
Tisztelt Igazgató Nő/ Úr! 

Tisztelt Kollégák! 

 

A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda 

szervezésében szeretettel hívjuk Önöket és énekelni szerető diákjaikat a 

 

III. Csenki Imre Országos Zsoltár- és Népdalzsoltár-éneklő Versenyre. 
 

A verseny célja: sok száz éves zsoltáraink zenei és irodalmi örökségének ápolása és továbbadása, 

valamint a népdalzsoltárok értékének felismertetése és népszerűsítése az egyházi iskolákban. 

 

A verseny időpontja: 2020. május 08. (péntek) 11:00 órai kezdettel 

 

Meghirdetett korcsoport: egyházi általános és középiskolák 1-11. évfolyamos diákjai 

 

Meghirdetett kategóriák: egyéni vagy csoportos (3 fő), egy tanuló csak egy kategóriában indulhat 

Egyéni kategóriában korcsoportonként 3 versenyző, csoportos kategóriában 2 csoport nevezhető. 

 

Nevezési díj: versenyzőnként 1000 Ft (amely tartalmaz egy szendvicsebédet is) 

 

A jelentkező diákoknak egyéni és csoportos kategóriában is az alábbi táblázatokban korcsoportonként, 

kategóriánként kijelölt anyagból 1 zsoltárt az első versszakával (a mellékelt kotta szerint), valamint 1 

népdalzsoltárt az első és két választott versszakkal kell megtanulniuk. Harmadikként 1 szabadon 

választott zsoltárt énekeljenek el az első versszakával! 

 

Egyéni kategória 

 Zsoltár Népdalzsoltár 

I. korcsoport (1-2. évfolyam) 
81. Örvendezzetek az erős 

Istennek 
Ahogy vágyik a gímszarvas 

II. korcsoport (3-4. évfolyam) 
100. E földön ti minden 

népek 

Ujjongj az Úrnak, szolgálj az 

Úrnak 

III. korcsoport (5-6. évfolyam) 
86. Hajtsd hozzám, Uram, 

füledet (77) 
Szegény vagyok, Uram jöjj 

IV. korcsoport (7-8. évfolyam) 
80. Hallgasd meg, Izrael 

pásztora 
Igaz Pásztor, figyeld néped 

V. korcsoport (9-11. évfolyam) 
27. Az Úr Isten én 

világosságom 

Az Úr Isten nékem fényesség 

 

Csoportos kategória 

 Zsoltár Népdalzsoltár 

I. korcsoport (1-2. évfolyam) 
95. Jertek, örvendjünk 

mindnyájan (24) 
Gyertek, daloljatok 

II. korcsoport (3-4. évfolyam) 92. Ékes dolog dicsérni Jó dolog az Urat áldani 

III. korcsoport (5-6. évfolyam) 
23. Az Úr énnékem őriző 

pásztorom 
Az Úr jó pásztorom 

IV. korcsoport (7-8. évfolyam) 
139. Uram, te megvizsgálsz 

engem (30) 
Uram, te vizsgálj meg 

V. korcsoport (9-11. évfolyam) 4. Én igazságomnak Istene Igaz bírám, Uram, felelj… 

 

 
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda 
(OM azonosító: 036007) 

: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2., Pf. 13 

: 06-56/350-012, 06-56/350-043; /fax: 06-56/350-305 

Weboldal: www.refimezotur.hu 

E-mail: mezotur.iskola@reformatus.hu  

mailto:mezotur.iskola@reformatus.hu


A választható zsoltárok az 1948-as Református Énekeskönyvben (1-150.), a népdalzsoltárok és a 

kötelező zsoltárok a kiküldött mellékletben találhatóak.  

 

A versenyen a kezdőhang megadható. 

 

A verseny értékelése: a zsűri minden előadást arany-, ezüst- és bronz-minősítéssel értékel, valamint az 

arany minősítést szerzett diákok közül I., II. és III. helyezés kerül kiosztásra. 

 

Az esetleges megbetegedésekre való tekintettel kérjük, hogy a csoportos kategóriában egy tartalék 

versenyzővel is készüljenek, aki szükség esetén ki tudja egészíteni a csapatot három fősre.  

 

Jelentkezési határidő: 2020. április 03. (péntek)  

A jelentkezési űrlap a következő linken érhető el: 

https://forms.gle/xHanuM5NLeQP1Yfq9 

 

A kísérő felnőtteknek 600 Ft-os szendvicsebédet tudunk biztosítani. 

 

Az összesített díjakat (nevezési díj és kísérők ebéddíja) a nevezésüknek megfelelően kérjük, átutalással 

rendezzék április 3-ig. 

Befizetési bankszámlaszám: 11745097-20008134  

Számlatulajdonos: Mezőtúri Református Kollégium 

A közleményben a következőt kérjük feltüntetni: „Csenkiverseny” és a nevezett tanulók és kísérők 

létszáma 

A befizetett nevezési díjakat nem tudjuk visszatéríteni. 

Számlájuk eredeti példányát a verseny napján, a regisztrációnál vehetik át.  

 

A jelentkezéssel hozzájárulásukat adják, hogy a rendezvényen készülő fotókat és videofelvételt 

közzétegyük. Egyéb felmerülő kérdésekkel kapcsolatban Csorba Emese (+36301796795) és Marczi 

Ernő (+36309277520, csenkiverseny@gmail.com), a verseny szervezői adnak tájékoztatást.  

A programtervet a nevezések beérkezése után küldjük a jelentkező iskoláknak. 

Eredményes, áldott készülést kívánunk! 

 

Mezőtúr, 2020. február 27. 

 

Égerné Tamás Annamária                                     ph                                     Mihalináné Lipták Judit 

         főigazgató                                                                                                munkaközösség-vezető 

https://forms.gle/xHanuM5NLeQP1Yfq9


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


