
Tisztelt Támogatónk! 

 

Engedje meg, hogy bemutatkozzam és bemutassam kórusunkat a budapesti Lu-

men Christi Gospel Kórust.  

Gergó Lajos az ELTE Informatikai Kar egyetemi docense vagyok.  Az Informa-

tikai  Kar oktatási dékánhelyettese feladatát is elláttam 2007-2017 között. A Rá-

kospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia képviselőtestületének világi elnöke-

ként tevékenykedem több mint 20 éve. A plébánián emellett hitoktatóként és 

kórusvezetőként dolgozom közel 30 éve. 

A Lumen Christi Gospel Kórust 1998-ban alapítottam meg templomunkban, az  

általam 1989-ben alapított és vezetett ifjúsági énekkarból. A rendszeres templo-

mi szolgálat mellett számos helyen adtunk koncertet templomokban, művelődési 

házakban, fesztiválokon. Időközben 4 lemezünk jelent meg. A „fekete gospel” 

zene hazai képviselői vagyunk, a néger spirituálé alapjára építkező gospel dalo-

kat jellegzetesen egyéni felfogásban adjuk elő.  

A Lumen Christi Gospel Kórus előadásában többek között az Apácashow I-II 

című filmek betétdalai, illetve tradicionális afro spirituálék átiratai, valamint díj-

nyertes számok csendülnek fel a kortárs gospel világából. Külön csemegének 

számít a 2009-ben Magyarországon is járt, világhírű gospel énekes-zeneszerző 

Kirk Franklin néhány dala a repertoárunkban, valamint Robert Ray amerikai ze-

neszerző 6 tételes nagyszerű Gospel Miséje. 

A Lumen Christi Gospel Kórus hatszor szerepelt nemzetközi kórusversenyen. 

2008-ban a Grazi Kórusolimpián IV. fokozatú ezüst minősítést, 2009-ben 

Olaszországban a Canto sul Garda nemzetközi Kórusversenyen IX. fokozatú 

ezüst diplomát, míg 2013-ban és 2015-ben a Budapesti Nemzetközi Kórusverse-

nyeken X. és VIII. fokozatú ezüst diplomát nyert. 2015 júliusában, Magdeburg-

ban az Európai Kórusversenyen a gospel/spirituale kategóriában, a bajnokok 

versenyében ezüstérmet szereztünk. 2017 áprilisában a Budapesti Nemzetközi 

Kórusversenyen I. fokozatú arany diplomát nyertünk. 

A kórus a Belvárosi ferences templomban tartja próbáit. Tagjai keresztény fiata-

lok, többségében egyetemisták vagy friss diplomások, akik egész Budapestről 

jönnek a heti egy próbára.  

 

Egy fantasztikus és különleges meghívást kaptunk 2019 júniusára a New York-i 

Carnegie Hallba, hogy a világ minden tájáról kiválasztott kórusokkal együtt 

előadjuk Robert Ray nagyszabású, hat tételből álló gospel miséjét. A művet az 

elmúlt évek során számos alkalommal énekeltük, és nagyon a szívünkhöz nőtt.  



Ezt az egyedülálló lehetőséget mindenképpen szeretnénk megragadni, hogy hírét 

vihessük hazánknak, hazánk színes kulturális és zenei világának. 

 

Koncert Budapesten a MOM Kulturális Közponban 

Mellékelve küldöm a hivatalos meghívólevelet, és egy a sajtó számára készült 

anyagot. A kint tartózkodásunk (19 fővel) 2019. június 3, hétfőtől június 9, va-

sárnapig tartana, a koncert a Carnegie Hallban 2018. június 9-én, vasárnap 14 

órakor lesz. 

A meghívás igen nagy megtiszteltetés, elismerés számunkra, ugyanakkor a ki-

utazás teljes költségét, a kint tartózkodás összes költségét magunknak kell előte-

remteni, ami igen nagy feladat számunkra. 

Tisztelettel kérem a támogatását, ha lehetséges, akár a kinti szállásunk megoldá-

sában, a helyi közlekedés-szállítás segítésében, bármilyen egyéb módon, vagy 

akár anyagi támogatás formájában. 
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