
 
 

 „Szeretetedről, törvényedről énekelek, zsoltárt zengek neked, Uram!” Zsoltárok 101,1 
 

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr !  
Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga ! 

 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános 
Iskolája idén újra megrendezi a Béres Ferenc Országos Református Énekversenyt, melyre 
iskolájuk tanulóit szeretettel hívjuk és várjuk. 

 
A verseny időpontja: 2 0 2 2 .o kt ób er  7 .   

 
A verseny helyszíne:  

a BP-FRK Julianna Református Általános Iskola és a Fasori Református Templom 
(1071 Budapest, Rottenbiller utca 43-45., illetve 1071 Budapest, Városligeti fasor 5-7.) 

 
Nevezési határidő: 2 0 22 .  s ze pte mb er  2 0 .   

 
A rövid felkészülési időre tekintettel egyszerűsítettük a verseny anyagát! 

 
A verseny egyéni és csoportos kategóriában kerül megrendezésre. 

 

Egyéni kategóriában  k o rc so p or t o nk én t  egy  ve rs en yz ő  indítható. 
 

Az egyéni versenyre 1 kötelező énekkel (a megadott református dicséret egyik versszakával) és 
1 szabadon választott népdallal (egy vagy több versszakkal) kell felkészülni. 

 

A versenyző diákok a saját hangfekvésüknek megfelelő hangnemben énekeljék a dalokat, tehát ez 

nem biztos, hogy megegyezik a lejegyzés hangnemével! 

Ehhez segítségül küldünk a Kottamellékletben "Kezdőhang-kérő lapot". Ez alapján a zsűritagok 

készséggel megadják a versenyzőknek a kezdőhangokat. Minden felkészítő kollégát bátorítunk, 

hogy éljen ezzel a lehetőséggel! 
 
A dicséretek a Református Énekeskönyvben (Református Énekeskönyv (RÉ21) Kálvin Kiadó, első 
kiadás 2022) találhatóak. Digitális formában az alábbi linken: 
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 
 
Csoportos kategóriában i s ko lá nk é nt  e gy  cso p or t  ne ve z het ő  3  versenyzővel. 
 

A csoportos verseny alsós (1-4. évfolyam) és felsős (5-8. évfolyam) kategóriában kerül meg-
rendezésre. (Iskolánként tehát csak az egyikre lehet nevezni!) 
A csoportos kategóriában nincs kötelező anyag: előadandó 1 református zsoltár vagy dicséret 
legalább 1 verssel és egy – legfeljebb 3 perces – népdalcsokor. 
 

A csoportos kategóriában résztvevők nem indulhatnak egyéni kategóriában. 
 

A versenyző diákok értékelésének szempontjai:  
• biztos dallam- és szövegtudás  
• tiszta intonáció  
• stílushű, átélt, kifejező előadásmód  
• csoportos kategóriában ezeken kívül a megszólalás és megjelenés egységessége 

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/


 
Kötelező énekek: (két énekszámot írtunk: az első a 2022-es, a második az 1948-as kiadás szerinti) 
 

 Korcsoportok 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 

Dicséret 
(egy versszakkal) 

823.d. Jézus hív 

(299.d.) 

184.d. Mindenek meghallják 
(236. d.) 

371.d. Új világosság jelenék 
(301.d.) 

227.d. Siess keresztény 
(161.d.) 

Népdal 
(egy vagy több 
versszakkal) 

Szabadon választott Szabadon választott Szabadon választott Szabadon választott 

     
Korcsoportok 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

Dicséret 
(egy versszakkal) 

581.d. Semmit ne  
bánkódjál (380.d.) 

223.d. Meghódol lelkem 
(251.d.) 

158.d. Hagyjad az  
Úr Istenre (265.d.) 

711.d. Ím, nagy Isten 
(345.d.) 

Népdal 
(egy vagy több 
versszakkal) 

Szabadon választott Szabadon választott Szabadon választott Szabadon választott 

 
A versenyen minden kategóriában I., II. és III. hely, valamint arany-, ezüst- és bronz-minősítés 
érhető el. 
 
A versenynapon a következő énekeket fogjuk közösen énekelni, kérjük, ezeket is gyakorolják: 
 
- Református zsoltárok: No, minden népek 47.zs, Örvendezzetek 81.zs, Úrnak szolgái 

mindnyájan 134.zs, Áldjátok az Úr nevét 135.zs, Dicsérjétek az Urat 136.zs. 
 

- Református dicséretek: Jöjj, mondjunk hálaszót 208.d. (167.), Áldjad én lelkem 249.d. (264.),  
Isten élő Lelke, jöjj 826.d.(463.),  Fel, barátim 831.d.(471.). 
 

