
Szent Cecília mise 
 Két énekkar látogatott el hozzánk a Dunaharaszti Szent Cecília kórus és Budapest Szt. Rita 
kórus, hogy közös énekkar keretében mutassa be Charles Gounod (1818 - 1893): Szt. Cecília Miséjét. 
A szerzőről tudni kell, hogy 1839-ben mint a Párizsi konzervatórium növendéke elnyerte minden álma 
jutalmát, a Római nagydíjat, s ennek köszönhetően három évet tölthetett a római Villa Mediciben. 
Különösen az egyházi zene volt rá nagy hatással, főleg Palestrina. Ettől kezdve munkásságának fontos 
területe lett a vallás és az egyházi zene, sőt 1846 és 1849 között még papnak is tanult, de nem 
szentelték fel. Legtöbben tőle csak az Ave Maria-t ismerik, amit Bach C-dúr prelúdiumára írt. Az 
énekkar igen érdekes fenkölt érzelmekkel ajándékozta meg, a 10 órás misére érkezőket. A művet 
Juhász Erika kísérte orgonán, A szólókat énekelték Morvai Katalin, Fazekas Tamás, Homor Ferenc, 
vezényelt Besenyei Éva. 
 Az lehet tudni, hogy a Dunaharaszti Szent Cecília Énekkart 1991-ben az egyházközség 
kántora Mátrai Imre alapította. 1997-ben fogadták Dunaharaszti testvérvárosának Altdorfnak kórusát, 
majd 1998-ban, meghívásra, viszonozta a kórus a látogatást. 1999-től Bánky Tamás, énektanár, 
karnagy vezette a kórust igen jó eredménnyel, tagjainak száma is háromszorosára növekedett. Az 
ország számtalan városában, sőt Erdélyben is vendégszerepeltek két alkalommal. 2006-ban „Arany 
plakettet” kaptak a város polgármesterétől. 2008-ban Bánky Tamás átadta az énekkar vezetését 
Fazekas Tamás-nak, aki fiatalos lendülettel viszi tovább az énekkart a megkezdett úton. 
 Budapesti Szent Rita Kórus VIII. kerületi Szent Rita plébánia templom vegyes 
kamarakórusa. 2005-ben alakultunk a kórus karnagya Bessenyei Éva, aki a templom kántora is, 
másodkarnagya Juhász Erika, és számos tagjuk egyben a Budapest Városa kórusának tagja. Egyaránt 
éneknek a cappella kórusműveket, és oratorikus műveket, és gregorián énekeket is. 
 A szegedi szereplés igen jól sikerült, és a lelki élményeket testivel is gyarapítottuk a Kőrösi 
Halászcsárdában. A városnézés és a Szegedi Dómban elénekelt néhány ének után kellemes fagyizással 
ért véget a jó hangulatú kirándulás. Reméljük máskor is meglátogatnak minket és talán a mi 
énekkarunk is ellátogat Dunaharasztiba illetve Budapestre. 
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