
 

 

  

Felhívás 

Egyházmegyei 

Népének Versenyre 

 

„Énekelj az Úrnak új éneket!                                       

 Énekelj az Úrnak egész föld!”                                             

Nagytiszteletű Lelkész Úr!                                                                            

Főtisztelendő Plébános Úr!                                                                         

Tisztelt Igazgatónő, Igazgató Úr!                                                                 

Kedves Kollégák!                                                                                                           

 

A 2022-2023-as tanévben a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda ad helyszínt   

 az Egyházmegyei Népének Versenynek. 

A verseny a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai 

Intézetének közreműködésével valósul meg. 

A Nagy János címzetes igazgató úr által kitalált versenyre immár 13. alkalommal várjuk a 

jelentkezőket.  Ennek az országos szintűvé vált rendezvénynek nem csak az a célja, hogy a 

gyerekek szeressenek énekelni, hanem az egyházközségek kapcsolatának elmélyítése, az 

egyházi művészet ápolása, megismertetése is. Szent Ágoston szerint aki énekel, az kétszeresen 

imádkozik. A verseny idén a húsvéti ünnepkör keretében kerül megrendezésre.   

A versenyre 3 korcsoportban egyéni és páros kategóriában lehet nevezni. Minden iskolából 

korcsoportonként legfeljebb 5 egyéni és 5 páros versenyző jelentkezhet. Mindenki csak egy 

kategóriában indulhat, vagy egyénileg, vagy párosan.  

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.):    Hozzád sóhajt a lélek Urunk…  2 vsz. (1.+ választott) 

                                         Uram Isten, siess 

 

II. korcsoport (5-8.o.):     Ó dicsőséges asszonyság… 2 vsz. (1.+ választott) 

               Az Úr az én jó pásztorom… 2 vsz. (1.+ választott) 

 

III. korcsoport (9-12.o.):  Te vagy földi éltünk… 2 vsz. (1.+ választott) 

                                                            Zengjen hálaének… 2 vsz. 

 

A párosan éneklők kötelező énekei: 

 

I. korcsoport (1-4. o.):      Szent vagy, Uram, szent vagy… 2 vsz. (1.+ választott) 

  Zengjetek minden nemzetek… 2 vsz. (1.+ választott) 

 

II. korcsoport (5-8. o.):   Ó Jézus emlékezni Rád… 2 vsz. (1.+ választott) 

 Zengd Isten nevét… 2 vsz. (1.+ választott) 

 

                 III. korcsoport (9-12.o.):   Áldunk Téged ó angyali kenyér… 2 vsz.  

                                                            Mint szarvas hűs vízforrásra… 

 

A szabadon választott énekek kiválasztása csak a felekezetek szerinti énekeskönyvekből 

lehetséges. 

A katolikus énekek a Hozsannából, vagy az Éneklő Egyházból választhatók.                                                                   

A református dallamok a 2021-es Református Énekeskönyvből valók. Jelzése: RÉ21. Kérjük, 

hogy ebből az új kiadásból válasszák ki a szabadon választott énekeket! Az énekeskönyv 

digitálisan is elérhető az alábbi linken: 

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

        

                                         

Jelentkezési határidő: 2023. március 20. 
 

Jelentkezés az alábbi linkeken keresztül lehetséges : 

 

1. kcs. egyéni: https://forms.gle/gYnLGevWwnDnbht6A 

1. kcs. páros: https://forms.gle/jzzVPQGrnkTziKjp9 

2. kcs. egyéni: https://forms.gle/pKbCSmKFchV45Bcw6 

2. kcs. páros: https://forms.gle/qJs9oBx3MvyBEoBL8 

3. kcs. egyéni: https://forms.gle/cRj8wCWDS9YnnrcL9 

3. kcs. páros: https://forms.gle/fUUWGW5HBSp472i79 

 

  

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://forms.gle/gYnLGevWwnDnbht6A
https://forms.gle/jzzVPQGrnkTziKjp9
https://forms.gle/pKbCSmKFchV45Bcw6
https://forms.gle/qJs9oBx3MvyBEoBL8
https://forms.gle/cRj8wCWDS9YnnrcL9
https://forms.gle/fUUWGW5HBSp472i79


 

 

A verseny időpontja:  

2023. április 5. szerda 13 óra. 
 

A verseny helyszíne:  
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

6600, Szentes, Erzsébet tér 1. 

(Az autóval érkezők számára korlátozott számban az iskola udvarán tudunk parkolási 

lehetőséget biztosítani.) 

 

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, 2023. február 1. 

 

 

 


