
Kántorképző 

A Máramarosi Egyházmegye Litrgikus Bizottsága jóváhagyásával 

és a Szatmári Művészeti Iskola közreműködésével  

Idén két helyszínen rendezünk kántor és zenepedagógus képzést: Szatmárnémetiben és Nagypeleskén. A 

kántorképzés elsősorban a helyi és a környékbeli templomi énekvezetőknek szól. De bátran jelentkezhetnek 

fiatalok is. Jó alkalom minden egyházközség számára, hogy az egyik égető problémán, a kántorhiányon, 

enyhítsünk. Első körben, 8 alkalom, szombatonként 10:00-től 15:00 óráig, mindenképpen vasárnap előtt, hogy 

az egyházközségeinkből érkező min 2 kántor (egy idősebb és egy fiatal ... az aktuális kántor és akit kiszemelt 

utódjának) amit „tanul” másnap már kamatoztathassa. Azért szombat, hogy minden egyházközségből a kántorok 

is ráérjenek. 

 

A dátumok változatlanok, a téma és az oktatók esetén változás lehet, valamint a helyszínek is módolsulhatnak, 

hogy a résztvevők könnyen eljuthassanak a képzésre. 

Témák (ebben az évben) lásd táblázat. 

Témák (jövőre...bár ez még messze van): ünnepek...Nagyböjt, Húsvét, Karácsony). Amennyiben más 

egyházközség rendezi meg a képzést, bepillantást nyerhetünk közösségeink hagyományába, egyeni éneklésébe, 

tanulhatunk egymástól 

Harmadik év .... még részletesebben merülünk bele görögkatolikus dallamvilágunk egyedi kincsestárába. 

Ki kell jönnie bizonyos óraszámnak, hogy a résztvevők igazolást kaphassanak érte, ami természetesen 

valamilyen módon beleszámít a kántori tisztség vállalásakor, ha valaki úgy gondolja, hogy kántornak jelentkezik 

egy parókián. A kirándulás azt jelenti, hogy az egyik alkalommal, az egész csapat Máriapócsra, vagy ahol magyar 

nyelvű kántorképzést szerveznek, bekapcsolódik tapasztalatcserére...stb. Aki minden alkalmon részt tud venni, 

nemcsak részvételi oklevelet kap. A művészeti iskolával való partnerszerződésben, ők is biztosítanak előnyöket. 

Ezen felül a püspökség is védnök a liturgikus bizottságon keresztül. 

Jó tudni: 

▪ minden parókia legalább, minimum 2 személyt nevezzen, de lehet többet is 

(1 jelenlegi és 1 kitanítando kiskántort) 

▪ részvételi díj minimális: 175 RON/fő (a 8 alkalomra összesen) 

▪ ha mind a három évben részt vesz, a művészeti iskolával kötött szerződés alapján is előnyben részesül. 

▪ általános program 

SZOMBAT  10:00 

12:00 

13:00 ebéd 

15:00 hazautazás 

Helyszínek:  NAGYPELESKE és SZATMÁRNÉMEÍTI 

- Közös kirándulás MÁRIAPÓCSRA (vagy ahol éppenséggel kántorképzést tartanak) – lehetőleg egy 

ottani kántorképzőn való részvétel. Jelentkezési határidő: JÚNIUS 16 

Jelentkezési lap és további résztletek folyamatosan. office@nicolaos.ro 
vagy 

Telefonon: 0722951783 illetve 0261712505 (érdeklődjön a görögkatolikus parókiákon) 

 Dátum Helyszín Téma Oktatók 

1 2018 Június 23 Szatmárnémeti Vecsernye Vadas Krisztián 

2 2018 Június 30 Szatmárnémeti 8 hang oktoéch Ifj. Gorcsa György 

3 2018 Július 7 Szatmárnémeti Szent Liturgia Gorcsa György 

4 2018 Július 14 Szatmárnémeti Tropár, konták, magasztalás Pallai Béla 

5 2018 Július 21 Nagypeleske Utrenye Vadas Krisztián 

6 2018 Július 28 Nagypeleske Temetés Gorcsa György 

7 2018 Augusztus 4 Nagypeleske Esküvő Pallai Béla 

8 2018 Augusztus 11 Nagypeleske - Máriapócs Paraklisz Kirándulás 
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