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F e l h í v á s 
 

XVI. Csengő Énekszó – a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos 

fesztiválja, Érsekújvár, 2016. május 26-27. 

 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok Országos 

Tanácsa, valamint a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága meghirdeti és karöltve 

a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányával, a Csemadok Érsekújvári Alapszerve-

zetével, az érsekújvári Regionális Népművelési Központtal, Érsekújvár Városa támogatásával 

2016. május 26-27-én Érsekújvárban megrendezi a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági 

kórusok országos seregszemléjét, a XVI. Csengő Énekszó fesztivált, amely egyúttal minősítő 

verseny is. 

 

Szervezési tudnivalók 
A XVI. Csengő Énekszó fesztiválon szeretnénk valamennyi benevező kórust szerepeltetni. 

Előzetes válogatásra csak abban az esetben kerül sor, ha a jelentkezők száma túllépi a két-

napos műsorterv kereteit és a rendezvény anyagi lehetőségeit. 
 

Helyszín: Érsekújvár - Művelődési Ház (Dom kultúry), Fő tér. 

Időpont: 

2016. május 26. (csütörtök) az I. és a III. kategória minősítő versenye 

2016. május 27. (péntek)  a II. és IV. kategória minősítő versenye                                          

Közös éneklés – eredményhirdetés: 

 az I. kategóriában szereplő kórusok számára a verseny után 

 a II-III-IV. kategória szereplői számára május 27-én az esti Gálahangversenyen, 

amelyen minden kórus fellép. Az ott elhangzó műveket a szakmai zsűri választja ki. 

Nevezési díj 

Az egyre korlátozottabb állami támogatás miatt a szervezőbizottság kórusonként 50.-€ 

nevezési díjat hagyott jóvá, amelyet a következő bankszámlára kell átutalni: 

Maďarská spoločnosť priateľov hudby č.ú. 0011478405/0900 Slovenská sporiteľňa – 

varibiálny symbol 260510, špecifický symbol 0308. 

Cím: Slovenská sporiteľňa Ústredie Suché Mýto č. 4 816 07 Bratislava 

 

A befizetési bizonylat másolatát  kérjük címünkre 2016. április 12-ig elküldeni. 

 

A verseny  

A benevező kórusok négy kategóriában versenyeznek: 

 I. kategória – az alapiskolákban működő alsó tagozatos kórusok (1-4. évfolyam). A 

kórustagok életkorának alsó határa nincs meghatározva. A kórus létszámának 10%-a 

egy évvel átlépheti az I. kategória felső korhatárát. 

 II. kategória – az alapiskolák felső tagozatos tanulóiból álló kórusok (5-9. évfolyam), 

ill. a nyolcosztályos gimnáziumokban a megfelelő évfolyamok kórusai. A kórustagok 

életkorának alsó határa nincs meghatározva. A kórus létszámának 10%-a egy évvel 

átlépheti a II. kategória felső korhatárát. 

 III. kategória – a középiskolák kórusai 

 IV. kategória – a művészeti alapiskolák kórusai 



A versenyműsorral kapcsolatos tudnivalók: 

1. Műsoridő (tiszta műsoridő)          

I. kategória:    maximum 12 perc 

II. kategória:   maximum 12 perc 

III. kategória: maximum 15 perc 

IV. kategória:  maximum 15 perc 

2. A versenyműsor 

Kötelező mű egyik kategóriában sincs. 

Javasoljuk viszont a  műsor minél változatosabb összeállítását – a régi zenétől kezdve 

a népdalfeldolgozásokon át a kortárs zeneművekkel bezárólag. 

3. Közös számok 

I. kategória: 

 Népi gyermekjáték-fűzér Orsovics Yvette összeállításában 

II – III – IV. kategória: 

 Népdalok Bartók Béla gyűjtéséből – főhajtásként a szerző emléke előtt, 

születésének 135. évfordulója kapcsán. 

 Németh István László (Št. Németh-Šamorínsky): Házunk előtt; A malomnak 

nincsen köve című népdalfeldolgozásai – főhajtásként a szerző emléke előtt, 

születésének 120. évfordulója alkalmából. 

 Kodály Zoltán – Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 
 

Értékelés 

A kórusokat a szakmai zsűri teljesítményűk és elért pontszámuk alapján a következőképen 

minősíti:  

- Aranykoszorú a zsűri dicséretével 

- Aranykoszorú 

- Ezüstkoszorú 

- Bronzkoszorú 
 

Útiköltség – szállás  - étkezés 
Útiköltség: 

Kérjük a nyugat-szlovákiai kórusokat, hogy biztosítsák be útiköltségüket. A távolabbról, 

Kelet-Szlovákiából érkező kórusok útiköltségéhez lehetőségeink szerint hozzájárulunk. 

Szállás: 

A távolból érkező kórusoknak szállást biztosítunk. A III. kategória közelről érkező kórusai 

(amennyiben a  csütörtöki szállás kiadásait nem lesz módunkban téríteni) a verseny után 

hazautaznak, majd pénteken a gálára visszatérnek. Pénteki útiköltségükhöz  megegyezés 

alapján hozzájárulunk. 

Étkeztetés: 

Az étkeztetést anyagi lehetőségeinkhez mérten fogjuk fedezni feltehetően minden kórus 

számára. 
 

A benevezés módja:   
A pontosan kitöltött Nevezési lapot kérjük 2015. december 22-ig Szalay Szilvia e-mail 

címére sziszo@osbkn.sk visszaküldeni. A nevezési lap átvétele után a közös számok 

kottaanyagát minden kórusnak elküldjük. 
 

Bővebb tájékoztatás:  

Szalay Szilvia e-mail: sziszo@osbkn.sk 

Kazán József e-mail: kazanjozsef48@gmail.com 

Pethes Emese e-mail: emese@pentacom.sk. 

 

 

Kedves Kollégák! 
 

Ezúton is kérünk Benneteket, saját rendezvényeiteken is emlékezzetek meg Bartók Béláról és 

neves tanítványáról, Németh István Lászlóról. A róluk való legméltóbb megemlékezés az 

lesz, ha megszólaltatjátok műveik valamelyikét. 
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További kéréseink: 

 Szeretnénk, ha a Csengő Énekszó továbbra is a nemes versengés lehetősége 

maradna, és egyben a kóruséneklést motiváló, egymást lélekben erősítő baráti 

találkozás lenne.  

 Ha az általatok vezetett kórus kerek évfordulóhoz érkezett, a műsorfüzetben 

megjelenő jellemzésben ezt emeljétek ki, hogy Érsekújvárban, a fesztiválon a 

többi kórus előtt köszönthessünk Benneteket.  

 A közösen előadásra kerülő művek kiválasztását a kicsinyek esetében annak 

eljátszhatósága, a nagyoknak szánt műveknél szerzőik kerek évfordulója 

indokolja. Arra kérünk mindenkit, hogy a közös művek betanítására nagyobb 

hangsúlyt helyezzetek: érjük el, hogy az összkarban álló valamennyi énekes tudja 

a szólamát.  

 Ne feledd, hogy saját repertoárodat az összkari művek által is gazdagíthatod! 
 

 

A felkészüléshez jó munkát kívánva a találkozás reményében üdvözlettel: 

 

 

 

   Szalay Szilvia 
 Szalay Szilvia  s.k.               Görföl Jenő  s.k. 

 a SZMZBT elnöke                                                 a Csemadok országos titkára 

 

 

Komárom, 2015.09.20. 

 


