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Hagyományőrzés  
Heves megye székhelyén

„…nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak.” 
(Kodály Zoltán)

Biciniuméneklő verseny – Salgótarján

Közel 40 éve hagyomány a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán 
Tagiskolájában a biciniuméneklő verseny megszervezése. Kolléganőnk, 
Karácsonyné Kaposi Ida ének-zenetanár anno Kecskemétről adaptálta 
ezt a nemes versenyt.

Kétévente megyei, kistérségi és idén regionális szinten is meghirdettük 
a versenyt.

1997 decemberében országos szinten rendeztük meg a dalosok talál-
kozóját ebben a műfajban a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 
Szövetségével karöltve, melyet Kodály Zoltánné is megtisztelt jelenlétével. 
A zsűri tagjai között Szabó Helgát és Vendrei Évát is köszönthettük.

Intézményünk idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. 2020-ban 
az ünnepségsorozat részeként rendeztük meg a Megyei Biciniuméneklé-
si Versenyt. Nagy öröm számunkra, hogy versenyfelhívásunk eljutott 
megyénk határán kívülre is!

2020. február 26-án került sor a verseny regionális szintű megrende-
zésére. A dalosok megmérettetésére 3 intézmény tanulói között került 
sor. Vendégek érkeztek Vácról, a Karolina Katolikus Általános Iskola, 
Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú Művészeti Iskolából. A tanulók 
felkészítő tanárai: Garamvölgyi Krisztina és Nick Andrea.

 Balassagyarmatról a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolából 
Franka Beáta tanítványai vettek részt a biciniuméneklő versenyen. A há-
zigazda intézményt Czine Rita és Póczos Zsóka diákjai képviselték.

A versenykiírás szerint minden páros 2 művet énekelt. Ebből az egyik 
– tekintettel névadónkra – Kodály-mű volt (bicinia vagy egyszerű két-
szólamú kórusmű), a másik pedig szabadon választott mű.  Az  egyes  
intézményeket  összesen  6  énekkettős  képviselhette.  A felkészítő taná-
rok dönthették el, hogy az egyes korcsoportokban hány párost indítanak.

A Zsűri tagjai: Ember Csaba – a Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetségének elnöke; Csábi István – a Rózsavölgyi Márk Alap-
fokú Művészeti Iskola intézményvezetője, valamint Karácsonyné Kaposi 
Ida – a SÁI Kodály Zoltán Tagiskolájának ének-zenetanára volt.

A diákok produkcióját a zsűri a versenyszabályok alapján „Arany-, 
Ezüst-, Bronz Minősítés”-sel értékelte. Az elhangzott kétszólamú művek, 
a szívből szóló muzsika a versenyzők számára Arany- és Ezüst Minősítést 
eredményeztek. Bronz Minősítést egyetlen dalos páros sem kapott.

A verseny a zsűri értékelésével, Praetorius: Viva la Musica kezdetű 
kánonjának közös éneklésével zárult.

Gratulálunk minden versenyző diáknak és felkészítő tanáraiknak!
 
Salgótarján, 2020. március 8.

Póczos Zsóka
ének-zenetanár, versenyszervező

Az iskolai szintű fordulót Kodály Zoltán, intézményünk névadójának 
születésnapján, december 16-án rendeztük meg a 3-8. évfolyamos emelt-
szintű ének-zenét tanuló diákjaink körében. 3 korcsoportban hirdettük 
meg a versenyt: I. korcsoport 3-4. osztályosok; II. korcsoport 5-6. osztá-
lyosok és III. korcsoport 7-8. osztályosok tanulóink között.
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