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Csomasz Tóth Kálmán

Református Alapfokú Művészeti Iskola

3643 Dédestapolcsány, Hunyadi u. 11

Tel./fax: 48/501-212

www.csomasz.tirek.hu

VII. CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN

EGYHÁZI ÉNEKVERSENY

Felsőzsolca, 2021. április 16.

„Dícséretet az Úrnak éneklek,
Valamíg én e világon élek;

Az Úr Istent én egész életemben
Dícsérem és áldom szép éneklésben.”

( 104. Zsoltár, 17. vers )

A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola hetedik alkalommal hirdet egyházi
ének versenyt a Tiszáninneni Református Egyházkerület területén lévő református oktatási
intézményekben tanuló diákok részére, névadójának emlékére és tiszteletére.

A verseny időpontja: 2021. április 16. péntek, 13.00 órától (érkezés, regisztráció 12 órától)

Jelentkezési határidő: 2021. március 31.

Nevezési díj: 1000 Ft/ tanuló

Helyszín: Csomasz Tóth Kálmán Református AMI Felsőzsolcai Tagintézménye 3561 Felsőzsolca, Sport
u.2.

Gyülekező a tagintézmény termeiben (a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2. emeletén)

A versenyt három korcsoportban rendezzük meg. Mindhárom korcsoport kötelező ének anyaga két
éneket tartalmaz.

Ezen kívül minden versenyzőnek egy szabadon választott éneket kell elénekelnie a református
énekeskönyvből.

A kötelező anyag megtalálható a Lélekkel és értelemmel című énekes füzetben, a cím mellett jelzett
szám alatt.

Az énekeket a megadott versszakokkal, kotta nélkül kérjük előadni, határozott kiállással, a
versenyzőnek kényelmes hangmagasságban, pontos dallammal és szöveggel, kifejezően, jól
hangsúlyozva és ritmizálva, tisztán intonálva. A produkciókat ezen szempontok alapján értékeli majd
a zsűri.

http://www.csomasz.tirek.hu
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VII. CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN

EGYHÁZI ÉNEK VERSENY

ANYAGA

I. korcsoport

általános iskola alsó tagozat

II. korcsoport

általános iskola felső tagozat

III. korcsoport

középiskolás tanulók

Lélekkel és értelemmel II. kötet

47/1.4.vsz Védelmezz, Istenem

Lélekkel és értelemmel II. kötet

46/1.2.3.vsz Dícsérjétek az
Istent a mennyégben

Lélekkel és értelemmel II. kötet

37/1.vsz Ó, terjeszd ki

52/1.3.6.vsz Áldjátok Istent 41/1.2.vsz Jer, örvendezzünk 39/1.4.vsz Seregeknek Ura,
felséges Isten

Egy szabadon választott zsoltár
vagy dicséret a Református
énekeskönyvből, 2-3,
tartalmilag zárt egységet
alkotó versszakkal.

Egy szabadon választott zsoltár
vagy dicséret a Református
énekeskönyvből, 2-3,
tartalmilag zárt egységet
alkotó versszakkal.

Egy szabadon választott zsoltár
vagy dicséret a Református
énekeskönyvből, 2-3,
tartalmilag zárt egységet
alkotó versszakkal.

Jelentkezés a mellékelt jelentkezési lapon, a következő e-mail címen:

fzsolcacsomasz@gmail.com

Érdeklődni lehet: Balla Miklós tagintézmény vezetőnél:

                                 06-20-950-8959 ballacsomasz@gmail.com

Intézményünk elérhetősége: 06-46/384-060

A nevezési díjak befizetése a helyszínen történik.

Amennyiben változás van a versenyző nevében, kérjük jelezzék elérhetőségeinken.

Eredményes felkészülést kívánunk mindnyájuknak! Isten áldását kérjük életükre és munkájukra!

Dédestapolcsány, 2020. szeptember 24.

……..……………………………….

                                                                                                                  igazgató

mailto:iskola@csomaszzisk.t-online.hu
mailto:ballacsomasz@gmail.com


3

JELENTKEZÉSI LAP

A VII. CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN EGYHÁZI ÉNEK VERSENYRE

(Felsőzsolca, 2021.)

.......................................................................
az iskola hosszú bélyegzője

A VERSENYZŐ

Neve

Tanulói azonosítója

Születési ideje (év, hó, nap)

Korcsoportja

A NEVEZŐ ISKOLA

Neve

OM azonosítója

Címe

Intézményvezető neve

Telefon/fax

E-mail

Felkészítő tanárának neve, elérhetősége

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a
versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim*
szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem,
hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló
Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.

Dátum:

...................................................... ......................................................
tanuló a szülő (gondviselő)

...................................................... ......................................................
felkészítő tanár P. H. igazgató

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikkealapján
tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából
szükséges. A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola, személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján
kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag a Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola versenyek
szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának
céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését. Tájékoztatjuk továbbá
arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás,
törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke
rendelkezik.
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NYILATKOZAT

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom,
tudomásul veszem a versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny
lebonyolításához szükséges személyes adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel
egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés
feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi
Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.

versenyző neve  Tanulói azonosító

Dátum:

...................................................... ......................................................

tanuló a szülő (gondviselő)

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikke alapján
tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából
szükséges. A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján
kezeli. A fenti személyes adatokat kizárólag a versenyt szervező intézmény szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik
meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait
mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése,
helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79.
cikke rendelkezik.
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A verseny kötelező anyaga

A Lélekkel és értelemmel c. ének füzetből

I. Korcsoport

47/1.4.vsz. Védelmezz, Istenem

52/1.3.6.vsz. Áldjátok Istent

II. Korcsoport

41/1.2.vsz.  Jer, örvendezzünk

46/1.2.3.vsz Dícsérjétek az Istent a mennyégben

III. Korcsoport

37/1.vsz. Ó, terjeszd ki

39/1.4.vsz. Seregeknek Ura, felséges Isten
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