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A KRE TFK Kántorképző Intézete által 2012. október 5-én, pénteken, 

 a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Karán megrendezésre kerülő 

 

 

 

 

 

Merre tovább kántorképzés? 
című konferenciára 

 

 

 

 

 9:00 Igei köszöntés – Prof. Dr. Balla Péter, a KRE rektora 

 A konferencia megnyitása 

Bevezető gondolatok – Dr. Bölcskei Gusztáv, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke 

 9:30 Prof. Dr. Gárdonyi Zsolt: Kántorképzés – tágabb összefüggésekben nézve 

10:00 Prof. Dr. Fekete Károly: Lelkész és egyházzenész – egy szolgatársi kapcsolatról 

10:30 Dr. Hoppál Péter: Egyházzene és politikum 

11:00 kávészünet 

11:30 Dr. Bubnó Tamás: Keleti egyház és magyar zenei hagyományok  

12:00 Szűcs Endre: A tanfolyami kántorképzés helyzete 

12:30 Dr. Kovács Barnabás: A kántorképzés helye a mai magyar felsőoktatásban 

13:00 Dr. Molnár Pál: Kántortörvény – jogász szemmel 

13:30 Fórum – a konferencia zárása 

14:00 ebéd 

 

 

Egyetemünk keretében a csaknem két évtizede folyó kántorképzés azt a célt szolgálta 

és kívánja a továbbiakban is szolgálni, hogy egyházzenei örökségünk továbbéltetésére alkal-

mas szakembereket hívjon és állítson munkába. Az elmúlt időszak annak szükségességét is 

megmutatta, hogy a Magyarországi Református Egyház Elnöksége és Zsinata mint legfőbb 

döntéshozó testület egységes egyházzenei koncepció megfogalmazásával mielőbb az ilyen 

irányban szolgálatot végzők segítségére siessen. Református Egyetemünk – zeneművészeti 

képzettséggel és egyházzenei elhivatottsággal bíró tanárokkal – felelősségét átérezve ezúton is 

kész felajánlani segítségét a Fenntartóval és az Alapítóval közösen folytatott útkeresésben. 



E gondolatkör elmélyítésével szeretnénk foglalkozni ezen a konferencián, melynek 

célja, hogy egyházi és egyházzenei szakemberek közösen vitathassák meg, milyen szerepet 

szánnak a zenének és a kántorképzésnek az elkövetkező időben. Ezúttal nem csak tudomá-

nyos eredmények továbbadására, hanem együttgondolkodásra és a közös stratégiára helyez-

zük a hangsúlyt. Bízunk benne, hogy konferenciánk méltóképpen szolgálja majd az Énekes-

könyvi és Liturgiai Bizottságok felelősségteljes megújító munkáját. 

 

 

 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Dávid István sk.  Dr. Méhes Balázs sk.  Dr. Szenczi Árpád sk. 

     intézetvezető       dékánhelyettes              dékán 

 

 

 

 

 

 

Visszajelzést 2012. október 1-ig várunk! 

További információ: http://www.karolitfk.hu/  

E-mail: tfk@kre.hu 
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