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VARGA LÁSZLÓ  

 
 

Személyi adatok: 
 

 sz.: Zirc 1960. 09. 19.  
 1966 – 1974 általános iskola Felsőgöd 

 1974-1978 Budapest, Landler Jenő  
Számítástechnikai Szakközépiskola 

 1976 Kántori Oklevelet szerez a Budapesti Kántorképzőn. 

 1977 Megalapítja a Felsőgödi Templom Kórusát. 
 1977 Megírja első zenekari miséjét. 

 1978-83 Eger, Hittudományi Főiskola  

 Szentelés: 1983. 06. 18 Vác .   
 1983. 06. 19. Felsőgöd újmise 

 2008. augusztus 30 ezüstmise Felsőgöd 
 

 
Állomáshelyek, beosztások  
 

 1983-1985  Kartal,   káplán 

 1985 -1986 Tura    káplán  

 1986   Váci székesegyház káplán 

 1992 -1994 Kosd   plébániai kormányzó  

 1997  Vác-alsóváros  kisegítő lelkész 
 
Kitüntetések, megbízások: 
 

 1987  Székesegyházi karnagy 
 1987  A Váci Egyházmegye kántorainak „zenei fő moderátora” 

 1992-  Egyházmegyei kántorképző igazgató 

 1993-  Tiszteletbeli kanonok 

 1994  Egyházmegyei televízió főszerkesztő 

 1995  Váci Szt. József Kollégium igazgatója 

 1999  Országos Magyar Cecília Egyesület, igazgató 

 2005  Liturgikus Bizottság tagja 

 2005  Média bizottság elnöke 

  2007  Magyar Katolikus Rádió Vallási és Egyházi Műsorok 
Szerkesztőségének vezetője 

 2017  Tereskei címzetes apát 
 2019 Vác, Karolina. Kat. Ált. Isk., Székesegyházi kórusisk, és Alapfokú 

Művészeti isk. művészeti vezető 

 

 
Egyéb tevékenységek. 
 

 1979 -1983 Négy éven át vezeti a Szeminárium Kórusát és egy kamarakórust is 
szervez.  

 1984  Országos, 70 tagú, egyházi szolgálatot teljesítő szimfonikus 
zenekart hoz létre. 

 1985  200 tagú ének és zenekarával szabadtéri miséken teljesít szolgálatot.  

 1987 Újjászervezi a székesegyházi kórust. (Ma az ország legnagyobb /120 
tagú/ egyházi kórusa.) 
Megszervezi a váci székesegyház zenekarát 

 1988  
 Megszervezi a kántorok továbbképzését a váci egyházmegye 

négy körzetében.  
 Megkezdi az OMCE karnagyképzőjén öt évig tartó felsőfokú 

zeneművészeti tanulmányait. 

http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=664
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=703
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=662
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=732
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=1433
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=855
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=817
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=1264
http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/feladatkor.php?id=854
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 Sorra születnek kompozíciói, zenekari miséi, 116. Zsoltára, 

motettái és országosan használt népénekei 

 1991  
 Újjászervezi a váci 118. Szent József cserkészcsapatot. (Azóta is 

lelki és zenei vezetője.)  
 Létrehozza a Székesegyház Gyermekkarát, és ministráns 

indulót komponál 
 Zenetörténetet tanít a Váci Piarista Gimnáziumban  
 A Piarista Noviciátus gregorián tanára 
 Kezdeményezi és megszervezi a Mária Reparatrix nővérek váci 

letelepítését 

 1992 
 

 Megszervezi a Váci Egyházmegyei Kántorképzőt, melynek 
igazgatója. 

 1993  
 Megszervezi a Váci Egyházmegyei Kántorképzőt, melynek 

igazgatója. 
 1993 Egyházkarnagyi Diplomát szerez. (Szám: 70/1993) 
 A váci egyházmegye zeneigazgatója és tb. kanonok. 
 Megalapítja a Váci Katolikus Tudósító című folyóiratot, melyet 7 

éven át szerkeszt és énekkarosaival évente négyszer, 12000 
példányban ingyenesen szétosztják Vác postaládáiban. 

 A Váci Székesegyház Cecília Kórusa a Művelődésügyi 
Minisztériumtól Nívódíjat kap. 

 Szerkesztői, újságírói, irodalmi és zeneszerzői tevékenységéért. 
Neufeld díjat kap. 

 Megszervezi a Székesegyház Gregorián Scholáját. 

