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Összefoglaló az „Ifijúság, gyöngykoszorú…”népdaléneklési versenyről 

 

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2017. február 24. 10:00 

rendező intézményének neve:  Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 

szervezőjének neve, beosztása:  Orosz Gáborné, tanító 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Nagy György igazgató, Mallárné Tóth Anikó igazgatóhelyettes, Sivák-      

Szabó Erika munkaközösség vezető, Vajasné Nagy Mónika munkaközösség vezető 

támogatója, a támogatás módja: RPI- anyagi támogatás (20.00 Ft) 

résztvevőinek száma:     45  fő. 

A verseny helyezettei: 

A verseny kategóriája I. helyezett tanuló neve, 
osztálya, iskolája, felkészítő 

tanára 

II. helyezett tanuló neve, 
osztálya, iskolája, 
felkészítő tanára 

III. helyezett tanuló neve, 
osztálya, iskolája, felkészítő 

tanára 

1. korcsoport 

Balla Regina 4. o. 
 Diósgyőri Református 

Általános Iskola, Balláné 
Kerekes Katalin 

 
Orosz Nóra 3. o. 

Kazinczy Ferenc Református 
Ált. Iskola 

Orosz Gábor 
 

Nagy Dániel 
Kodály Zoltán Általános 

Iskola, Debrecen 
 

Tyukodi Emma 4. o. 
Tompa Mihály Református 

Általános Iskola, 
Kazincbarcika 

Gáspár Mira 
Liszkai Violetta 

Erdei Luca 
Pál Hanna 

Tompa Mihály Református 
Általános Iskola 

 
Nagy László 

Kodály Zoltán Általános 
Iskola, Debrecen   

2. 
korcsoport 

Szőnyi Laura 
Szőnyi Réka 6. o. 

Diósgyőri Református 
Általános Iskola 

Balláné Kerekes Katalin   

Hopka Panka 
Kazinczy Ferenc Református 

Ált. Iskola 
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Összefoglaló a versenyről  

Ebben az évben rendeztük meg második alkalommal a népdaléneklési versenyünket, amelyet 

elsősorban azért tartunk igazán fontosnak, mert a versenyre felkészülés idején is fokozottan 

foglalkozhatnak nemcsak a gyerekek, de az őket tanító nevelők is az igen gazdag népdalkincsünkkel, 

ismerkedhetnek dalainkkal, tájegységekkel és azok kultúrájával.  

A versenyen mind a gyerekek, mind a felnőttek nagyon jól érezték magukat, a versenyzők és 

fellépők igazán jó hangulatot varázsoltak a közönség körébe. Figyelték egymást, épültek a mások 

előadásából, munkájából.  

A zsűri tagjait a szakmaiság jegyében kértük fel, így a zsűri elnöke Ács Gyula népzenész, a Bartók 

Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanára volt. A zsűri további tagjai: Molnárné Hevesvári Melitta, a 

Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetője és Veszprémi 

Miklósné ének-zene szakos pedagógus volt. 

A versenyt színesítette orosz Gábor gitár előadóművész Verskoncert nevű zenekarának előadása, 

mely során népdalfeldolgozásokat hallhattak a versenyző gyerekek és kísérőik. 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: A következő tanévben is szeretnénk 

megrendezni ezt a versenyünket, találkozónkat, hiszen minden gyerek és kolléga nagyon sok élménnyel 

gazdagodva, a népdalszeretetét továbbadva tért haza a rendezvény után.  


