
2010. január Zeneiskola CiNKe

A Zeneiskola hírei

A ZENE VÉDŐSZENTJE

    Szent Cecília ünnepe alkalmából hangversenyt rendez-
tünk novemberben  gitáron,  zongorán,  hegedűn és  még 
sok más hangszeren. A zene hangján át ünnepeltük Cecí-
liát.

    Cecília a középkor vége felé lépett be a Tizennégy Se-
gítő Szent  csoportjába,  s egy egészen ártatlan fordítási 
hiba következtében,  mely szerint  az esküvőjén ő maga 
játszott az orgonán, lett a szent zene védőszentje. Cecília, 
régiesen Cicelle, ókeresztény szűz és mártír (†230 körül), 
a középkor végétől a tizennégy segítőszent egyike. Név-
ünnepe a VI. század végétől november 22. Keresztény-

ként nőtt föl az előkelő pogány Caecilius famíliában. Kora ifjúságában szüzességet fogadott. 
Háromszor sújtott a nyakára a hóhér, de ezt is túlélte, három napig élt még, ez idő alatt minde-
nét szétosztotta a szegények között, házából templomot alapított. A teremben felcsendült mű-
vek méltóképpen ünnepelték a szent emlékét.

A következő Babits idézettel éltessük szent Cecíliát:

Mindenik embernek a lelkében dal van 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek                   

                                                      
Mayer Levente 5.o.
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Bartók

Hangjegyek.
Apró virágok 
a kotta léckerítésén.
A pontok, vonalak
Dallamként bújnak fülembe.
Nagymegyer, Felsőiregh,
Veresmart – olvasom, 
s a papír mögül hallom
a fonográf-hengerek
porlepte csendjét.
Azon túl már csak 
köd,  hegyek, szekérnyom,
falovacskák, tulipános ládák,
ekerúd, kérges tenyerek,
fejkendők, keresztek,
szekérnyom,
hegyek, 
köd.

Szabó Anikó

KONCERTAJÁNLÓ
Filharmónia ifjúsági bérlet hangversenyei

A     hangverseny helyszíne  :    Uránia Mozi, Pécs

A sorozat 3 hangversenyt tartalmaz, melyre bérlet és szólójegy egyaránt váltható.

Ifjúsági bérletsorozat - I. hangverseny

Műsor: "Vers és dallam" 

2009. Október 12.  

Szélkiáltó Együttes

Ifjúsági bérletsorozat - II. hangver-

seny 

Műsor: Prokofjev: Péter és a farkas

2010. Január 11.  

Közreműködik: Pécsi Szimfonietta

vezényel: Ménesi Gergely/Cser Miklós

moderátor: Kircsi László 

narnarátor: Sólyom Katalin

Ifjúsági bérletsorozat - III. 

hangverseny

Műsor: A jazz története”

2010. Március 8.  00:00

Közreműködik: Kapsa Dixieland Band

moderátor: Tóth Péter
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