bach kisprelúdiumok, szonatina tételek, stb.). Ezen túl öt szabadon választott 
népének kíséretének megszólaltatása. (Nem szükséges közben énekelni.) A letétek 
szabadon kiválaszthatók a Szent vagy, Uram!-ból, az Éneklő Egyházból-ból 
(kíséretes kötet), vagy a Pécsi Kántorképző háromszólamú letétgyűjteményéből.  
(A felvételi meghallgatásra kiválasztott anyagot egy vizsgalapon tűntessék fel, a bizottság 
ebből választ majd.) 

mailto:draliszcsavok@gmail.com
http://pecs.egyhazmegye.hu/downloads_2018/hirek/kantorkepzo/KANTORKEPZO_Jelentkezesi-Lap_2018.pdf
https://szallas.hu/kolpinghaz-pecs?gclid=CjwKEAjw1PPJBRDq9dGHivbXmhcSJAATZd_BnJQX4PK8ZMblhdf8ACSJUw-UG-dX6HXUuvkwiFJO1xoCiqXw_wcB
https://drive.google.com/file/d/0B62cSHP3tEXMQ1NqbUZUQTVCWVE/view


A PÉCSI EGYHÁZMEGYE KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM FELHÍVÁSA 

Népének: az Éneklő Egyházból 24 kijelölt tétel éneklése fejből, legalább az első 
versszakkal. Az antifónák (501-es számtól felfelé a listában) szintén memoriterek, ha 
a felvételiző rendelkezik recitációs gyakorlattal, a doxológiával együtt, de utóbbi nem 
kötelező, ha ebben nincs meg a megfelelő gyakorlat: 6, 7, 25, 28, 41, 71, 99/100, 107, 
111, 143, 161, 167, 190, 206, 501, 517, 532, 540, 550, 553, 572, 587, 589, 806.  
 
Szolfézs: hangközök, hármashangzatok ismerete, hallás utáni beazonosítása, 3#-től 
3b-ig stabil kottaolvasási képesség, modális hangsorok ismerete. 
 
A felvételi meghallgatás időpontja: 2018. június 18. (hétfő) 10:00 óra. 
A felvételi meghallgatás helyszíne: Pécsi Bazilika, Szent Mór Kápolna 
 

Bármilyen a tanfolyammal kapcsolatos kérdéssel forduljanak a tanfolyam vezetőjé-
hez, Kovács Szilárdhoz az alábbi elérhetőségeken:  

Telefon: 30/862-8908 
E-mail: draliszcsavok@gmail.com 

A kéthetes nyári tanfolyam díja 25.000 forint, melyet a tanfolyam megkezdése után 
a Pécsi Püspökség pénztárában kell befizetni. 

Ha a felvételi időpont nem megfelelő (ütközés miatt), jelezzék, azt mindenképpen 
szeretnénk elkerülni, hogy valaki időpontütközés miatt maradjon le a tanfolyamról! 

A Pécsi Kántorképző Facebook-oldala, ahol folyamatosan friss információkat 
találhatnak a tanfolyammal kapcsolatban  

 

Kovács Szilárd 

a Pécsi Kántorképző vezetője 
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