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Népdaléneklési verseny

Az Agócsi László tanár úr emlékére rendezett programsorozat kere-
tében 2014. december 6-án délelőtt népdal lapról éneklési és népdalének-
lési versenyt rendezett a Magyar Kodály Társaság pécsi tagcsoportja, a 
város zeneiskolás és alapfokú művészeti iskolás növendékei számára  
a Nagy Lajos Gimnázium dísztermében. A verseny tervezését, lebonyo-
lítását, valamint az olvasásra kiválasztott zenei anyag előkészületi  
munkálatait Burkus Istvánné, Dobos Lászlóné és Nagy Ernő kollegák 
végezték.

A növendékek 3 korcsoportban mutatták meg lapról olvasási és for-
málási felkészültségüket egy-egy népdalban, majd a „hozott anyag” 3 
darabjának élményszerű előadásával bizonyították zenei rátermettségü-
ket, népdalszeretetüket egy szabadon választott és két, a zsűri által ki-
jelölt dalban. 

Az I. korcsoportban 5 darabbal, a II.-III.-ban 10 népdallal készültek 
a gyerekek. 

Összesen 13 produkciót hallottunk – (I. kcs. 7, II. kcs. 4, III. kcs. 2) – 3 
iskola tanulóitól:

Liszt Ferenc Zeneiskola   9 tanuló
Szent Mór Iskolaközpont    3 tanuló
Szieberth Róbert Ált. Iskola és AMI    1 tanuló
Köszönet a felkészítő tanároknak a gondosan és változatosan össze-

állított repertoár kiválasztásáért és a gyerekek felkészítéséért. Különösen 
szép anyagokat hallottunk a II.-III. korcsoportban a régi dallamkincs 
gazdagon díszített melodikájából, stílusos, hiteles előadásban. A ver-
senyzők között 4 fiú is szerepelt, ketten már-már érett férfihangon, de a 
kisebbek közül egyikük fényes, teljes hangerővel kiénekelt, népi hang-
vételű fiúhangja is lenyűgözően hatott. 

Engedjék meg, hogy itt közöljük a legeredményesebb növendékek és 
tanáraik névsorát:

I. korcsoport:  I.díj Laki Fülöp Felkészítő tanár: Verle Marietta
  II. díj Kovács Klára  Balogh Mónika
  III. díj Ilcsik Fanni  Sturczné Meláth Anita
  Különdíj Balog Lukács  Verle Marietta
II. korcsoport: I. díj Osvald Otília Osvaldné Tánczi Dóra
  I. díj Wunderlich Márton Osvaldné Tánczi Dóra
  II. díj Bánkúti Borbála Balogh Mónika
  Különdíj Gombos Georgina  Dubóczki Klára

III. korcsoport: I. díj Sturcz Noémi Sturczné Meláth Anita
  I. díj  Siptár Bence Móró Beáta
A verseny szervezőitől újabb, hasonlóan szép programsorozat meg-

szervezését várjuk, köszönettel.
Igó Lenke


