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Kedves Liszt-tagok, kedves barátaink ! 

 

A Pandémia lélegzetvételnyi szünetében jelentkezünk, abban bízva, hogy a „normális élet” egyszer csak visszatér és 

megtarthatjuk a gondosan megtervezett hangversenyeinket Liszt Ferencre emlékezve, hiszen ebben az esztendőben 

születésének 210. évfordulójára emlékezünk. 

A 2021. Esztendő sok újdonsággal szolgál, de emellett több az elmaradt, meghiúsult esemény, nemcsak a mi házunk táján, 

hanem szinte mindenütt a világban. 

Azok számára, akik nem voltak jelen az idei, június elején megtartott Közgyűlésen, (személyes résztvevő mindössze 13 fő 

volt) a meghirdetett napirend szerint rendre beszámoltunk a 2020.év gazdasági és szakmai működéséről, megbeszéltük a 

Szekszárdi tagozat immár egy éve húzódó megoldatlan helyzetét, a Soproni tagozat koncertjei helyszínéül szolgáló Pannon-

Med hotel felújítása miatt felfüggesztett koncertlehetőség alternatív megoldásainak ötletét, és a jövőbeni tevékenységeinket, 

mint pl. annak a kérdését, hogy folytassuk-e az Esztergomi Liszt Hét további szervezését és megtartását abban az esetben, 

hogy ha csak a jelenlegi – szép lassan elöregedő – vezetőségünk vesz ebben részt, tekintve, hogy ez utóbbi „projekt” legalább 

egy éves előkészítést,  és igen  sokrétű gyakorlati szervezési munkát igényel. A közgyűlésen ezen  felvetett problémák 

egyikére sem tudtunk megfelelő választ adni, de reméljük, egy nyugalmasabb, és „akadálymenetes” korszak ebben segítséget 

fog nyújtani.  

Ebben az évadban a tervezett és meghirdetett hangversenyekből mindössze négyet tudtunk megtartani Budapesten,  a vidéki 

tagozatoknál pedig összesen kettőt. Ennek részben az az oka, hogy Társaságunk elég „szegény” ahhoz, hogy a szükséges 

technikai eszközöket saját erőből meg tudná teremteni pl. egy on-line koncert lebonyolításához, másrészt, hogy itt, 

Budapesten a Zeneakadémia kapacitásaihoz vagyunk, voltunk kötve, aminek következtében – részben anyagi okok miatt is – 

a közönség nélküli, felvételről készített hangversenyek ügye is lekerült a napirendről. 

A 2021. első félévére tervezett hangversenyeinkből is csak június végén kerülhetett sorra kettő, mire a járvány csillapodása 

lehetővé tette, hogy a várbeli Zenetudományi Intézet Bartók termében, június 23-án és 26-án két igen emlékezetes és 

kiemelkedően magas színvonalú zenei élmény részesei lehettünk. (Képekkel illusztrált ismertetés a Liszt magyar szemmel c. 

újságunk 44. számában olvasható az interneten (www.lisztsociety.hu) vagy papír alapon, hozzáférhető a Liszt Társaságban, 

illetve a pártoló tagok számára postán küldjük. 

Terveink a 2021/22 évadra: 

A program összeállt, szívből reméljük, hogy ebben az évadban már legalább részben megtarthatjuk hangversenyeinket úgy az 

előadó művészek, mint a közönség egyöntetű kívánsága szerint: 

A helyszín változatlan: Régi Zeneakadémia Kamaraterem, Budapest VI. Vörösmarty u. 35. I. emelet 

Kezdés időpontja 18.oo óra 

2021. szeptember 29.  Magyar Valentin zongorahangversenye (2021. februárról elmaradt) 

   (a fiatal, tehetséges zongoraművész növendék részt fog venni a LisztBartók zongoraversenyen,  

   Kérjük, együtt drukkoljunk sikeréért.) 

2021. október 20.  Liszt születésnapjának 210. évfordulója 

   Király Csaba – elnökünk – hangversenye Liszt rapszódiáiból. Bevezető- és összekötő szöveget  

   mond Várnagy Andrea zongoraművész  

2021. november 24. Lajkó István zongoraművész hangversenye (2021. Áprilisról elhalasztott koncert) 

2021. december 15. Saint-Saëns halálának 100. évfordulójára 

   Szabó Ferenc János és a Zeneakadémia ének – és zongoratanszakos növendékeinek hangversenye 

2022. január 26.  Polgár Éva zongoerahangversenye 

   Polgár Éva az Egyesült Államokban tanító fiatal zongoraművész, aki a Californiai Zenei versenyek   

   megrendezésében és szakmai lebonyolításában átvette a stafétabotot Neszlényi Judittól és társaitól. 

   (cikkünk a Liszt magyar szemmel c. újság 44. számában) 
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2022. február 23.  Eckhardt Gábor, a Zeneakadémia zongora tanszakának professzora zongoraestje (2020-ról  

  elhalasztva) 

2022. március 30. Ránki Fülöp zongorahangversenye Kaczmarczyk Adrienne előadásával- Nagybőjt és Húsvét  

  címmel (2020. áprilisi koncert 

2022, április 27.  Cézar Frank születésének 200.évfordulója 

Szabó Ferenc János zenetörténész összeállítása és előadása a Zeneakadémia ének- és zongora 

tanszakos növendékeinek közreműködésével 

 

Kedves Tagjaink ! 

Reméljük, hogy ebben az évadban nem leszünk kénytelenek újból elhalasztani a zenei élvezeteket, amelyeknek igen gazdag 

tárházát igyekszünk Önöknek nyújtani, és ismét zavartalanul élvezhetik a zenei élményeket. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Liszt Múzeum szeptember 1-től ismét látogatható a régi rend szerint és októberben két 

hetes Liszt Fesztivált is rendez. (részletes program olvasható a Liszt Múzeum honlapján) Javasoljuk Liszt-rajongóknak, hogy 

kövessék figyelemmel. 

 

Arra kérjük kedves tagjainkat, hogy aki még nem fizette volna be ezévi tagdíját, szíveskedjék mihamarabb pótolni – talán 

nem kell részletezni, hogy milyen helyzetben van Társaságunk. (tagdíj dolgozóknak évi 4500.- Ft, nyugdíjasoknak és 

diákoknak). Az iroda nyitva tartása szeptember 15-től kedden és csütörtökön 11-16 óra között. Időpont egyeztetés telefonon: 

1-342-1573 (Liszt Társaság, üzenetrögzítő), illetve 06-30-2809726 Rozsnyay Judit (mindenkit visszahívunk). 

 

Kedves Tagjaink ! Reméljük, zavartalan lesz az elkövetkezendő évad, reméljük, mindenkit jó egészségben találunk és a zenei 

élmény mindenkinek osztályrészéül jut. 

 

Szíves üdvözlettel 

 

 

 

Eckhardt Mária       Rozsnyay Judit 

Társ-elnök       főtitkár 

 


