
Tisztelt Igazgató Nő/ Úr! 

Tisztelt Kollégák! 

 

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

szervezésében szeretettel hívjuk Önt és énekelni szerető diákjaikat a 

 

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

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

valamint népdalzsoltáraink értékének felismertetése és népszerűsítése egyházi iskoláinkban. 

 

A verseny időpontja: 2019. május 10. (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 500 Ft (amely tartalmaz egy szendvicsebédet is) 

 

A versenyre jelentkező diákoknak egyéni és csoportos kategóriában is az alábbi táblázatokban 

korcsoportonként, kategóriánként kijelölt anyagból 1 zsoltárt az első versszakával, 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) 
146. (diézissel) Áldjad én 

lelkem az Urat 

Dicsérd Istenedet, áldjad 

reményedet 

II. korcsoport (3-4. évfolyam) 
96. Énekeljetek minden 

népek 
Urunk nagy nevét áldja a világ 

III. korcsoport (5-6. évfolyam) 
103. Áldjad lelkem Uradat 

Istenedet 
Áldd az Urat, lelkem 

IV. korcsoport (7-8. évfolyam) 
63. Isten, te vagy én Istenem 

(17) 

Istenem, Istenem, testem-lelkem 

áhít 

V. korcsoport (9-11. évfolyam) 
51. (diézissel) Úr Isten, 

kérlek, kegyelmezz nékem 
Könyörülj rajtam Istenem 

Csoportos kategória 

 Zsoltár Népdalzsoltár 

I. korcsoport (1-2. évfolyam) 
111. Hálát adok Uram, néked 

(24) 
Isten nevét dicsérem 

II. korcsoport (3-4. évfolyam) 
33. (diézissel) Nosza istenfélő 

hívek 

Istenben ujjongjon minden igaz 

ember 

III. korcsoport (5-6. évfolyam) 6. Uram, te nagy haragodban Rám ne támadj Uram… 

IV. korcsoport (7-8. évfolyam) 
118. Adjatok hálákat az 

Úrnak (66) 
Zengjen hálát Áron háza 

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

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 05. (péntek)  

A jelentkezési űrlap a következő linken érhető el: 

https://goo.gl/forms/Pb55MqoVGXIP2T4E3 

 

A nevezési díjakat a nevezésüknek megfelelően kérjük, átutalással rendezzék április 5-ig. 

Befizetési bankszámlaszám: 11745097-20008134  

Számlatulajdonos: Mezőtúri Református Kollégium 

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

A befizetett nevezési díjakat nem tudjuk visszatéríteni. 

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

 

Egyéb felmerülő kérdésekkel kapcsolatban Marczi Ernő (+36309277520, csenkiverseny@gmail.com), 

a verseny főszervezője ad tájékoztatást.  

A verseny tervezett programját a nevezések beérkezése után küldjük a jelentkező iskoláknak. 

 

 

 

Eredményes, áldott készülést kívánunk! 

 

 

 

Mezőtúr, 2019. március 4. 

 

 

 

 

Égerné Tamás Annamária                                     ph                                     Mihalináné Lipták Judit 

         főigazgató                                                                                                munkaközösség-vezető 

https://goo.gl/forms/Pb55MqoVGXIP2T4E3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


