Összefoglaló az Országos Református Zsoltáréneklő Versenyről
A verseny
megrendezésének időpontja:

2017. 11. 24.

rendező intézményének neve:

Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és
Óvoda

szervezőjének neve, beosztása:

Ullmanné Dénes Annamária /igazgatóhelyettes/

szervezőjének segítői, beosztásuk:

Tőke Ildikó /iskolatitkár/
Nagy Gábor /intézményvezető/
Kristófné Munkácsy Emőke /gazdasági vezető/
A tantestület valamennyi munkaszerződéses tagja

támogatója, a támogatás módja:

Fajt István-Húsbolt (Kispest) – uzsonnához élelmiszerek
PARTY-CO Kft (Kispest) – zsűri szendvicsei
Rózsatéri Református Egyházközség – 30.000 Ft
Szülői támogatások: 66.000 Ft
Lelkes Miklós (magánszemély) – oklevelek nyomtatása
Jaczkovits Gábor és felesége(magánszemély) – 30. 000 Ft
Kövesdi Andrea (szülő) – csokoládé szóróanyag
Karácsony Iskola Alapítvány – 100.000 Ft
R.P.I. – 20.000 Ft

résztvevőinek száma:

152 versenyző
51 kísérő
50 segítő

A verseny helyezettjei:
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A 22. Országos Református Zsoltáréneklő Verseny helyezettjei
2017.11.24
I.
Név/osztály

I.
korcsop.

Kruchina
Lilla

II.
Iskola
Baár-Madas
Református
Gimnázium
és Ált. Isk.
Karácsony
Sándor
Rózsatéri
Református
Ált. Isk.

II.
korcsop.

Izsa Boglárka

III.
korcsop.

Rajkai
Bíborka

Baár-Madas
Református
Gimnázium
és Ált. Isk.

Tallér Vilma

Rózsakerti
Demjén
István Ref.
Ált. Isk.

Mizsei Molli

Baksay
Sándor
Református
Gimn. és Ált.
Isk.

Misti
Annamária

Ceglédi
Református
Ált. Isk. és
Óvoda

IV.
korcsop.

V.
korcsop.

VI.
korcsop.

VII.
korcsop.
Ki tud
több
zsoltárt?
alsó
tagozat
Ki tud
több
zsoltárt?
felső
tagozat

Baksay
Sándor
Református
Baki Eszter
Gimn. és Ált.
Isk.
Sárospataki
Református
Moheb-Ashya
Kollégium
Fárina
Gimnáziuma,
Ált. Isk.

Hegedűs
Kata Sára

Név/osztály

Illyés Balázs

Domján
Levente

Különdíj

III.
Iskola

Név/osztály

MiskolcDiósgyőri
Kuti Emma
Református
Viola
Ált. Isk. és
Óvoda
Baksay
Sándor
Református Albert Márk
Gimn. és Ált.
Isk.

Iskola
Kecskeméti
Református
Általános
Iskola
Ceglédi
Református
Ált. Isk. és
Óvoda

Név/osztály

Iskola

Bankovics
Száva

Baksay
Sándor
Református
Gimn. és Ált.
Isk.

Kontra
Szabolcs

Biai
Református
Általános
Iskola

Vörös Eszter

Rózsakerti
Demjén
István Ref.
Ált. Isk.

Kontra
Dávid

Biai
Református
Általános
Iskola

Kiss Balázs

Lénárt Eszter
Katalin

Kecskeméti
Református
Általános
Iskola

Bruckner
Kristóf
Benedek

Református
Általános
Iskola
Balatonfüred

Mihók
Ildikó

Kónya
Levente

MiskolcDiósgyőri
Református
Ált. Isk. és
Óvoda

Halasi Ákos

Kecskeméti
Református
Általános
Iskola

Unyi Eszter
Lilla
és
Zombori
Flóra

Obzut Dávid

Schmotzer
Alíz

Sárospataki
MiskolcReformátus
Diósgyőri
Robb
Kollégium
Református
Horkay Júlia
Gimnáziuma,
Ált. Isk. és
Ált. Isk.
Óvoda
Géza
Kecskeméti
Fejedelem
Református
Lakatos
Ref. Ált. Isk.
Általános
Áron
és Óvoda,
Iskola
Bölcsöde

Benkő
István
Református
Ált. Isk. és
Gimn.
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Ceglédi
Református
Ált. Isk. és
Óvoda
Baksay
Sándor
Református
Gimn. és Ált.
Isk.
Kálvin Téri
Református
Ált. Isk. ;
Arany János
Ref. Ált. Isk.

