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A Kecskeméti Református Énekkar emblematikus tagja volt, 
szinte a kezdetektől. Kremán Sámuellel a Polgári Dalkörben 
találkoztak 1925-ben. Samu bácsi fiaként szerette, rögtön 
felfigyelt gyönyörű lírai tenorjára, és arra, hogy pontosan, 
odaadóan járt a próbákra. Biztatta is, hogy képezze a hang-
ját, ezért Mihó Idához járt zongorázni tanulni és hangkép-

zésre. Közben a város köztiszteletben 
álló kereskedője lett a Máriavárosban. 
Boltjában hitelre is lehetett vásárolni, 
de a városi jótékonykodásból is hatha-
tósan kivette a részét, a hangversenye-
ken soha nem kért honoráriumot. Idő-
közben egyre messzebbre terjedt a híre: 
Budapestre is hívták énekelni, és le-
mezfelvétel is készült vele. Benevezték 
a Magyar Rádió első nyilvános tehet-
ségkutató versenyére 1933-ban, ame-
lyet meg is nyert. Népdalokat, nótákat 
énekelt, munkásságát később aranyko-
szorús babérlevéllel díjazták. 

Dékány Juditot 1934 novemberében vette feleségül. Az 
énekkar megalakulása után körülbelül egy évvel lett tag 
Kremán Sámuel hívására. Szívesen fogadták, pedig ő katoli-
kus vallású volt. Az alapító tagok egyikéhez, Tantó Bélához 
élete végéig szoros barátság fűzte. Sok kórusvezetőt „kop-
tatott” el, mindegyik értékelte, szerette szép hangjáért, 
biztos intonációjáért, elhivatottságáért, derűs jó kedvéért. 
Később amikor vegyeskarrá alakultak, a hölgyekkel is szót 
értett. 1995-ig volt az énekkar tagja.

1953

1920-ban Nagypeterden született Baranya megyében, 

ahol édesapja református lelkész és esperes volt. 

A budapesti teológiát 1938-1942 között végezte el, 

majd a Zeneakadémia orgona szakán tanult.

A legnehezebb háborús időkben segédlelkész volt Ta-

hitótfaluban Ecsedy Aladár mellett, akivel a gyermek-

misszió országos szolgálatában is részt vett, valamint 

együtt szerkesztették az Énekel a szívem című evangé-

liumi kis alakú énekeskönyvet, melyben Papp Ákos-

nak is megjelentek énekfordításai.

Ebben az időben a kecskeméti református egyház 

olyan segédlelkészt kért a püspöki hivataltól, aki jára-

tos az egyházi zenében, énekkarok vezetésében; így 

jött Papp Ákos lelkész Kecskemétre 1953-ban, hisz 

akkor Kremán Sámuel már nyugdíjas éveit töltötte.  

Alapos munkát végzett a 20 éves református énekkar újjászervezésében, mert nemcsak 

a felnőtt énekkarba jelentkeztek szép számmal fiatalok, hanem a gyermekénekkarba is.

Papp Ákos a Kecskeméten töltött három év alatt egy 70 tagú gyermekénekkart szerve-

zett, amely 14 évesnél fiatalabb, tehetséges, jó hangú fiatalokból állt. Ugyancsak az ő ne-

véhez fűződik a főleg vonósokból álló gyermekzenekar megszervezése is. 

Papp Ákos 1956 áprilisáig folytatta a rá bízott munkát, több ünnepélyes alkalommal 

szolgált az énekkar és a gyermekénekkar is. Ekkor a Budapest-Kálvin téri gyülekezetbe 

került segédlelkésznek, ahol az idősödő Ákom Lajos orgonaművész kántortól vette át a 

Kálvin Kórus vezetését. Gárdonyi Zoltánnal és Csomasz Tóth Kálmánnal közösen megal-

kották az új énekeskönyv korálkönyvét. 

