
  

VERSENYFELHÍVÁS  

Tisztelt Igazgató Nő /Úr!  

Kedves Kollégák! Énekelni szerető gyermekek! 
 

Szeretettel hívunk és várunk benneteket a budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri 

Református Általános Iskola és Óvoda szervezésében a 

23. alkalommal megrendezésre kerülő  

Országos Református Zsoltáréneklő Versenyre. 
 

„…tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel,  
hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” 

Kolossé 3:16 

 

A verseny időpontja: 2018. november 30. péntek 

A versenyre jelentkező, énekelni szerető diákoknak 2 kötelező zsoltár   

1. versszakát kell előadnia, ill.1 szabadon választott zsoltár 1. versszakát. 

    

A versenyt továbbra is hét korcsoportban rendezzük meg. 

Kötelező énekek: 
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I.  

korcsoport 
1-2. évfolyam (összevonva): 42. zsoltár 1.verse, 134. zsoltár 1.verse 

II. 

korcsoport 
3. évfolyam 25. zsoltár 1.verse, 135. zsoltár 1.verse 

III. 

korcsoport 
4. évfolyam 1. zsoltár 1.verse, 119. zsoltár 1.verse 
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IV. 

korcsoport 
5. évfolyam 23. zsoltár 1.verse, 77. zsoltár 1.verse 

V. 

korcsoport 
6. évfolyam  130. zsoltár 1.verse, 150. zsoltár 1.verse 

VI. 

korcsoport

  

7. évfolyam  92. zsoltár 1.verse, 133. zsoltár 1.verse 

VII. 

korcsoport 
8. évfolyam 47. zsoltár 1. verse, 138. zsoltár 1.verse 

 

Szabadon választtható énekek: 
 

A szabadon választott énekeknél kérünk benneteket, hogy szintén a zsoltárok közül 

válasszatok! Ez alól az 1-2. osztályos tanulók kivételt képeznek: nekik csak a két kötelező 

zsoltárt kell előadniuk. 

A verseny során kezdőhang adható a gyerekeknek. 

Karácsony Sándor  
Rózsatéri Református Általános 

Iskola és Óvoda 

------------------------------------------ 

1194 Budapest, Kisviola u. 44. 

Tel./Fax: (1) 282 - 94 – 83 

Email: ksrefisk3@gmail.com 



 

 Meghirdetjük a fenti versennyel párhuzamosan 

a KI TUD TÖBB ZSOLTÁRT?  
mennyiségi versenyt is. 

 

Ebben a kategóriában indulókat két csoportra bontva értékeljük: 1-4. valamint 5-8. évfolyam.  

Az alsó tagozatos tanulóknak minimum 10, a felsősöknek minimum 20 zsoltár megjelölésével 

lehet nevezni. A megtanult énekek listáját a versenyzők a verseny napján nyújtják be a 

zsűrinek. A zsűri ez alapján szúrópróbaszerűen énekelteti majd az induló gyermekeket. Erre a 

versenyre iskolánkként plusz 1 alsós és 1 felsős tanulót is lehet nevezni, de természetesen a 

jelöltek az előző kategóriákban induló diákok közül is kiválaszthatók. 

 

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy hagyományainkhoz híven minden iskolából 

kategóriánként 1 gyermeket tudunk fogadni, tehát azoknál az intézményeknél, 

ahol több jelentkező lenne, javasoljuk egy házi verseny lebonyolítását. 
 

A jelentkezéskor kérjük a nevező gyermekek és kísérő tanáraik számát, valamint ha van, a 

diákok osztályának pontos megnevezését (pl. 5.b) megadni! A nevezés határideje 2018. 

november 15.  
 A versenyzőktől és a kísérőktől 900 Ft regisztrációs díjat kérünk, mely magában foglalja az 

ebéd árát is.  

 

Az előző években jól működő értékelési rendszert hagyományként szeretnénk folytatni, azaz 

minden induló versenyző az esetleges helyezésen, ill. külön díjon kívül minősítő oklevelet kap. 

 

FONTOS: a visszajelzéseket a ksrefisk3@gmail.com e-mail címre várjuk. 
 

Budapest, 2018. október 5. 

 

 

    Ullmanné Dénes Annamária       Nagy Gábor 

szervező                                igazgató 
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