
 

„Énekelj az Úrnak új éneket! 

Énekelj az Úrnak egész föld!” 

Főtisztelendő Plébános Úr!                                                                         

Nagytiszteletű Lelkész Úr!                                                                            

Tisztelt Igazgatónő, Igazgató Úr!                                                                 

Kedves Kollégák!                                                                                                           

 

Nagy öröm számunkra, hogy ebben a tanévben ismét a mi iskolánkban kerül 

megrendezésre az egyházi népének verseny. 

Szeretnék köszönetet mondani Nagy János címzetes igazgató úrnak, aki megálmodta 

és megvalósította ezt a versenyt. Ezeknek a találkozásoknak nem csak az a célja, hogy 

szeressünk énekelni, hanem az egyházközségek kapcsolatának elmélyítése is. 

Az immáron hagyománynak számító rendezvényen idén egyénileg és párosan lehet 

nevezni. Minden iskolából korcsoportonként legfeljebb 5 egyéni és 5 páros versenyző 

jelentkezhet. Mindenki csak egy kategóriában indulhat: vagy egyénileg vagy 

párosan.  

A versenyre 2 kötelező és 3 szabadon választott éneket kell megtanulni. A szabadon 

választott énekekből a zsűri egyet választ, abból 1 versszakot kell bemutatni. Ezek 

listáját a versenyre mindenki hozza magával! Amennyiben a kezdőhang megadásához 

segítség szükséges, azt a listán kérjük jelezni minden éneknél. 

Kötelező énekek egyéni versenyzőknek: 

 I. korcsoport (1-4. o.): Atya, Fiú, Szentlélek… 1. vsz. 

                    Szent vagy Uram… 1. vsz.  

 

II. korcsoport (5-8.o.): Magasztalom legfőbb jómat… 2 vsz. (1.+ választott) 

                     Szent Isten noha néked… 1. vsz. 

 

III. korcsoport (9-12.o.): Az Úristen… 2 vsz. (1.+ választott) 

                     Megváltó Istenem… 2 vsz. (1.+ választott) 

 

 

 

 

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
 

6600 Szentes, Erzsébet tér 1. 
Telefon: 63/561-140, mobil: 20/823-1951, Fax: 63/561-141,  

E-mail: szenterzsebetisk@gmail.com 
Honlap: www.szenterzsebetiskola.hu  
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A párosan éneklők kötelező énekei: 

 

I. korcsoport (1-4. o.): Mindenek meghallják… 2 vsz. (1.+ választott)  

                                      Üdvözlégy, édes Jézusunk… 2 vsz. (1.+ választott) 

 

II. korcsoport (5-8. o.): Kezdődik az ének… 2 vsz. (1.+ választott) 

                                        Seregeknek… 2 vsz. (1.+ választott) 

 

III. korcsoport (9-12.o.):  Könyörögjünk az Istennek… 2 vsz. (1.+ választott) 

                                           Szeretettel jönnek hozzád… 2 vsz. (1.+ választott) 

 

A szabadon választott énekek kiválasztása csak a felekezetek szerinti 

énekeskönyvekből lehetséges: Református Énekeskönyv, Hozsanna, Éneklő Egyház.                                                     

 

 

Jelentkezési határidő: 2016. november 18. 

 

Jelentkezés: a 06-63/561-140, illetve 06-20/823-1951-es telefonszámon, vagy a 

szenterzsebetisk@gmail.com , illetve nagynedobakatalin@gmail.com e-mail címeken. 

 

A verseny időpontja:  

2016. december 1. csütörtök 14 óra. 

 

A verseny helyszíne:  

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

6600, Szentes, Erzsébet tér 1. 

 

Az énekek kottáját mellékletben csatoljuk. 

Tisztelettel kérjük az iskolák és egyházközségek vezetőit, juttassák el felhívásunkat az 

éneket és a hittant tanító kollégáknak! 

A felkészüléshez jó munkát kívánunk! 

 

Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!     

 

Nagyné Doba Katalin 

szaktanár 

Szentes, 2016. november 8. 
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