Bedő
Szende
Barbara

Székely
József
Református
Ált. Isk.

Fehér Dóra

Arany János
Ref. Ált. Isk.

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról:

Országos Református Zsoltáréneklő Verseny
Budapest
„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét!”
/Zsoltárok 96,2/

2017. november 24-én immáron 22. alkalommal népesült be a Budapesti Karácsony Sándor
Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda épülete az ország 29 református általános iskolájából
érkező 152 diákkal és 51 kísérő pedagógussal, illetve szülővel. Olyan gyermekek érkeztek közénk, akik már
bizonyították, hogy éneklésben, különösen zsoltárok éneklésében ők a legjobbak a saját iskolájukban.
A mi iskolánk Kispest kertvárosi övezetében található, tanítványaink létszáma nem sokkal haladja meg
fogadott vendégeink számát. 8 évfolyamunkon összesen 162 tanuló tölti mindennapjait intézményünk falai
között 16 pedagógus munkatárssal. Joggal mondhatta egyik segítő diákunk a verseny napján úgy
ebédidőben:
-

Hú, Panni néni! Jól megtelt az iskolánk! Nem is voltunk még ennyien!

Valóban jó érzés volt, hogy kicsinységünk ellenére ennyi vendéget tudtunk zökkenőmentesen fogadni.
A verseny előtti hetekben, napokban kollégák és idősebb diákok izgalommal díszítgettük
intézményünk falait. Szerettük volna, ha szeretetünk iskolánk dekorációján is meglátszik. Így kerestük ki
szinte az összes igét a zsoltárok könyvéből, amelyben éneklésre, az Úristen dicsőítésére buzdít a könyv írója.
A fogadó táblán kicsiny madárkák csőre „trillázta” ezeket az igéket. Mellette egy országtérképen jelöltük be
azokat a városokat, ahonnan versenyzőink érkeztek. Ez is kedves emlék marad, ahogyan körbe állják a
versenyzők a térképet, és megnyugvással emlegetik, hogy megtalálták saját jelüket a térképen. Az elmúlt év
versenyzőiről kitett fotókon pedig szinte mindenki felfedezhette iskolatársát vagy önmagát, visszaidézve a
tavalyi versenyt és örülve a mának.
Mi büszkék voltunk iskolánk további dekorációjára is, mely mindenünnen a reformáció 500. emlékévét
hirdette tantermekben, folyosókon egyaránt.
Vendégeinket már kora reggel tízóraival fogadtuk, melynek elkészítésében tanítványaink szülei segédkeztek.
10 óra előtt teljesen megtelt fenntartó Rózsatéri Református gyülekezetünk templomtere. 250 résztvevő,
kísérő és segítő énekelte hálatelten Tinódi Sebestyén dicséretét (475.) Bartháné Ábrahám Katalin
vezetésével.
Iskolánk fiatal lelkésze, Tihanyi Kristóf rövid áhítata az odaszánásról szólt. Bíztatta ezzel versenyzőinket és
minden őt hallgatót. Túlmutatva beszédével versenyünkön, hogy igazán sikereket életünk folyamán akkor
érhetünk el, ha teljes odaszánással munkálkodunk.
A versenyt igazgató urunk, Nagy Gábor nyitotta meg rövid tájékoztatóval. Ezután szinte hömpölyögtek az
események. Természetesen minden korosztály egy-egy teremben a versenyen vett részt. Csodálatos hangok
töltötték meg iskolánk levegőjét, szívet-lelket melengető zsoltárokat hallgathattunk.
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Minden versenyző két kötelezően megadott zsoltárt énekelt el, majd ezt követően a szabadon választott
zsoltárt vagy dicséretet mutatták be. Ebben a tanévben ennyit módosítottunk a verseny kiírásán: Nemcsak
zsoltárt lehetett választani a szabadon választott énekre, hanem a reformáció 500 jegyében korabeli magyar
szerzők énekét is lehetett választani.
A zsoltáréneklő verseny érdekes színfoltja minden évben a „Ki tud több zsoltárt?”verseny. Ez a kategória
