
Görögkatolikus Kántorképzés 2 

2019 
 

Második ciklusban, a 2019-es évben is, folytatjuk a tavaly elkezdett és nagy sikernek örvendő, kántor és 

zenepedagógus képzést. A kántorképzés a Máramarosi Egyházmegye Liturgikus Bizottságának 

jóváhagyásával és a Szatmári Művészeti Iskola, a Szatmári Szent Miklós Görögkatolikus Parókia, a 

Nikolaosz Egyesület, a Szatmárnémeti Árpádházi Szent Piroska Nőszövetség és a Nagypeleskei Szent Anna 

Nőszövetség közreműködésével igyekszik eleget tenni a Liturgikus Bizottság azon felhívásának, amellyel az 

egyik egyre égető problémán, a kántorhiányon, kíván enyhíteni. A képzés elsősorban a helyi és a környékbeli 

templomi énekvezetőknek szól, de bátran jelentkezhetnek fiatalok is. A jól bevált gyakorlat azt mutatja, hogy a 

szombati nap a legjobb a kurzusok megtartására, ilyenkor többen ráérnek valamint kiváló alkalom arra is, hogy 

vasárnapra az egyházközségeinkből érkező mind a 2 kántor (egy idősebb és egy fiatal – az aktuális kántor és akit ő 

kiszemelt utódjának) az elsajátított anyaggal a másnapi szertartásokra is fel tudjon készülni. Megfelelő óraszám 

szükséges, ahhoz hogy a résztvevők igazolást kapjanak a képzésről, ami természetesen beszámít a kántori 

tisztség vállalásakor, ha valaki úgy gondolja, hogy kántornak jelentkezik egy parókián. A nyolc alkalomból 

egy mindig „kiszállás” (más kántorképzésen történő részvétel/kirándulás/tapasztalatcsere). Aki minden 

alkalmon részt tud venni, nemcsak részvételi oklevelet kap. Az elmúlt évben a képzésre Szatmárnémetiből, 

Nagykárolyból, Egriből, Mikolából, Szárazberekről, Nagypeleskéről, Nagyváradról, Piskoltról, Csokajból, 

Atyából, Pusztadarócról, Sárközújlakról is érkeztek jelentkezők. 
 

Főszervezők 2019-ben: Szent Miklós Görögkatolikus Parókia (Görögkatolikus Kántorképzés 2) és a 

Nikolaosz Egyesület (Magyar Görögkatolikus Kántorképzés a Partiumban) 
 

2019-es dátumok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A dátumok változatlanok, a téma és az oktatók esetén változás eszközölhető. 

Főbb témák: 

2018: 1-8 hang (tropár, konták, oktoéch, Miatyánk, DM, előversek) 

2019 (ebben az évben): lásd táblázat 

2020: ünnepek, Húsvét, Pünkösd, Karácsony, Vízkereszt, Augusztus 15, Mária ünnepek. 

Jó tudni: 

o minden parókiának érdemes legalább, minimum 2 személyt neveznie, de lehet többet is. 

(1 jelenlegi és 1 kitanítandó kiskántort) 

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

o ha valaki mind a három évben részt vesz a képzésben, a művészeti iskolával kötött 

szerződés alapján részesül bizonyos előnyben. 

o általános program:  

SZOMBAT  10:00 elméleti és gyakorlati képzés 

12:00 elméleti és gyakorlati képzés 

13:00 ebéd 

15:00 vasárnapi/ünnepnapi próba (majd hazautazás) 
 

Jelentkezési lap és további részletek folyamatosan a www.nicolaos.ro honlapon vagy telefonon: 0722951783 illetve 

0261712505 (érdeklődjön a görögkatolikus parókiákon) office@nicolaos.ro 
 

A képzések fő támogatója a BGA (Bethlen Gábor Alap). Médiatámogatók: Görögkatolikus 

Médiaközpont, EGYEDI FILM, Görögkatolikus Élet – Partiumi Magyar Görögkatolikusok TV-adása, 

VASÁRNAP Katolikus Hetilap, ROMKAT.RO, CITY RADIO, ITV, SZATMAR.RO, Szatmári Friss Újság. 

 Dátum Helyszín Általános téma 

1 2019 Június 22 Szatmárnémeti Utrenye 1. 

2 2019 Július 6 Szatmárnémeti Utrenye 2. 

3 2019 Július 13 Szatmárnémeti Vecsernye 1 

4 2019 Július 25 Szatmárnémeti Vecsernye 2 

5 2019 Július 27 Szatmárnémeti Temetés, Panachida 

6 2019 Augusztus 3 Szatmárnémeti Parasztász 

7 2019 Augusztus 10 Szatmárnémeti Akathisztosz, Paraklisz  

8 2019 Augusztus 24 Szatmárnémeti Esküvő 
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