
Nyári Kántorképző Tanfolyam a Lévayban 

- jelentkezési határidő: 2018. június 09. 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület  

2018. június  28. – július 14-ig kántorképző  tanfolyamot 

hirdet 14 és 50 év közöttiek számára, 

július 6. – július 14-ig  pedig előképzőt  10-14 éves gyermekeknek. 

Helyszín:  a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. (3530 
Miskolc, Kálvin u. 2.) Jelentkezés a következő címen:  (Telefonon érkezett jelentkezést nem 
tudunk elfogadni!) Püspöki Hivatal  3501  Miskolc, Postafiók 155.  A borítékra 
ráírandó: „Kántorképző Tanfolyam”.Jelentkezési határidő:  2018. június 09. 

A jelentkezéskor megküldendők 

1. adatlap: 1) neve  2) születési adatai  3) vallása  4) szüleinek neve/foglalkozása  5) 
postacíme (irányítószám is!)  6) e-mail címe  7) telefonszáma  8) iskolája vagy 
munkahelye  9) gyülekezete  10) mikor konfirmált?  11) milyen gyülekezeti munkában 
vesz részt?  12) zenei előképzettsége  13) Kántorképző vagy Kántorelőképző 
Tanfolyamon vett-e már részt/hol? (e-mailben is beküldendő!) 

2. Rövid életrajz kézírással (a fentieken kívül, kérjük, írja meg, mi motiválja a 
kántorképzőn való részvételre) e-mailben is beküldendő! 

3. Ha már vett részt Kántorképző Tanfolyamon, bizonyítványainak fénymásolata 

4. Lelkipásztorának  ajánlólevele 

5. e-mail cím (kiskorúak esetén csak szülői!, ennek hiányában  1 db felbélyegzett és 
saját nevére megcímzett  válaszboríték). A válaszlevelet e-mailben küldjük! 

Felvételi meghallgatás: 2018. június 09-én szombaton 9 és 13 óra  között, 
a Lévay Gimnázium Szalay Sámuel Dísztermében (2. emelet). 

A korábbi tanfolyam/ok résztvevői évközi feladatként kapott vagy szabadon választott 
hangszeres darabot játszanak, az először jelentkezők a Református Énekeskönyv alábbi 
negyven énekéből felvételiznek (dallam és első vers szövege kívülről) zsoltárok: 23, 24, 25, 
32, 65, 66, 68, 81, 96, 101, 134, 135, 136, 138, 150. dicséretek: 151, 160, 164, 165, 
167, 196, 200, 225, 230, 236, 254, 255, 299, 315 (a 2. versszak is), 316 (a 2. 
versszak is), 318, 326, 370, 390, 395, 431, 438: 6. verse, 460, 464, 469, az 
Előképzőre jelentkezők pedig a fentiekből szabadon választott 10 zsoltárral és 10 dicsérettel 
készüljenek a meghallgatásra. 

A jelentkezők, valamint azok, akik a felvételi meghallgatáson megjelentek  

2018. június 16-ig részletes tájékoztatót kapnak. 

Részvételi díj: Kántorképző tanfolyam: 25.000.—Ft Előképző tanfolyam:7.000.—Ft.  

Információ: +3630 / 852–5304  *  szucse@csomaszzisk.t-online.hu  *  

és +3630 / 68-63-654  *  kantorkepzo.tirek@gmail.com (e-mailes jelentkezését, 
kérjük, erre a címre küldje!) 

mailto:kantorkepzo.tirek@gmail.com