Zenei ösztöndíjasként utazott Finnországba, ott folytatta zenetanulmányait. Ennek el-

végzése után Amerikába, Iowa államba ment, ahol egy református gyülekezetben egy-

házzenei szolgálatokat végzett. Néhány év múlva visszatért Finnországba, ahol meg-

nősült, családja lett, egy leánygimnáziumban éneket, zenét tanított, és énekkart veze-

tett. 1983 nyarán leánykórusával európai útjuk során Magyarországra is eljöttek, ahol 

Papp Ákos igehirdetéssel szolgált, valamint énekkarával szép műsort adtak elő templo-

munkban. 85 éves korában, Finnországban fejezte be életét. 

Gudricza Sándor (1905-1997)

Gyermekénekkarral kiegészült kórus (1956)

Pünkösd ünnepén Papp Ákossal (1956)

Papp Ákos levéle Pungar Bélának (1983)

Kisfáiban (1954) Kovács Bálint lelkipásztor a bal szélen

1956

Papp Ákos és a gyermekénekkar

Papp Ákos

Papp Ákos látogatása 
Kecskeméten 1983-ban



1921-ben született Szabadszálláson. A szülői házban a kultúra tiszteletét, az 
iskolában a kötelességteljesítés gyönyörűségét, a faluban a hagyományokat, 
szokásokat tanulhatta meg. 1947-től haláláig Kecskeméten élt.
A Debreceni Református Kollégiumban kezdte meg középfokú tanulmányait, 
de Budapesten a Lónyay utcai református gimnáziumban érettségizett. A 
Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán történelem, földrajz, nép-
rajz szakon tanult, majd a Zeneakadémián orgona és ének szakon is diplo-
mát szerzett. 1965-ben doktorált Kecskemét néprajzáról, népzenéjéről ké-
szített disszertációjával. Munkahelye 1947-től kezdve a Kecskeméti Refor-
mátus Tanítónőképző Intézet volt, ahol, mint ének és zenetanár működött.
Kálmán Lajos mindig nagy érdeklődéssel fordult a Kiskunságban élő embe-
rek világa, nyelve, kultúrája és az élő hagyományok felé. Mint népzenekuta-
tó a megyeszékhely környékén kezdett gyűjteni. A bugaci pásztorok dalait is 
ő gyűjtötte. Több mint 1500 népdalt gyűjtött be, próbált rendszerezni. 
Nevéhez kötődik az 1967-ben első alkalommal megrendezett Kecskeméti 

Népzenei Találkozók sorozatának elindítása: neves írók, költők, zeneszerzők 
részvételével. Folyamatosan publikált, gyűjtött és bekapcsolódott gyüleke-
zetünk ének-zenei életébe. Esténként hallani lehetett a templomból kiszű-
rődő orgonamuzsikát, ugyanis napi teendői elvégzése után jutott csak ideje 
hódolni szenvedélyének. A kilencvenes években behatóan foglalkozott egy-
házzenével, zsoltárok keltek életre keze alatt. 
Mint presbiter, 1990-től Lakó Sándorral együtt, aki a városi zeneiskola 
tanára és a helyi GAMF-zenekar szervező karnagya volt, sok esetben közö-
sen segítették gyülekezetünk énektanítását, családtagjaikkal az énekkar 
szolgálatát emelték. Az Emmaus ház konferenciáin is szívesen vállalt előa-
dásokat, énektanítást. Munkásságának elismeréseként 1993-ban Kecskemét 
város díszpolgárává avatták. Halála előtt néhány hónappal jelent meg a 
”Kecskemét környéki népdalkincs kistükre” című népdalgyűjteménye, mely 
tükrözi népzenekutatói munkásságát.
1999-ben hunyt el, a Kecskeméti Református Temetőben nyugszik.

