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MISS – SÓ REFORMÁTUS KÓRUS ZENEI MUNKÁSSÁGA 

„Aki másokat felüdít, maga is felüdül” 

 

 
Kórus jelenlegi tagjai 

 

Kezdetek Medinai Református Kórus 2014. január 26-án alakult, az ötlet Sáfrányné Szabó 

Tünde és Révai Lilla Irén szívében született meg először. Megalakulásának célja a közös együtt 

éneklés öröme Istent dicsérve, a gyülekezeti élet felélénkítése céljából.  

Kórus alapítása Alapító tagok: Sáfrányné Szabó Tünde,  Révai Lilla Irén, Debreceni Judit, 

Kellig Katharina, Mészáros Dóra, Szabó Józsefné,  Székely Aranka, Veresné Kőszegi Virág, 

Siklósiné Heim Karolina. Ketten is jöttek hozzá az utóbbi években, Görög Erika és Vas Odett 

személyében. 

Bemutatkozó fellépés 2014. április 20-án a Medinai Református templomban a húsvéti 

istentiszteleten történt. Nagy sikerük volt, a gyülekezet örömmel konstatálta a kórus 

megalakulását. Jó hírük eljutott a szedresi, és sárszentlőrinci gyülekezethez is, akik felkérték 

(2014.) őket, hogy a pünkösdi ünnepet fellépésükkel tegyék ünnepibbé, színesebbé. 

 
Első fellépés a református templomban 
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2014. óta hagyománnyá vált, hogy a Református Gyülekezet húsvéti istentiszteletén minden 

évben hallhatók a kórus által előadott kórusművek, feldolgozott énekek. 

Még ebben az évben a tengelici Református Gyülekezet előtt is felléptek a Pünkösdi ünnepen. 

Ez azóta hagyománnyá vált, megalakulásuk évétől – 2014. – folyamatosan szem előtt tartják az 

ünnepi szolgálatot. 

Név választás – MISSIO előtt volt egy fontos esemény a kórus életében, Zombára utaztak, 

ahol részt vettek a kórusi hangversenyen. Hatalmas élmény volt, nagy szeretettel fogadták őket. 

Azóta is igyekeznek eleget tenni az adventi felkéréseknek (Zomba, Cikó, Kölesd). 

Itt kell megemlíteni a kórus névválasztását, változtatását, ugyan is ezen a fellépésen történt, 

hogy a templom előtermében volt egy kereszt, amin a „MISSIO” - küldetés - szó olvasható.  

Mivel a kórus tagjai szívük mélyén küldetésnek érzik az éneklést, - de egy kicsit személyesebbé 

is szerették volna tenni a névválasztással - valamint minden tagja hölgy, és szeretett 

szülőfalujukon, Medinán folyik át a Sió, nem volt kérdés a névválasztás, Miss-Sió! 

2014 Nem csak az ünnepeken, hanem már egyházi templomi esküvőn, és keresztelőn is 

felcsendülnek az általuk előadott dalok. 

Az első „világi” fellépésük 2014. augusztus 29-én A Medinai Művészeti Napokon volt, amikor 

zenei kísérettel a nagy színpadon énekelték többek között a nemzetközi Istendicsőítés egyik 

híres éneket az „Amazing Grace” c. dalt. A zenei darabokat színesítve több alkalommal kísérte 

a kórust Szabó Dávid gitárral, Siklósi Krisztián hegedűn és Kuner János dobbal. 

 

 
Első „világi” fellépés 

 

A falu lakóinak örömére, azóta is minden évben fellép a kórus a Művészeti Napokon, 

változatos, színvonalas előadásával.  
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Gyülekezeti találkozó 2014. őszén első alkalommal három gyülekezet találkozóját szervezte 

meg a medinai gyülekezet a Református templomban. Ez a három gyülekezet: Tengelic, 

Szedres, Medina. A közös hitéleten túl fontos kapcsot jelent, hogy egy lelkész szolgál 

mindhárom gyülekezetben. Így a közösség jegyében évente rendeznek „három gyülekezeti 

istentiszteletet”, a vendéglátó gyülekezetek rotálásával. Ezen alkalmak is állandó szolgálati 

lehetőséget biztosítanak a kórusnak. 

