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November 17-18-án volt a Los Angeles Nemzetközi Liszt Zongora- és Ének-verseny, az Azusa Pacific University helyiségeiben. 167 
versenyző mérte össze tudását 11 kategóriában.  

A versenyt 1990 óta tizenötödször rendezték meg, ezúttal az új igazgatóság irányításával: Prof. Dr. Hickey Kató és Dr. Polgár Éva 
zongoraművész vezetésével — aki egyébként 2014-ben megnyerte ezt a versenyt két kategóriában is. 

Négy fiatal magyar művész is zongorázott száz százalékos sikerrel, mert mindegyik résztvevő kitüntetéseket kapott. A 23 éves  
Váradi László az Amerikai Liszt Szövetség Nagydíját nyerte el több más díj mellett. Hodozsó György döntőbe jutott és különdíjat kapott,  
Vajda Marcell a döntőbe jutott Honorary Mention-el, Gerebics Sándor a 4-es kategóriában versenyzett. 

A Magyar Köztársaságot a Los Angelesi Főkonzulátus részéről Danku Attila kereskedelmi attasé képviselte szép megnyitó beszédével. 

Az itt közölt fényképeket Nagy Ildikó, a Főkonzul úr felesége készítette. 1990-tól 28 éven át mostanáig Geraldine Keeling es Neszlényi 
Judith szervezték meg ezt a nagyszabású találkozót, minden második évben, egy héttel a Hálaadás (Thanksgiving) ünnepe előtt. 

(J.P.N.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Los Angeles International Liszt Piano and Song competition was held on November 17-18th at the premises of the Azusa Pacific 
University. 167 musicians competed in 11 categories. 

This year the competition was held for the 15th time since 1990, this time organized 
by the new board, under the guidance of Prof. Dr. Kato Hickey and pianist Dr. Éva 
Polgár, who otherwise won this race in 2014 in two categories. 

Four young Hungarian musicians, too, participated in the piano category with a 
hundred percent success rate, as they all received awards. 23-year-old László Váradi 
won the Grand Prix of the American Liszt Society, in addition to several other 
prizes. György Hodozsó had qualified for the final round, where he received a 
special award, Marcell Vajda qualified for the final with an Honorary Mention, 
while Sándor Gerebics competed in category 4. 

The Consulate General of the Republic of Hungary in Los Angeles was represented 
at the event by commercial attaché Attila Danku with a nice opening speech. 

The photographs presented here were taken by Ms. Ildiko Nagy, wife of the Consule 
General. 

From 1990, through 28 years until now, this magnificent event used to be organized 
by Geraldine Keeling and Judith Neszlényi in every second year, one week before 
Thanksgiving, 

(J.P.N.) 