1956

Dunabogdányban született 1931-ben hétgyermekes református lelkészcsaládba, 7 éves 

korától tanult zongorázni. A gimnáziumot 1942-1950-ig a Nagykőrösi Arany János Re-

formátus Gimnáziumban végezte, ahol Márton Barna énekkarában énekelt. 13 évesen 

már istentiszteleten harmóniumon kísérte a gyülekezet énekét. 1950-től a budapesti 

teológián Gárdonyi Zoltán és Csomasz Tóth professzorok vezetésével, valamint Ákom 

Lajos kántor és Vincze Ottó zeneszerző mellett tanult és gyakorolt, ezután a ráckevei, rá-

kosszentmihályi, Budapest Újpest-újvárosi református templomokban végzett kántori 

szolgálatokat. 1955-ben, miután teológiai tanulmányait befejezte, első szolgálati helyén, 

Budafokon a református gyülekezet énekkarának karvezetője lett.

1956. május 1-től Kecskeméten végzi szolgálatait a Papp Ákos által újjászervezett ének-

karban, gyermekénekkarban és zenekarban is. Pungur József 1957 tavaszától Kovács 

Bálint lelkésszel, Kálmán Lajos ének-zenei főiskolai tanárral megszervezte az eleinte 

csak Kecskeméten működő egyházmegyei kántorképzést. 

1957-ben Gárdonyi Zoltán professzor a 90. zsoltár szövegére írt egy énekkari és zenekari 

művet, melyet a kecskeméti református énekkarnak ajánlott, címe: Az Isten emberének 

imádsága. A bemutatóra 1958. január 12-én a Budapest-Józsefvárosi gyülekezetben a dé-

lelőtti istentiszteleten, valamint délután a Kálvin téren került sor a szerző vezénylésével. 

Ezen kívül két új templom felszentelésén, 1957-ben Móricgáton, valamint 1958-ban 

Kunszentmiklós-Bábonyban is szolgált az énekkar. 

Pungur Józsefet 1959 októberében Budapest Kálvin-térre helyezték, így kecskeméti szol-

gálata véget ért.

Még ebben az évben megnősült, házasságából öt leány született. Különböző szolgálatai 

között folyamatosan végzett kántori szolgálatokat. Tanulhatott a skót Edingurgh-i Re-

formátus Teológián. Miután hazajött, 1971-ben a Budapest Baross-téri Református Egy-

házközség megválasztotta lelkipásztorául. Sok szolgálata között is megszervezte előbb 

az énekkart, majd egy kis kamarazenekart is. 

1976-1982-ig Kenyában tanított a teológián. 1983 tavaszán Kanadába, Edmontonban vá-

lasztották meg lelkésznek, és azóta mind az öt leányukkal és családjaikkal itt élnek.     

Kálmán Lajos

1959

Templomi szolgálat (1957)

Gárdonyi Zoltán bejegyzése (1958)

Énekkari próba (1958)

Gárdonyi Zoltán
 és Pungur József

Az evangélikus templomban szolgál az 
énekkar Kálmán Lajos vezénylésével (1957)

Kálmán Lajos vezényli a zenekart (1958)

Gyülvészi Barnabás

Pungur József

Énekkari tagok és a gyülekezet vezetői (1959)



1921. szeptember 19-én született Budapes-

ten. Édesapja Dr. Osváth Gedeon latin-ma-

gyar szakos tanár, író. Édesanyja Forgolányi 

Kovách Erzsébet zongoraművész, aki a szülés 

után néhány nappal meghalt. 

Zenei tehetségét hamar felfedezték. 1931-től 

a Gróf Tisza István Református Főgimnázium 

tanulója volt, ahol maga az igazgató, Dr. 

Garzó Béla tanította hegedülni, a tanítókép-

zőben pedig zongorázni tanult. Oszlopos 

tagja volt az iskolai kórusnak és zenekarnak, 

rendszeresen orgonált templomi istentiszte-

leteken, ünnepélyeken. 

1939-ben megkezdte tanulmányait a Budapesti Református Theológiai Akadémián. Itt is 

bekapcsolódott a zenei életbe, több kórusnak is tagja lett, elvégzte a kántorképző tanfo-

lyamot. A lelkészi oklevél megszerzése után Cecén, Vezsenyben és a Budapest-Fasori Egy-

házközségben töltötte segédlelkészi éveit. 1948-ban szerezte meg a kántortanítói okleve-

let a kecskeméti tanítóképző intézményben. Amikor 1959-ben Kecskeméten megürese-

dett a kántori állás, a volt diáktársak hívására a nagyhéten bemutatkozásképpen Bach 56. 

kantátáját adta elő. 1960-ban kezdte meg lelkész-kántori szolgálatát, amelyet egészen 

1981. szeptember 30-ig végzett, de súlyos betegsége miatt abba kellett hagynia.