 

 
Gyülekezeti találkozón  Medinán 2014-ben 

 

2014 - Könyvbemutató - Csizmadia János második novellás kötetének bemutatóján az Ároni 

áldást énekelték el a novella írójának. 

 

 
Fellépés Csizmadia János könyvbemutatóján  - 2014 
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Keresztelő Református keresztelőn áldást - Áldjon meg téged az Úr - énekeltek egy kisbabának. 

 
Keresztelőn 

 

Karácsony A medinai falukarácsonyon és egyházi előadáson már bővített repertoárral léptek 

fel, többek között szerb dalt is előadtak, amit a hagyományukat tisztelő faluközösség nagyra 

értékelt.        

    
            Karácsonyi fellépés a református gyülekezetben        és a                               falukarácsonyon  

 

Itt fogalmazódott meg az egyik elvi vezérfonal: „Nem számít, kik vagyunk, honnan jöttünk, és 

mi az anyanyelvünk. Nem számít a dátum sem, mert egy Istenünk, egy ünnepünk van, és együtt 

ünnepeljük.” 

A kórus megalapítása óta, egyre több és bővülő a fellépésekre történő felkérésük, - 

megemlítendő a Medinán szintén hagyománnyá vált „Öt órai tea” irodalmi délután, és egyéb 

települési rendezvények, ünnepi testületi ülés, Medinai Művészeti Napok, ahol színvonalas 

előadásukkal örvendeztették meg a közönséget. 
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Ötórai tea fellépés Medinán 

 

2016 Ebben az évben már kibővült repertoárral léptek fel számos helyen.  

A medinai református egyház húsvéti Istentiszteletén már a kis gyerekeik is velük szerepeltek. 

 

 
Református egyház gyülekezeti termében  

 

Ünnepi testületi ülésen fellépésükkel emelték az ünnep méltóságát, ahol nemcsak a 

„Magyarország” c. dalt, hanem a csángó Miatyánkot is elénekelték.  

 
Ünnepi testületi ülésen 
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Falu karácsony 2015 és 2016 

 

Repertoár 6 nyelven Jelenleg közel 150 dal szerepel a repertoárjukban, ezek nagy része 2-3 

szólamú. Többségében magyar nyelvű, de találhatunk angol és latin szövegeket szép számmal, 

továbbá 1-1 német, spanyol, szerb dalt. 

A Kórus tagjainak célja, hogy minél többször csendüljenek fel az Urat dicsőítő dallamok, 

alkalomnak és közönségnek megfelelően (egyházi/világi, idősek/                                                                                                            

fiatalok). Istenről beszélni, vele járni nem csak a templomban lehet, legyen szereplője 

mindennapi életünknek. A templomban pedig csodálatosan zengenek a többszólamú, 

méltóságteljes dallamok. 

Fellépések sora folyamatosan bővül 2015-től már nem csak a Református templomban, 

hanem a medinai Apponyi kiskastély katolikus kápolnájában is énekelnek nagy egyházi 

ünnepeken. A Medinai Művészeti Napok állandó fellépőiként színes műsorukkal emelték a 

rendezvény színvonalát. 

Elszármazottak találkozója Medina-Szőlőhegyen A Medina-Szőlőhegyi kápolnában évente 

egy alkalommal énekeltek a nyári szentmisén, az elszármazottak találkozóján.  

A rendezvény ünnepi és fennkölt hangulatához a Medinai Miss-Sió Kórus is több Istent dicsőítő 

és többszólamú magyar, illetve latin nyelvű dalok éneklésével járult hozzá.  

 
Elszármazottak találkozóján 
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Civil közösségek Hete 2017 A kórus a 3 napos rendezvénysorozat második napján lépett 

színpadra a medinai zenei élet képviseletében. A Közösségek Hetére olyan programokat vártak 

a szervezők, amelyek ráirányítják a figyelmet a közösségekben rejlő értékekre, az egyes 

településeken működő közösségek tevékenységeire, közösségépítő erejükre.  

