
A PÉCSI EGYHÁZMEGYE KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM FELHÍVÁSA 
 

A Pécsi Egyházmegye jelentkezést hirdet kántorképző tanfolyama első évfolyamára.  

A jelentkezés feltétele: 
 betöltött 14. életév 
 minimálisan 3 év zongora (vagy orgona) előtanulmány. Bármely más hangszeren 

történő előképzettség esetén egyéni elbírálás alapján (a megfelelő szakmai és 
elméleti háttér függvényében) a jelentkezés beadható, a tanfolyam a sikeres 
felvételi vizsgát követően elkezdhető. Ebben az esetben a tanfolyamvezetővel 
történő előzetes egyeztetés szükséges. 

 plébánosi ajánlás  
 a pontosan kitöltött hivatalos jelentkezési lap eljuttatása a Pécsi Püspökségre 

(porta), vagy a kovacs.szilard@pte.hu e-mail címre 2022. május 20-ig! A 
jelentkezési lap letölthető a Pécsi Egyházmegye honlapjáról. 

 kézzel irt (szakmai) önéletrajz csatolása a jelentkezési laphoz. 
 

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

1) kántori oklevelet 
vagy 

2) segédkántori működési engedélyt 
vagy 

3) hivatalos énekevezetői engedélyt kapnak. 
 

Az egyházzenei és liturgikus ismeretek, az elsajátított hangszertudás és énekvezetői 
képességek függvénye, hogy milyen típusú oklevélhez juthat a tanfolyamot elvégző. 

Az idei évtől a tanfolyamon kiegészítő jelleggel klasszikus gitártanulmányokat folytathatnak a Pécsi 
Egyházmegyében már gitáros szolgálatot teljesítő fiatalok. A képzésen a hagyományos énekrepertoár 
(gregorián és régi magyar énekek) stílusos megszólaltatását és annak gitárral való vezetését 
sajátítják el a részvevők. Ez egy fakultatív lehetőség, melyhez kapcsolódóan kántori végzettséget nem 
áll módunkban kiállítani, viszont komoly szakmai bázishoz juthat, aki elvégzi, hiszen a kántorképző 
összes elméleti és gyakorlati óráját látogathatja, ezekből vizsgát tehet (utóbbiról igazolást állítunk 
ki), a liturgikus gyakorlatainkon részt vehet, tehát a kántorképző közösségének teljes értékű tagjává 
válhat. A gitáros érdeklődők becsatlakozásának feltétele a tanfolyam díjának befizetése. Kérjük, hogy 
a gitáros képzés iránt érdeklődők legkésőbb 2022. május 20-ig vegyék fel a kapcsolatot a 
tanfolyamvezetővel (kontakt lentebb). 

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 megszólaltatása 
(Bach kisprelúdiumok, szonatina tételek stb.), ezen túl öt szabadon választott népének 
kíséretének előadása. (Nem szükséges közben énekelni.) A letétek szabadon 



kiválaszthatók a Szent vagy, Uram!-ból, az Éneklő Egyházból (kíséretes kötet), vagy a 
Pécsi Kántorképző háromszólamú letétgyűjteményéből. (A felvételi meghallgatásra 
kiválasztott anyagokat egy előre megírt vizsgalapon tűntessék fel, a bizottság ebből 
választ majd.) 

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: 2022. június 13. (hétfő) 12:00 óra. 
A felvételi meghallgatás helyszíne: a Pécsi Székesegyház kórusainak próbaterme 
(Pécs, Janus Pannonius utca 8. fszt). 

A tanfolyam első szakaszának ideje: 2022. június 20-tól július 4-ig.  
A tanfolyam helyszíne: a Pécsi Székesegyház kórusainak próbaterme (Pécs, Janus 
Pannonius utca 8. fszt.) 

A tanfolyam résztvevői számára központi szálláshelyet nem tudunk biztosítani, de jó 
szívvel ajánljuk a Kolpingházat, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának kollégiumát 
vagy a ferencesek pécsi kollégiumát.  

A tanfolyammal kapcsolatos kérdésekkel forduljanak a tanfolyam vezetőjéhez, Kovács 
Szilárd Ferenchez az itt felsorolt elérhetőségeken. Telefon: 30/862-8908, E-mail: 
kovacs.szilard@pte.hu 

A tanfolyam első szakaszának díja 30.000 forint, melyet a tanfolyam megkezdésekor a 
Pécsi Püspökség pénztárában kell befizetni. Ha a felvételi időpont nem megfelelő, kérjük, 
jelezzék, mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy valaki időpontütközés miatt 
maradjon le a tanfolyamról! 

A Pécsi Kántorképző Facebook-oldalán folyamatosan friss információkat találhatnak a 
tanfolyammal kapcsolatban: https://www.facebook.com/pecs.kantorkepzo  

Pécs, 2022. április 20. 

 

Kovács Szilárd Ferenc 
a Pécsi Kántorképző vezetője 