Osváth Viktor méltó utódként folytatta a református 

énekkar vezetését és a gyülekezet egyházzenei életének 

irányítását. Húsz éven át teljes  odaadással, szakértelem-

mel, igényesen végezte munkáját. A kecskeméti gyüleke-

zeti énekkart, amely 1969-ben a Vég Mihály nevet vette 

fel, országos hírnévre emelte. Szolgálati idejében az 

énekkar rendszeresen szolgált a templomban. Gyakoriak 

lettek a fellépések a zenés áhítatokon, ahol a kántor elő-

ször néhány szóban bemutatta a felhangzó zeneművet a 

hallgató közönség számára. A környező településeken, 

mint Méntelek, Izsák, Szabadszállás, fellépéseikkel színe-

sítették és gazdagították az istentiszteleteket. 

Számára a kórus családi közösség volt. Szívének és házá-

nak ajtaja nyitva állt minden kórustag előtt, aki meg 

akarta osztani vele bánatát vagy örömét.  A kórusmunká-

kat lelkiismeretesen, pontosan készítette elő saját kézí-

rással. Egy héten két alkalommal kétórás próbákat tar-

tott, ahol mindig szigorúan ügyelt a tiszta hangzásra. 

Nagyon igényesen és precízen végezte munkáját, és ezt 

várta el a kórustagoktól is. Legszívesebben Bach-műveket 

hallgatott, őt tekintette példaképnek. Mint énekügyi előadó nagy hatást gyakorolt az egy-

házmegyei, sőt az országos zenei életre. Meghallgatta, tanácsaival segítette a hozzá for-

duló énekkarokat, emellett sok kórusfeldolgozást is írt énekeskönyvünk zsoltárai és di-

cséretei alapján. Fontos volt számára, hogy a régi helyett bevezetett új énekeskönyvet 

széles körben megismertesse, népszerűsítse. 1984-től a budapesti Schweitzer Albert 

Otthon lakója, még betegen az otthon lakóiból is alakított egy énekkart, akikkel rendsze-

resen énekeltek az istentiszteleti alkalmakon. 1985-ben hunyt el. 

Kecskemétre kerülésem első szakasza a „Bach-korszak” volt. 
Az azt jelenti, hogy az általam betanított és előadott dara-
bok – bár az új énekeskönyvünk alapján kerültek sorra – 
mégis mind Bach J. S. által feldolgozott formában szólaltak 
meg. Természetesen egy-egy korszakát karnagyi működé-
semnek nem lehet teljesen mechanikusan kezelni. Időrend-
ben nagyjából egymás után jöttek ezek a korok, - de kevered-
tek is. Így a Bach-korszakban tanítottam Händelt is. Máso-
dik szakasza működésemnek a középkor, a renaissance-kor, 
majd a barokk kor zenéje volt. Ezeket az énekkari számokat 
mindig zenetörténeti keretbe igyekeztem belehelyezni – s 
ezek még a képzett zenészek számára is érdekessé tette mu-
zsikálásunkat és éneklésünket (Palestrina, Roselli, Schütz, 
Menegali, Goudimel, Praetorius, Mozart, Eszterházy stb.). 
Ezzel máris kecskeméti működésem harmadik szakaszába 
lépünk, amikor magyar szerzők írtak számunkra darabokat 
(Gárdonyi Zoltán, Ádám Jenő stb.).