nem vonz sok gyermeket, de akik bátran beneveznek, mindig bizonyítják, hogy nem lehet elég korán
elkezdeni a zsoltárokkal való megismerkedést. Dicséret illeti őket innen a sorok közül is, hiszen ők nem 3
dallammal készülnek erre a versenyre, hanem jóval több zsoltárt kell kívülről megtanulniuk.
A versenyzők bemutatkozása után addig, amíg a zsűritagok értékeltek és az oklevelek elkészültek,
igyekeztünk kellemes emlékké varázsolni vendégeink idejét: 3 helyen kézműveskedhettek. Készíthettek
bibliai igével kiegészített könyvjelzőt formalyukasztók és laminálógép segítségével. A vállalkozó kedvűek
hajtogatással térbeli függőt készítettek, melyet szabadon díszíthettek rajzaikkal, bibliai igékkel. A
türelmesebbek pedig szebbnél szebb színezőkkel tölthették idejüket. Akik pedig a mozgást választották,
tornatermünkben felépített akadálypályákon bizonyíthatták, hogy nemcsak az éneklésben rátermettek.
Az ebédidő már azt jelezte, hogy nemsokára kiderül, hogy a kiválóan éneklők közül kik a „legek”. De
mielőtt erre sor került volna, olyan élményben lehetett része az ottlévőknek, melyre ritkán adatik lehetőség:
A kísérő tanárok, a zsűri tagjai és tantestületünk pedagógusai részvételével kb. 50 fős kórus állt fel
templomunkban az Úr asztala elé. Ezt az élményt sajnos nem lehet szavakba önteni: 50 csodálatosan képzett
hang énekli több szólamban a 77. és 81. zsoltárt Goudimel feldolgozásában, és a 475. dicséretet.
Ez az előadás méltán mutatott példát tanítványainknak, hogy énekkel dicsérni az Urat mily nagy
gyönyörűség. Hála érte!
Arra is kedves bizonyíték volt, hogy mennyi jóság van bennünk, emberekben, csak tudatosan oda kell
figyelnünk rá. A szeretet minden akadályt legyőz! Hála érte!
Az egyszeri, megismételhetetlen kórus előadása után a zsűri tagjai vették át a szót. Korosztályonként
röviden értékelték a versenyzőket. A sok-sok dicséret mellett főként a felkészítő tanároknak adtak a jövőre
nézve hasznos jótanácsokat.
22 éve igyekszünk kellemes emlékké tenni minden induló versenyzőnek, hogy eljönnek hozzánk. Ezért
ragaszkodunk ahhoz, hogy valamennyien kapjanak oklevelet, mellyel arany-ezüst-bronz minősítés jár. Az
oklevél mellett kicsinyke ajándékkal is kedveskedhettünk: adományozóink jóvoltából ebben a tanévben egy
igés jegyzetfüzettel és egy igés tollal lehetett gazdagabb mindenki.

A dobogós helyezettek pedig örömmel vehették át oklevelük mellé könyvjutalmukat.
Összefoglaló képek:
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Az a „bizonyos” kórus:
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Kollégánkat, Kéri Zoltánt dicséri, hogy új emblémája lett rendezvényünknek:
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Az egyik győztes a sok közül: iskolánk tanulója, Izsa Boglárka (3. osztály)

Egy a szép alkotások közül:
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Elsők közt a legelsők:

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:
Versenyünket természetesen a következő tanévben is szeretnénk megrendezni, hiszen nagyon szép
hagyományokkal rendelkezünk. A nap programjai, a verseny lebonyolítása, a díjazottak jutalmazása évről
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évre egyre színvonalasabb, és ezen hagyományunkat szeretnénk megőrizni. Ehhez természetesen nem
kevés anyagi hozzájárulásra van szükségünk, melyet nem tudunk csak úgy megvalósítani, hogy
támogatókat keresünk. A verseny nevezési költségeit is csak abban az esetben tudnánk csökkenteni, ha
nagyobb támogatást kaphatnánk.
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