
FELHÍVÁS 

 

A Magyar Kodály Társaság, a Kardos Pál Alapítvány és a Szent-Györgyi Albert Agóra 

meghirdeti a magyar nyelvű tanárképző intézmények hallgatói számára Kodály Zoltán 

születésének 135. évfordolója alkalmából és Kardos Pál születésének 90. évfordulójára 

emlékezve a  

fiatal magyar karvezetők versenyét. 

 

A verseny ideje:  2017. február 11-12. (szombat-vasárnap) 

A verseny helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23. 

   és a SZTE ZMK Fricsay terme  Tisza Lajos krt. 79-81. 

 

 

A verseny anyaga: 

 

Bartók Béla: Játék 

Bartók Béla: Jószágigéző 

Kodály Zoltán: A 121. genfi zsoltár 

Kodály Zoltán: A szabadság himnusza (3 sz. vegyeskar) 

Kodály Zoltán: Egyetem, begyetem 

Kodály Zoltán: Gergelyjárás 

Kodály Zoltán: Gömöri dal 

Kodály Zoltán: Jövel Szentlélek Úristen 

 

A művek kottája megtalálható az EMB kiadványaiban, illetve Kodály: Jövel Szentlélek 

Úristen c. vegyeskara az Evangéliumi Vegyeskarok c. gyűjteményben (A Magyarországi 

Baptista Egyház Kiadása, 1968, 126. old.) Figyelem! Sajtóhiba: az utolsó előtti ütem alt 

szólamában a negyedik hang: cisz helyett c-t énekeljünk! 

 

A verseny feladatai: 

 

a)  Elődöntő: (10’) 

 - egy nőikarra írt mű próbája és vezénylése  

 - egy vegyeskari mű próbája és vezénylése 

b)  Döntő: (15’) 

 - egy vegyeskari mű lapról vezénylése 

 - egy gyermekkari mű próbája és vezénylése 

 - egy vegyeskari mű próbája és vezénylése 

 

A versenyen közreműködő kórusok: 

Elődöntő (szombat): 

 1.  Bartók Béla Nőikar, Szeged – Karnagy: Ordasi Péter (28 fő)  

 2.  SZTE JGYPK Argenteus Vegyeskara – Karnagy: Kovács Gábor (40 fő) 

Döntő (vasárnap): 

 3.  I. sz. Rókusi Ált. Iskola Gyermekkara – Karnagy: Liptákné Klement Ágnes (50 fő)  

 4.  SZTE ZMK Vox Universitate Szegediensis – Karnagy: Cseri Zsófia (40 fő) 

 

A versenyre jelentkezés feltételei: 

 - Érvényes diák jogviszony bármely magyar nyelvű tanárképző intézmény ének-zene, 

 szolfézs-zeneelmélet tanári szakán, és igazolt minimum két befejezett félév. 



 - Tanszékvezetői ajánlás. 

 - Hiánytalanul kitöltött, határidőre beküldött jelentkezési lap. 

 - A regisztrációs díj (3000 Ft) befizetését igazoló csekkszelvény vagy másolata.  

     (A regisztrációs díjat a Kardos Pál Alapítvány számlájára kérjük átutalni: 

  Számlaszám: 11998006-02602718-10000018 - Erste Bank) 

 

 

A jelentkezők közül a verseny művészeti bizottsága maximum 12 versenyzőt fogad el a 

beérkezett jelentkezési lapok adatai alapján. Előnynek számít a magasabb évfolyam, a küldő 

intézmény javaslatában megjelölt sorrend, korábbi karvezetői versenyeredmény(ek),  

többéves önkéntes részvétel amatőr kórus(ok) munkájában. Tanszékvezetői ajánlás nélkül a 

jelentkezést nem vehetjük figyelembe! 

A létszám fölötti jelentkezők részére a regisztrációs díjat visszaküldjük. 

A jelentkezés határideje: 2017. jan. 10. 

 

 

Versenyszabályzat: 

 

A sorsolás nemcsak a versenyzők sorrendjét határozza meg, hanem azt is, hogy ki melyik 

tétel-párral foglalkozik. A tételek párosítása: 

Elődöntő: 

A)  Bartók: Jószágigéző  

      Kodály: Gömöri dal     

B)  Kodály: Egyetem, begyetem 

      Kodály: A 121. genfi zsoltár 

Döntő: 

A)  Bartók: Játék 

      Kodály: Jövel Szentlélek Úristen 

B)  Kodály: Gergelyjárás 

      Kodály: A szabadság himnusza 

A versenyző az idő-keretet szabadon használhatja fel, de mindkét mű minden részlete 

szólaljon meg legalább egyszer. 

A döntő a lapról vezényléssel kezdődik. Minden versenyző egy órával a döntő kezdete előtt 

megkapja az ismeretlen mű kottáját, amit döntő kezdetekor beszedünk, és a versenyző akkor 

kapja kézbe ismét, amikor sorra kerül. 

Az értékelés szempontjai: vezényléstechnika, próbatechnika, élményszerű előadás 

A zsűri tagjai a magyar kórusélet nemzetközi tekintélyű tapasztalt, pártatlan képviselői. 

A zsűri dönt a díjak és különdíjak odaítéléséről, megosztásáról, esetleg visszatartásáról. A 

zsűri határozatai nem vitathatók. 

 

Díjak: 

I.  díj   100 000 - Ft 

II. díj      75 000 - Ft 

III. díj     50 000 - Ft    

 

 

 

 

 

 



 

A verseny programja: 

2017. február 11. szombat 

Szent-Györgyi Albert Agóra  

 

12.00-13.00 Regisztráció a Szent-Györgyi Albert Agóra előcsarnokában 

13.00 – Tájékoztató: a verseny helyszínének bemutatása, a lebonyolítás rendje  

13.20 – Az elődöntő sorrendjének sorsolása   

 

14.00  Elődöntő I. rész 

15.45  Elődöntő II. rész 

 

19.00  Eredményhirdetés: kik jutottak a döntőbe? 

 

2017. február 12. vasárnap 

SZTE ZMK Fricsay Terem 

  8.15 A döntő sorrendjének sorsolása 

  8.30 A lapról vezénylendő mű kottájának kiosztása 

 

  9.30 Döntő I. rész   

10.40 Döntő II. rész 

 

13.00 Eredményhirdetés, díjkiosztás, értékelés. 