Osváth Viktor emlékezéséből

Buda Ferenc 
verse Osváth 
Viktornak

Énekkar Helvécián (1966)

Helvécia (1966)

Csoportkép (1971)

Rákosfalva (1975)

Osváth Viktor
1960

Emléklap Tóth Irén részére
(1969)

Az énekkar 
üdvözlőlevele Tóth Irén 

kórustagnak
(1967)

Közös fotó a karnagy utolsó időszakából

Gudricza Sándor saját példánya



november 8. Hetényegyháza
június 9. Lakitelek
július 21. Ágasegyháza, Méntelek
november 10. Izsák
november 24. Orgovány
szeptember 6. Méntelek
március 7. Izsák
május 23. Kiskunfélegyháza
május 29. Kecskeméti Evangélikus Templom (Máté János)
szeptember 19. Méntelek
december 11. Tiszakécske
december 31. Evangélikus és Református Teplom
április 24. Szeretetvendégség Kecskeméten
május 10. Evangélikus csendes nap
augusztus 14. Tázlár
szeptember 11. Méntelek
szeptember 18. Szank
november 27. Szabadszállás
január 2. Cegléd
április 23. Máté János
június 4. Kirándulás
június 11. Bugaci imaház szentelése
szeptember 10. 
október 15. Móricgát
november 19. Ceglédiek Kecskeméten
december 10. Tiszakécske
szeptember 14. Méntelek
december 5. Arany László 30 éves jubileuma
Énekkar 40 éves évfordulója
június 14. Soltvadkert
szeptember 9. Szabadszállás
szeptember 18. Méntelek
szeptember 4. Balatonalmádi
szeptember 11. Méntelek
szeptember 24. Méntelek
május 23. Lutheránus Világszövetség  
április 8. Debreceni Kántus

augusztus 28. Balatonalmádi
szeptember 9. Méntelek
november 4. Nagykőrös
december 2. Orgovány
február 10. Ágasegyháza
március 21. Tiszakécske
június 9. Baja, Érsekcsanád
szeptember 24. Méntelek
április 27. Rákosfalva
június 8. Budapest-Rákospalota
július 27. Soltvadkert (baptista gyülekezet)
szeptember 14. Méntelek
szeptember 19. Méntelek
május 10. Evangélikus cantate vasárnap
június 12. Orgovány
július Harta
szeptember 4. Helvécia
szeptember 18. Méntelek
november 6. Nagydorog
február 23. Szeretetvendégség
április 23. Hangverseny
szeptember 3. Helvécia
szeptember 17. Méntelek
december 10. és 25. Adventi és karácsonyi szolgálat
február 11. Szeretetvendégség
május 23. Lajosmizse
június 3. Hangverseny a templomban
június 10. Dr. Nagy Tibor beiktatása
augusztus 5. Orgovány
szeptember 16. Méntelek
október 21. 50 éves jubileumi ünnepség Kecskeméten (Máté János)
november 26. Népfőiskolások találkozóján
április 24. Fót
május 18. Izsák
június 17. Balatonfűzfő – Balatonalmádi 
szeptember 7. Helvécia
október 20. Lakitelek

Az énekkar szolgálatai Osváth Viktor idején

Énakkar egy része Dr. Mészáros  
Ottó főgondnokkal

Értesítő

Értesítő

Méntelek

1981

Énekkar 
(1970)Emléklap Csontos Rudolfné részére

(1979)
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1964.
1965.
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1967.

1968.
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1970.

1971.

1972.

1973.

1974.

1975.

1976.
1977.

1978.

1979.

1980.

Próbál a zenekarral 
kiegészült kórus 

Kóruspróba 



Pungur Béla Dunabogdányban született 1933-ban. Bátyjához, 

Pungur Józsefhez hasonlóan felsőbb iskolai tanulmányait a 

Nagykőrösi Arany János Református Gimnáziumban kezdte 

meg 1943/1944-ben. Mivel a háború miatt a tanév hamar befe-

jeződött, édesapja a saját hegedűjét átadva, a zene irányába 

kezdte el terelni. Szolfézst, zeneelméletet és hegedűt tanult, 

majd a rádió zenekarának egyik első hegedűse lett. Három 

évvel később Nagykőrösön már zenekarban játszott. A gimná-

zium utolsó éveit a Budapesti Lónyay Utcai Református Gim-

náziumban fejezte be. A teológiai felvételire készülve harmó-

niumon gyakorolt, és édesapja gyülekezetében a kántori szol-

gálatokat látta el. 1951-ben testvérét követve a Budapesti Református Theológiai Akadé-

