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Országos Református Zsoltáréneklő 

Versenyt rendeztek 

  Immár 21. alkalommal a kispesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános 

Iskola és Óvodában, valamint a Jáhn F.u.107. szám alatt ékeskedő Református templomban 

került megrendezésre az Országos Református Zsoltáréneklő Verseny 2016. november 18-án   

Hála Istennek hazánk szinte minden szögletéből érkeztek versenyzők. A 24 református 

iskolából 132 versenyző nevezett be, a szívet-lelket melengető zsoltáréneklésben összesen 

220 fő vett részt. A versenyzők hét korcsoportban indulhattak, voltak kötelező énekek, majd 

szabadon választható zsoltárok, nem kis munkát adtak a 14 fős zsűrinek. 

A nem mindennapi esemény a Kispest Rózsatéri Református Egyházközség templomában 

közös énekléssel kezdődött, amit Bartha Tiborné (Ábrahám Katalin) vezetett, gyönyörű 

élményt szereztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.  

Ezt követően Tihanyi Kristóf (a rózsatéri gyülekezet beosztott lelkésze) tartott rövid, de 

lélekemelő áhítatot a 42. zsoltár 2. verse alapján: „Ahogyan a szarvas kívánkozik a 

folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád Istenem!”. Az áhítat után Nagy Gábor igazgató 

köszöntötte az egybegyűlteket, majd következett a koordinációs munka. 

Az iskola tantermeiből a lelkes gyerekhangok, a szebbnél szebb kötelező és szabadon 

választott zsoltárokkal magasba szárnyaltak, zengedeztek. Felkészítő tanáraik is kitettek 

magukért, dicséretben részesültek lelkiismeretes 

szaktudásukért. 

Ebben a tanévben a „Ki tud több zsoltárt” 

kategóriában, kevés tanuló indult, de ők biztos 

zsoltárismeretről tettek tanúbizonyságot. 

A versenyt követően a gyerekek két helyszínen is 

kézműves foglalkozáson vehettek részt, illetve a 

vállalkozó kedvű diákok a tornateremben 

kialakított ügyességi állomásokon adhattak 

számot fizikai felkészültségükről. 

Az ebédet követően a versenyzők és kísérőik 

átvonultak a templomba, ahol a Fakutya együttes 

két tagja (Halmos Kata- a szervező iskola egyik 

néptánctanára - és Kudász Ferenc) egy moldovai 

népdalcsokorral örvendeztették meg a 

hallgatóságot. A kobozzal kísért énekek 

rendkívüli élményt jelentettek mindenki számára. 
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A műsor után az eredményhirdetés következett. Minden korcsoport zsűrije méltatta a 

versenyzők teljesítményét, ugyanakkor a fejlődés érdekében egy-két jó szót, építő kritikát, 

tanácsot még a felkészítő tanárokat is kaptak. Ellátták őket is útravalóval. A hamuba sült 

pogácsa elmaradt, de az értékes díjak kiosztásra kerültek az alábbi táblázat szerint: 

 I. helyezés II. helyezés III. helyezés Különdíj Ki tud több 
zsoltárt? I. 
helyezés 

I. 
korcsop. 
(1-2. 
oszt.) 

Bankovics Száva 
Baksai S. Ref. 
Gimn. és Ált. Isk. 
(Kunszentmiklós) 

Vitányi Emili 
Kölcsey F. Ref.Ált. 
Isk. 
(Debrecen) 

Oleár Lorina 
Miskolc-
Diósgyőr Ref. 
Ált. Isk. és Óv. 

Antal Anna Eszter 
1.o. 
Jókai Mór Ref. 
Ált.Isk. 
(Nyíregyháza) 

Olti Anna 
5.o. 
Baár-Madas 
Ref. Gimn. 
(Bp.) 
 

II. 
korcsop. 
(3. oszt.) 

Bahr Szófia 
Ceglédi Ref. Ált. 
Isk 

Bence Anna 
Kecskeméti 
Ref.Ált.Isk. 

Magura Sára 
Kölcsey 
Ref.Ált.Isk. 
(Debrecen) 

Rakita Csenge 
Biai Ref.Ált.Isk. 

Ficzere 
Noémi  4.o. 
Benkő 
István 
Ref.Ált. Isk. 
és Gimn. 
(Bp.-Újpest) 

III. 
korcsop.  
(4. oszt.) 

Bruckner Kristóf 
Balatonfüredi 
Ref.Ált.Isk 

Balla Regina 
Miskolc-Diósgyőr 
Ref. Ált. Isk. és Óv. 