 1994  
 Kórházlelkész 8 éven át a váci kórházban. 
 Börtönlelkész két évig.  
 Katolikus TV műsorok szerkesztője a váci Művelődési Ház 

stúdiójában. 

 1995 
 A Váci Szent József Kollégium igazgatója és spirituálisa négy 

éven át. 
 A civil Hittudományi Főiskola „musica sacra” tanára. 

 1996 
 Az Egyházmegyei Liturgikus Bizottság tagja. 
 Az Egyházmegyei Média Bizottság elnöke. 
 Megszervezi a Váci Egyházmegyei TV stúdiót, melynek 

mindmáig főszerkesztője 

 1997 
 A Váci Papnevelő intézet énektanára. Minden vasárnap gregorián 

miséket énekelnek. 
 Plébániai kisegítő lelkész és hitoktató, ifjúsági közösségeket 

vezet. 
 Tagja a Bárdos Társaságnak, alapító tagja a Magyar Gregorián 

Társaságnak 

 1998 
 A Magyar Rádió Oktatási Osztályán tanfolyamot végez és rádiós 

igazolványt kap. Azóta a helyi és országos rádiózásban 
rendszeresen részt vesz, interjúkat készít és ad, műsorokat 
szerkeszt. 

 Tudományos kutatómunkát végez. Katalogizálta a székesegyház 
18 – 19. századi régi kottatárát.  

 Tizenöt év alatt ötszörösére bővíti a székesegyház új kottatárát 
mely sok évszázad zenei kórusrepertoárját, tartalmazza. 

 Zenetörténeti dolgozatot írt Vác 18. Századi zenei életéről.  
 Könyvet ír Vác ezer éves zenei múltjáról, melyhez a levéltári 

kutatásokat már elvégezte. 
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 Megírta a székesegyház kórusának krónikáját 1200 oldal 

terjedelemben. 
 Püspöki kitüntetést,  „ Pro Diocesi Vaciensi” díjat kap. 

 2000 
 Bemutatják nagyzenekari Te Deum-át az ország öt városában 

különféle neves együttesek. 
 A Katolikus Rádió Eger OMCE műsorainak szerkesztője, melyet 

kéthetente rendszeresen sugároznak a közbülső heteken, pedig 
ismételnek. 

 „Pro Urbe” kitüntetést kap Vác Képviselőtestületétől Vác város 
egyházzenei életének felvirágoztatásáért.  

 A Mindszenthy Alapítvány országos népénekpályázatának 
győztese. Díjnyertes zeneművét az Esztergomi Bazilikában 
mutatták be. („Mindszenthy himnusz”) 

 Millenniumi Himnuszát, pedig országszerte és a külföldi 
magyarok is éneklik. 

 2001 
 Újraindítja az országos egyházzenei folyóiratot a „Magyar Kórust” 

amelynek főszerkesztője. 
 A Magyar Katolikus Újságírók Országos Szövetsége (MAKUSZ) 

tagjai közé hívja. 
 Országos egyházzenei felmérést végez és a Magyar Liturgikus 

és Egyházzenei Intézet megszervezésén, dolgozik. 
 A MALEZI egyházzenei főreferense. 

 2002 
 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei 

Tanszakának vendéghallgatója 

 2003 
 Sikeresen felvételizik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, 

ahol nappali tagozaton folytatja tanulmányait az egyházzenei, 
karvezetői és zeneszerzői szakokon. 

 2004 
 A Magyar Katolikus Rádió Egyházi Egyházzenei és Vallási 

Szerkesztőségének vezetője. 
 A Boldog Apor Vilmos Főiskola gregorián és liturgikus gyakorlat 

tanára 

 2005 
 Az általa vezetett székesegyházi szent Cecília Kórus Vác várostól 

Pro Urbe kitüntetést kap. 

 2006 
 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Zeneakadémia) a 4. 

és 5. évet összevontan végezte el és minden tárgyból leteszi a 
szigorlatokat. 

 2007 
 Diplomahangversenyeit vezényli a Zeneakadémián, illetve e 

Terézvárosi templomban. 
 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Kossuth Rádió 

katolikus műsorainak felelős szerkesztőjévé nevezi ki. 

 2008 
 

 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zeneakadémiai 
egyetemi diplomát kapott. 

 Ezüstmiséjét ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóján a 
Váci Székesegyházban június 29-én vasárnap délelőtt fél 12-kor. 

 
 
 

(Forrás: Varga Istvánné 
Édesanya) 


