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35 éve ünnepeljük a zenét

 Száznál is több különféle világnapot tart számon a Föld, 
ezek közül a zenét szerető ember számára kiemelkedően fontos az 
október elsején ünnepelt  Zene Világnapja.  Megalapítása Yehudi 
Menuhin (New York,  1916.  április  22. –  Berlin,  1999.  március 
12.) világhírű hegedűművész és karmester nevéhez kapcsolódik. 
Menuhin kulturális tevékenységét a színpadon kívül, az Egyesült 
Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetében 
(UNESCO) is folytatta, melynek 1975-ben elnöki tisztjét töltötte 
be. Ő hívta életre a Zene Világnapját, a következő szavak kíséreté-
ben: „Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, 
hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék, 
ha nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg régi 
és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon 
és tereken is muzsikálnának énekesek, kórusok, jazz-zenészek és a 
komolyzene legjelentősebb előadói.” (1975. október 1., Toronto – 
Kanada).

Iskolánk hagyományához híven idén is sor került a zene tiszteletére rendezett koncertre, 
melyet nagy érdeklődés fogadott. Igaz, egy nappal korábban, de annál nagyobb lelkesedéssel mu-
zsikáltak az Iskola zenét tanító és zenét szerető tanárai, óvónői. A hangversenyen a komolyzene 
és a könnyebb műfajok rajongói is találhattak kedvükre valót. 

Kívánom, hogy mindannyiunk életének részévé válhasson a zene, Istennek ez a különle-
ges csodája, melyen keresztül szavak nélkül is megérinthetjük egymás lelkét!

Szabó Anikó
„MINDENKINEK HASZNÁLNI” ISKOLA ALAPÍTVÁNY

A CNK-ban működő Miasszonyunk Rend „Mindenkinek Használni” Iskola Alapítvány köszöne-
tét fejezi ki az adójuk 1%-át felajánló tisztelt szülőknek, kedves ismerősöknek és kedves ismeret-
leneknek.
            A felajánlott 360 000 Ft-ot az általános és zeneiskola felszerelésének bővítésére fordítot-
tuk:
Általános iskola 240 000 Ft-ot
HP color laserjet nyomtató: 106 250 Ft
Interaktív tananyag: 78 975 Ft
Projektor lámpa: 93 750 Ft
A zeneiskola: 120 000 Ft-ot
2db fuvola: 190 000Ft
Szociális alapra 240 000 Ft-ot, melyet a rászoruló gyermekek étkeztetésére fordítottak.
A Margit táborra: 50 000 Ft-ot
A 4. és 8. osztályosok kirándulására: 77 500 Ft-ot
Az 5. osztályos növendékek ÓPUSZTASZERI kirándulására 65 000 Ft-ot
  
Tisztelettel és köszönettel a MIASSZONYUNK REND ”MINDENKINEK HASZNÁLNI” ISKO-
LA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA    Csajághy Györgyné elnök

KÉRJÜK IDÉN IS TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT!
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