- Ismert népdalok két versszakkal: Tavaszi szél; Béres legény; A csitári hegyek alatt; Által men-
nék; Ablakomba; Hej, Dunáról; Erdő, erdő, de magos; Komáromi kisleány. 
 

- Kánonok: Áldást, békességet; Szívemet égő; Jézus Krisztus megszabadított; Solus Christus 
 

A kánonokat megtalálják a Kottamellékletben, mely a jelen dokumentum végén található. 
 

 
A versenynap tervezett programja:  

 

 08:30 – 09:30  regisztráció az iskolában 
 09:30 – 10:00  közös énekek gyakorlása a templomban 
 10:00 – 10:30 ünnepélyes megnyitó a templomban 
 10:30 – 12:00 egyéni- és csoportos versenyek több helyszínen 
 12:00 – 14:00 ebéd, majd kóruspróba a templomban 
 14:00 – 15:30 közös éneklés külső helyszínen 
 15:30 – 16:30 eredményhirdetés 

 

 
Az idei verseny nevezési díja: 3200 Ft/versenyző (ami tartalmazza a versenyző diákok tízórai, 
ebéd és uzsonna költségeit is).  A kísérő tanároknak 710 Ft-os áron tudunk ebédet biztosítani. 
 
Idén csak elektronikus úton lehet jelentkezni! ( Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 20. ) 
 
A jelentkezési űrlap a következő linken érhető el: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1ZBaSCVFYt62b0B_uhBd9YGhcEzjI1l8NR62VtVMARkc/edit 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/1ZBaSCVFYt62b0B_uhBd9YGhcEzjI1l8NR62VtVMARkc/edit


 

Az összesített díjakat (versenyzőnként 3200 Ft nevezési díj, és kísérő felnőttenként 710 Ft-os ebéd 

díj) kérjük, átutalással rendezzék szeptember 27-ig. 

Ezen időpont után nem lehetséges visszamondani a jelentkezést és a befizetett összeget nem 

tudjuk visszatéríteni. 

Bankszámlaszám: 11100104–18050330–36000001 

(Számlatulajdonos: BP-FRK Julianna Általános Iskola)  

A közleményben kérjük feltüntetni iskolájuk és településük nevét. 

 

Számlájuk eredeti példányát a verseny napján a regisztrációnál vehetik át. 

Parkolási lehetőséget iskolánknál sajnos nem tudunk biztosítani. 

Iskolánk közelében azonban három fizetős, őrzött parkoló is található. A legolcsóbb a Park and Go 

Kft. parkolója, mely a Rottenbiller utca 31. szám alatt található, iskolánktól 200 méterre, tehát 

gyalog két percre. Erről a parkolási lehetőségről a következők a tudnivalók: 

Van lehetőség előre foglalásra, ilyen esetben átutalásos számla alapján előre kell kifizetni a 

parkolási díjat. A számlát távnyomtatással küldi a cég az önök által megadott e-mail címre. 

Elérhetőségek: e-mail: info@parkandgo.hu / telefon: 06 30 742 2648 / honlap: www.parkandgo.hu 

Parkolási díjak jelenleg: személyautó: 1200 Ft / nap, mikrobusz: 1500 Ft / nap 

 

A verseny hivatalos kiírását és a szükséges kotta-mellékleteket a www.fasor.hu/julianna webes 

oldalon olvashatják. 

 

Kapcsolat: beresverseny@juliannaiskola.hu 

 

 

A versenyző Diákoknak és a felkészítő Kollégáknak eredményes felkészülést kívánunk! 

         

Áldást, békességet! 

 
A verseny szervezői nevében tisztelettel:  
 
 
 

  

  

 

Budapest, 2022. augusztus 25. 

 

mailto:info@parkandgo.hu
http://www.parkandgo.hu/
https://www.google.com/url?q=http://www.fasor.hu/julianna&sa=D&ust=1548691962056000&usg=AFQjCNFuCrtzw8XPz2AsvTcfbPNEgIlY3Q
mailto:beresverseny@juliannaiskola.hu


Béres  Ferenc  Országos  Református  Énekverseny  2022 

KOTTAMELLÉKLET (a kezdőhang-lap és a kánonok) 

 

Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny 2022.10.07. 

Kezdőhang-kérő lap 

Név:  Osztály:  

 

ÉNEK KÉRT KEZDŐHANG 

kötelező dicséret  

szabadon választott népdal  

 

 
 

Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny 2022.10.07. 

Kezdőhang-kérő lap 

Név:  Osztály:  

 

ÉNEK KÉRT KEZDŐHANG 

kötelező dicséret  

szabadon választott népdal  

 

  



 

 

 

 

 

 

 