mián kezdte meg tanulmányait. Teológusként Békési Andor ócsai lelkész felkérésére 

gyülekezetében énekkart szervezett, ahol sokszor besegített a kántori és lelkészi szolgá-

latokba.  1954-től a Kálvin kórus tagja lett Ákom Lajos felkérésére, aki orgonatanulmá-

nyainak instruktora is volt. 

1958. március 1-től rendelték Kecskemétre segédlelkésznek, ahol lelkészi szolgálata 

mellett segítője lett testvérbátyjának a zenei életben, és az akkor még működő gyermek-

karnak és zenekarnak lett a gazdája. Bekapcsolódott az énekkar munkájába is, valamint 

a kántorképzőn a gyülekezeti éneklés és a biblia- és hitvallásismeret előadója volt két 

féléven át. 1959 utolsó negyedévére átvette az énekkar vezetését, melyet 1960. január 

1-től Osváth Viktor megválasztott lelkész-kántornak adott át. 

1982. március 15-től Osváth Viktor nyugdíjazását követően megválasztották a megüre-

sedett kántor-lelkészi állásra, és visszakapta az énekkari pálcát. Folytatta elődje meg-

kezdett munkáját, a régi énekeskönyv használatát az ő idejében váltotta fel az új.  Az 

egyházmegye elnökségének hozzájárulásával minden évben rendszeresen megszervezte 

az Egyházmegyei Énekkarok Évi Találkozóját. Az 1985-ös első találkozó 11 gyülekezeti 

énekkar részvételével zajlott. Mivel jól ismerte Osváth Viktort és szolgálatait, ezért 

Pungur Béla az általa tanított énekkari anyagot vette át a zökkenőmentesség érdekében. 

Osváth Viktor munkáját és egyházzenei elgondolásait már rég követte, és tanácsait is 

szívesen vette. 1983-tól külön ifjúsági énekkart szervezett 26 taggal. Húszéves karnagyi 

szolgálta során az énekkar számos gyülekezetben tett látogatást. A rendszerváltozást 

követően pedig lehetőség nyílt az énekkar számára a határon túli magyarság erősítése 

céljából ellátogatni Erdélybe, Délvidékre és Kárpátaljára. 2002-ben nyugdíjba vonulását 

követően továbbra is az énekkar áldozatos tagja maradt. A katonatelepi gyülekezetrész-

ben a mai napig végzi a kántori szolgálatokat. 

Tájékoztató körlevél 
(1983)

Csillaghegy (1984)

Templomi szolgálat

60 éves jubileum

Bóna Lajos főgondnok köszönti 
Pungur Béla karnagyot

Meghívó hálaadó istentiszteletre

Csoportkép díszköpenyben (1980-as évek)

Két legidősebb kórustag 
Gudricza Sándor (feketében) 

 és Dávid Gyula (1989)

60 éves jubileum

Szabó Gábor esperes köszöntése (1989)

Jubileumi csoportkép (1989)

Pungur Béla
1982

60 éves jubileum



60 éves az énekkar

Újkollégium díszterme (1991)

Bóna Lajos főgondnok (1989)

Emmaus (1995)

Emmaus ház avatása (1986)

Erdély (1995)

Kecskeméti református ifjúsági énekkar szolgálata 
 a Cifrapalotában (1991)

Zsuzsa néni és Lakó Sándor 
Zsuzsa esküvőjén (1985)

Meghívó (1989)

Tahitótfalu (1992)

Tass (1989)

Nagyvárad (1993)

Tass (1989)

A KVM énekkar és a Gamf 
zenekar a díszterem (2000)

Meghívó (1991)
A KVM énekkar és a Gamf zenekar a 
díszteremben (1995)

Kölked (1989)

Férfikar

Nagyvárad (1995)

Lugos (1991)

Magyarvalkó (1993)

Énekkari feladatok

2002



2002

1965-ben lelkész családban született, test-

vérével, Tündével, aki később szintén a 

zenét választotta hivatásául.

