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December 10-én látogatott 
el ismét a Rákoshegyi Bar-
tók Zeneházba a világszerte 
ismert zongoraművészünk, 
Prunyi Ilona. A BZH mű-
vészeti vezetője, Bokor Jutta 
felvezetőjéből megtudhat-
tuk, hogy az este Liszt és 
Goethe kapcsolatáról szól, a 
karácsonyi folytatás pedig a 
mester és tanítványai nexu-
sát álltja fókuszba. 

Goethe drámái évszáza-
dokon keresztül meghatá-
rozó szerepet vittek a ze-
neirodalomban. Elsőként 
Schubert-dalok csendültek 
fel, amelyeket Goethe ver-
sei ihlettek. Ezt követően 
Victor Hugo, Dumas és 
Heine költeményeire kom-
ponált Liszt-dalok követ-
keztek Cecilia Lloyd (szop-

rán) és Bokor Jutta (alt) 
előadásában. A koncert 
kuriozitását a kivetített 
festmények adták, amelyek 
dalonként váltakoztak. Az 
előadásokat támogató Ba-
lassi Intézet jóvoltából egy 

Liszt életmű-kiállítást is 
megtekinthettek az idelá-
togatók. A Bartók Zeneház 
legújabb Vádoló múltunk 
című kamaraopera CD-je 
pedig névre szólóan volt 
dedikáltatható Balázs Ár-

pád zeneszerzővel és Ba-
ranyi Ferenc költővel. Az 
album megjelenését az 
örmény kisebbségi önkor-
mányzat és a Derzbach Au-
tószalon támogatta.

Horváth Tibor 
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FelHÍvás 
Elismerő cím adományozására:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elismerő címeket alapított a különböző városrészekhez 
kapcsolódóan. A díjazottakra 
2012. március 1-jéig várják a kerületben élők javaslatait.
A díjak adományozásával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon 
polgárok iránt, akik példamutatásukkal, maradandó alkotásaikkal, 
munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárultak az egyes városrészek 
szellemi és anyagi gyarapodásához. Évente legfeljebb egy, élő vagy elhunyt 
magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható a díj. 
Az adományozásra ünnepélyes keretek között kerül sor, az elismerésben 
részesülő személy oklevelet és művészi kivitelezésű bronz emlékérmet kap. 
Az elismerésre történt jelöléseket a Képviselő-testület döntése előtt az 
Rákosmenti Erőforrás Bizottság, valamint egy az erre a célra létrehozandó 
kollégium véleményezi, amelynek tagjai között lehetnek polgárok által 
jelölt személyek is. 
Az elismerő címre és a kollégiumi tagságra javaslatot tehet – saját város-
részét illetően - bármely rákoscsabai, rákoscsaba-újtelepi, rákoskeresztúri, 
rákosligeti, valamint rákoshegyi polgár.
A 2012. évi városrészi díjakra vonatkozó javaslatokat levélben postai 
úton 
(XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Csoport 
1173 Budapest, Pesti út 165.) 2012. március 1-jéig lehet megtenni, a 
javaslaton kérjük feltüntetni, hogy melyik díjra teszi meg javaslatát, tehát 
a pontos díj megjelölésével pl.: „Rákoscsabáért” Díj.
(Szükséges adatok: javasolt személy neve, születési helye, ideje, munka-
helye, beosztása, lakcíme, telefonszáma, a javaslat részletes indoklása: 
minimum 10, maximum 20 gépelt sor. Amennyiben a javasolt személy 
már csak posztumusz kaphatja meg a díjat, abban az esetben kérjük 
annak a személynek az elérhetőségét is, aki átveszi az odaítélt díjat.)
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