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 X. Kádár 

Ferenc 

Országos 

Népzene és 

Népdaléneklési 

Verseny 
 

 

Dévaványa 

2022. 12. 03. 

 Fábri-

Ivánovics 

Tünde 

Szakmai munka 

megmérettetése 

 Külső szakmai 

értékelés, 

minősítés 

NÉV MŰSOR MINŐSÍTÉS 

Szóló ének - I. korcsoport 

Bede Mária Galgamácsai 

karikázó 

Ezüst 

Géczi Anna Trunki 

dallamok 

Arany 

Csőr Adél Moldvai 

párosítók 

Klézséről és 

Lészpedről 

Ezüst 

Fábri Mária Piroska Bogdánfalvi 

guzsalyas 

dallamok 

Arany 

Szóló ének - II. korcsoport 

Hajda Kincső Virág Mezőföldi 

dallamok 

Ezüst 

Hamvas Klára Judit Moldvai 

guzsalyas 

dalok 

Ezüst 

Szóló ének - III. korcsoport 

Borsodi Flóra Kalotaszegi 

szerelmes 

dalok - 

Ambrus 

Sándorné 

Márton Kata 

éneke után 

Bronz 

Gyuris Enikő Széki 

szerelmes 

dalok 

Ezüst 

Tillinkó Luca Gyimesi 

keserves és 

lassú 

magyaros 

Arany 

Adamik Anna Széki lassúk Ezüst 

Bartók Miklós Dániel Kalotaszegi 

dallamok 

Arany 

és KÓTA 

Országos Arany 

Páva minősítés 



Cserfes énekegyüttes Széki magyar 

és lassú 

dallamok 

Arany 

Szóló ének - IV. korcsoport 

Dr. Kovács Károly Kalotaszegi 

dallamok - 

Válogatás 

Gergely 

András 

énekeiből 

Ezüst 

Mészáros Nóra Buzai lírai 

dallamok 

betegség miatt 

lemondva 

Ivánovics Viktor Gyimesi lassú 

magyarosok 

Antal Károly 

"Gyica" 

repertoárjából 

betegség miatt 

lemondva 

Vékony Evelin "Beli buba..." - 

altató és lírai 

dal 

Magyarszovátr

ól 

Arany és KÓTA 

Térségi Dícséretes 

minősítés 

Hangszeres ének 

Géczi Anna 

koboz - ének 

"Duna vize, 

Tisza vize..." - 

kobzos 

táncdallamok 

és ének kíséret 

Moldvából 

Arany 

Bede Ádám 

koboz - ének 

Lírai dal és 

táncdallamok 

Moldvából, 

Gyöngyös 

György játéka 

alapján 

Ezüst 

Barta Márton és 

Vékony Evelin 

furulya – ütőgardon - 

ének 

Keserves és 

táncdallamok 

Gyimes 

völgyéből 

Arany 

Ivánovics Viktor 

prím tambura – ének 

Kórógyi 

dallamok 

betegség miatt 

lemondva 

Rövid szöveges értékelés, díjak, elismerések felsorolása, esetleges tanulságok 

 

Tizedik alkalommal szervezték meg a Kádár Ferenc Országos Népzene- és Népdaléneklései 

Versenyt, amely ünnepi alkalomra, különösen nagy örömmel utaztunk 2022. december 3-án a 

népi énekes művészeti iskolásainkkal Dévaványára. 

Hagyománnyá vált a látogatásunk a neves népművészet mesteréről, Kádár Ferenc 

pásztorzenészről elnevezett versenyen, amely a tanév rendjében szereplő feladataink között 

origo módjára szerepel. Minden alkalommal szívesen indulnak a növendékeink és vállalják a 

külső szakmai zsűri értékelésének kérését, ám az idei évben különösen magas számban 

jelentkeztek és nagyon lelkesen készültek.  

A korai felkelés, egész napos megmérettetés közben tanultuk támogatni egymást, erőt adtunk és 

biztatást: volt idő kiszakadni a sietésből, megízlelni dévaványai Hagyományőrző Egyesület 

asszonyai kezével készülő, frissen kisült kürtős kalácsot és szilvalekváros kiflit. S amíg a 

döntésre és a díjak kiosztására vártunk, közös muzsikálással és énekléssel szolgáltuk a verseny 



résztvevőit.  

S lettek végül helyezések, szép eredmények: van miből tovább lépni, tanulni! 

Az arany minősítésekhez járó kézműves bögréből volt akinek kettő is jutott. Csodálattal és 

hálával tapasztaltam a diákjaink egymásra figyelő érzékenyégét, amikor a kiemelt tehetségű 

diák oda adta a különleges kincsét annak a társának, akit búsulni látott 

 

Az eredmény magáért beszél, s Istené a dicsőség! 

 

 

 

 

 

Szeged, 2022. 12. 06. …………………………………… 

 

                        aláírás 