Baján kezdett el zongorát tanulni, itt ütötte 

le először a billentyűt kántorként a temp-

lomi orgonán. A helyi III. Béla Gimnázium-

ban érettségizett. Ezt követően a miskolci 

„Zenepalotába” nyert felvételt. A négy év 

szakiskolai orgonaszak után a miskolci 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 

folytatta a tanulmányait. Meghatározó volt 

számára a Cantus Firmus – akkor még 

Tiszáninneni Református Egyházkerületi 

Énekkar néven működő – énekkar. Ebben a 

kórusban a hit és tudás nagyszerű össz-

hangját kaphatták meg. 1990-től Kiskun-

halason tanított 1991-ig, majd a Kecske-

méti Református Kollégium munkatársa 

lett. Ideérkezésekor kapott igéje Jerémiás próféta könyvéből való: „Fáradozzatok annak a 

városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket és imádkozzatok érte az Úrhoz, 

mert annak békességétől függ a ti békességetek is.”(Jer 20,7)

1995-ben kötött házasságot Ertl Katalin matematika, ének és hittanszakos tanárnővel. Öt 

gyermekük született: Tamás, Anna, Júlia, Dorottya és Péter.      

2002. január 31-ig a gimnázium ének- és kórusvezető tanára. Mint orgonán játszó és egy-

házi irányultságú ember, gyülekezeti szolgálata is eköré fonódott. 

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán 2004-ben egyházzenei diplomát kapott.        

2002. augusztus 1-től nyugdíjazás miatt megüresedett a Kecskeméti Református Egy- ház-

község kántori állása. A presbitérium Mikesi Tibort hívta meg erre a tisztségre. Megtalálta 

a helyét a gyülekezetben, és sokféle egyházzenei feladatot és szolgálatot végez. 2002-től a 

Kecskeméti Vég Mihály Énekkart vezeti, és szervezi az egyházi ünnepélyek egyházzenei 

műsorait, az iskola évnyitó és évzáró ünnepi alkalmait. Több országos és külföldi úton, 

vendég szolgálaton vesz részt az énekkar: Budapestre, Nagyváradra, Kárpátaljára, Felvi-

dékre stb. utaznak, emellett részt vesznek Nagykőrösön, Tiszakécskén, Szabadszálláson 

közösen szervezett zenés áhítatokon.

Az énekkar több emlékező zenés áhítatot tartott az elmúlt években: Dr. Gárdonyi Zoltán, 

Osváth Viktor, Dr. Kálmán Lajos, Lakó Sándor, Máté János emlékére is.      

Repertoárjuk alapvetően a gyülekezeti énekeskönyv köré szerveződik, az elődöktől átvett 

kórusanyag nagy szerepet kap a választásban. 

A teljesség igénye nélkül az utóbbi 17 évben az alábbiak szerepeltek a próbákon: anya-

nyelvű gregorián énekek, Goudimel zsoltárok, 16-17. századi protestáns korálok, Bach-ko-

rálok, a 20. század magyar szerzői közül főként Gárdonyi Zoltán művei, aki életművével, 

helytállásával, hitvallásos reformátusságával és zenetörténeti szerepével kiemelkedik.

Részlet a 
kórusnaplóból (2015)

Mikesi Tibor

Mikesiéknél vendégségben Hetényegyházán (2015)

Naplórészlet (2012)

80 éves jubileum a Lakó Sándor zenekarral (2009)

Kájomi Consort megvendégelése (2014)

Anyáknapi köszöntés (2013)

Tiszakécskei fellépés (2013)

Kárpátaljai kirándulás (2012)

Kárpátaljai kirándulás
A Vallató-hídon (2012)

Kárpátaljai kirándulás
A Vallató-hídon (2012)

Panyola (2013)

Részlet Kollár Lajosné kórusnaplójából (2012)