Molnár 
Annamária 
Jókai Mór Ref. 
Ált. Isk. 
(Nyíregyháza) 

Lovas Bianka 
Sárospataki Ref.Koll. 

 

IV. 
korcsop.  
(5. oszt.) 

Mizsei Molli 
Baksai S. Ref. 
Gimn. és Ált. Isk. 
(Kunszentmiklós) 

Prikler Dorka 
Bethlen Gábor 
Ref.Isk. 
(Hódmezővásárhely) 

Végh Lilian 
Kecskeméti 
Ref.Ált.Isk 

Tóth Balázs 
Biai Ref. Ált. Isk. 

 

V. 
korcsop.  
(6. oszt.) 

Szabó Veronika 
Karácsony S. 
Rózs. Ref. Ált. 
Isk. és Óv. (Bp.-
Kispest) 

Mikesi Dorottya 
Kecskeméti Ref-
Ált.Isk 

Tóth Zelma 
Baár-Madas 
Ref. Gimn. 

Obzut Dávid 
Sárospataki Ref. 
Koll. és Szőnyi Réka 
Miskolc-Diósgyőr 
Ref. Ált. Isk. és Óv. 

 

VI. 
korcsop.  
(7. oszt.) 

Kozma Levente 
Benkő István 
Ref. Ált. Isk. és 
Gimn. (Bp.-
Újpest) 

Kundráth Réka 
Miskolc-Diósgyőr 
Ref. Ált. Isk és Óv. 

Galgóczy 
Katalin 
Szenczi 
Molnár Albert 
Ref.Ált.Isk 
(Bp.-
Pestszentimre) 

Moheb-AshyaFárzin 
Sárospataki Ref.Koll 
SchmotzerAlíz 
(különdíjas) 
Géza fejedelem 
Ref.Ált.Isk. (Verőce) 

 

VII. 
korcsop.  
(8. oszt.) 

Gombár Tamás 
Kecskeméti 
Ref.Ált.Isk 

Balogh Flóra Luca 
Géza fejedelem 
Géza fejedelem 
Ref.Ált.Isk. (Verőce) 

Szalóki Laura 
Kölcsey 
F.Ref.Ált.Isk. 
(Debrecen) 

Forrai Fruzsina 
Bethlen Gábor 
Ref.Ált.Isk. 
(Hódmezővásárhely) 

 

 

A verseny magas színvonalát az is igazolta, hogy az indulók nagyon kis százaléka kapott csak 

bronzminősítést, jellemzően arany- és ezüstminősítést értek el a versenyzők. A különleges 

produkciókat a zsűrik különdíjjal jutalmazták.  
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A verseny hagyományainak megfelelően valamennyi kategória győztese az eredményhirdetést 

követően elénekelte az egyik általa választott zsoltár első versét, mely során a hallgatóság 

megállapíthatta, hogy méltán ők voltak a nap 

győztesei. 

Az együttlétet az iskola igazgatója zárta: 

megköszönte a zsűri rendkívül szakszerű és 

lelkiismeretes munkáját, köszönetet mondott 

minden segítőnek, akik részt vettek a verseny 

szervezésében és lebonyolításában. Közülük is 

kiemelten köszönetet mondtak Scheuring 

Ferenc Istvánnénak, illetve Szathmári 

Emőkének a szervező iskola tanárának, ill. a 

Szülői Fórum elnökének a főszervezői tevékenységéért. Végül a jelenlévők egy közös kánon 

éneklésével búcsúztak el egymástól. 

A versenyzők – az okleveleken kívül – az 

iskola tanulóitól kaptak egy általuk 

összegyűjtött és megfestett kavicsot, majd a 

versenyzők mellett a vendégek is haza 

vihettek egy ugyancsak egyéni tervezésű 

emléklapot, amelyen a 66. zsoltár 2. verse 

olvasható: „Zengjétek dicső nevét, 

dicsérjétek dicsőségét”. 

A rendezvény kiemelt támogatója immár 

sokadik éve a kispesti PARTY-CO Kft, és a 

Fajt István-Húsbolt mellett a Karácsony 

Sándor Iskola Alapítvány volt. A költségek finanszírozásához a Kispesti Önkormányzat is 

hozzájárult. Az anyagi és szellemi támogatásért mindnyájukat köszönet illeti.    

 

Nagy Gábor igazgató   