 

Közösségek Hete országos rendezvénysorozat medinai résztvevőiként 

Medinai Ízőrzők műsorában A kórus a Medinai Ízőrzők tv műsorában is képviselte 

településünket. A Kisboldogasszony kápolnában énekeltek a TV stábnak.  

Itt mondta el Sáfrányné Szabó Tünde, hogy „ …négy éve alakultak, céljuk az volt, hogy 

közösen énekeljenek együtt, örömből és Istent dicsérve. Tulajdonképpen ez egy szolgálat, amit 

vállaltak, egy kicsit élénkíteni a gyülekezeti életet Medinán. Nagyon szeretnék énekelni minden 

ünnepi alkalommal a református templomban, a katolikus kápolnában, remélve azt, hogy ezáltal 

többen látogatják a templomot, ill. hogy az ünnep szebb lesz ezáltal. Ez volt az egyik céljuk, a 

másik pedig az, hogy a  templomot kivigyék a templom keretein  kívül,  és az önkormányzati 

meghívásnak eleget téve vagy más egyéb világi alkalmat megragadva Isten dicsőitő énekeket, 

kórusműveket, templomba való énekeket énekeljenek, és ezt egy kicsit az emberek közé vigyék.  

 

  
Medinai Kisboldogasszony katolikus kápolnában 
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Kik ők? Lányok, asszonyok ők, akik remélik, hogy fiatalnak tekinthetők. Mindannyian 

igyekeznek ezt a család mellett egy fontos hivatásnak tekinteni, a próbaidőt betartani és ezt egy 

fontos pontként kezelni az életükben. Ezért lett a nevük Miss-Sió, a „Miss”- ben benne van, 

hogy lányok vagyunk és a „Sió” az, hogy honnan jöttünk, és benne van a küldetésük, amit 

felvállaltak az énekléssel. Remélik, hogy sok embernek tudnak ezzel örömet okozni, azon kívül, 

hogy mindannyiuk életében ez egy örömforrás az éneklés, a közös éneklés.” 

 

 
Sáfrányné Szabó Tünde kórusvezető frontember 

 

Reformáció 500.évfordulója Erre a jeles alkalomra a medinai zenészekkel karöltve készültek. 

Műsorukat az egyházi ünnepkörökhöz igazítva állították össze. Fellépésük maradandó élményt 

nyújtott a medinai református templom sorait megtöltő hallgatóságnak, hiszen emlékeztek az 

előttünk járókra, akik merész újításaikkal 500 éve alapot adtak egyházunknak, és emlékeztek 

azokra is, akik templomot emeltek. 

 

 

Félévezredes tisztelet medinai zenészekkel 
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Egyházi-kulturális programsorozat A Medinai Református Leányegyházközség bibliai 

értékeken alapuló egyházi - kulturális programsorozatán is két alkalommal, a zenés-hálaadó 

Istentiszteleten és az Adventi Kórustalálkozón is énekkel dicsérték a Teremtő Istent.  

 

  
Gyülekezet Napja                                              Adventi Kórustalálkozó 2019 

 

 

Egyházi esküvőn – 2020 

 

Összegzés Medinán elismert, énekesek, zenészek, zenész dinasztiák élnek, és a Medinai Miss-

Sió Református Kórus megalakulásával is ezt a palettát színesíti. Fellépéseiken nem csak 

egyházi, hanem világi dalok is felcsendülnek.  Igényes előadásaikkal hozzájárulnak a kultúra 

közvetítő és megőrző szerepéhez. Sokszínű repertoárt nemcsak Medinán, hanem a régiónkban 

is megszólaltatták. (Sárszentlőrinc, Szedres, Zomba, Szekszárd…) Színes fellépéseik 

alkalmával Egyházi ünnepek (keresztelő, esküvő, húsvét, pünkösd, advent, karácsony), 

temetés, könyvbemutató, Medinai Művészeti Napok, ünnepi testületi ülés, elszármazottak 

találkozója, Medinai Ízőrzők és az  egyházi-kulturális programsorozaton  

„Az ének: hűség otthonunkhoz, hűség múltunkhoz, hűség önmagunkhoz.” 

A helyi egyházi - és kulturális élet aktív résztvevőiként folyamatosan hozzájárultak a település 

kulturális felvirágoztatásához.  


