
A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium népzenész 

növendékei 2022. március 31-én részt vettek a Budapesten rendezett  

"XXI. „RAJECZKY BENJAMIN” GREGORIÁN- ÉS NÉPDALÉNEK-, NÉPI 

HANGSZERES VERSENY 

 

Az országos Rajeczky verseny a katolikus iskolák növendékei között zajlik évente több 

korcsoportban.  

 

Eredmények részletezése 

A zsűri kiemelte felkészültségünket, pedagógusaink magas színvonalú munkáját, az énekes-

hangszeres népzenei hagyomány tovább éltetését.  

Az eredmények tükrében sikerünk jól látható: 

- Összesen 5 kiemelt arany (legmagasabb) fokozatot értünk el, míg az országunkból résztvevő összes 

többi katolikus iskola növendékei 3 kiemelt aranyat szereztek. 

- További eredményeink: 5 arany fokozat és 1 ezüst fokozat. 

 

Népdal szóló - V-VI. osztály  

Hamvas Klára – Ezüst  

Hajda Kincső Virág – Arany  

 

Népdal szóló – VII,-VIII. osztály  

Bartók Miklós Dániel - Kiemelt Arany   

Tillinkó Luca - Kiemelt Arany  

 

Népdal szóló- IX.-XII. osztály   

Bindics Boróka - Kiemelt Arany   

Gyuris Enikő - Arany  

A növendékek felkészítő tanára: Fábri-Ivánovics Tünde  

 

Hangszeres szóló V.-VI. osztály  

Bede Ádám - koboz, ének - Arany   

Hangszeres szóló IX.-X. osztály  

Kocsis Ádám István - koboz, ének - Arany  

A növendékek felkészítő tanára: Fábri Géza 

  

Hangszeres szóló XI.-XII. osztály  

Ivánovics Viktor - tambura,  ének - Kiemelt Arany  

Felkészítő: Fábri Géza és Fábri-Ivánovics Tünde 

 

Hangszeres együttes V.-VI. osztály 

Bede Ádám – koboz, Marton Ádám - furulya –Arany  

Felkészítő: Fábri Géza és Kiss Tamás 

 

Énekegyüttes IX-XII. osztály 

Cserfes énekegyüttes – Kiemelt arany:   

Adamik Anna, Bindics Boróka, Gyuris Enikő. 

Felkészítő: Fábri-Ivánovics Tünde  

 
 

   „ Éneklésetekben az volt szép, hogy még akik civilül voltak jelen, azok is meghatódtak. Maga az 

éneklés volt a megható, mert ti azokat a normális embereket képviselitek, akik énekelni szoktak.  

    A régi közösségben mindenki tudta, hogy az éneklést, a táncot, a beszédet egyszerre kell 

megtanulni csecsemőkorban, nem húsz éves korban. Ti ezt próbáljátok behozni, ami nagyon 



dicséretes, a Noééval egyenértékű teljesítmény. Mert ez a kulturális özönvíz, amely eláraszt 

bennünket, a sok fölösleges eszköz, amelyet kapunk a „hülyeséghez”, annyira, de annyira visszavet 

bennünket, hogy azt el sem lehet mondani.  

    Úgyhogy nagyon örültem, amikor láttam, hogy ti ebben a fiatal korban belekapaszkodtok a 

népdalokba, s higgyétek el, hogy segíteni fog, sikerül majd normálisabb emberi életet élnetek. 

Ennyit tudok mondani.” 

 

Idézet a zsűri elnöke: Sebő Ferenc, a magyar táncházmozgalom egyik vezetője értékeléséből 

 (Ezt az értékelést Sebő Ferenc a mi énekeseinknek mondta el az eredményhirdetés után) 


