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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. május 25.-i 

71. számú HATÁROZAT 

Az „ALAE” kitüntetésnek, Virginia Zeani szopránénekesnőnek való átadásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva az indítványozó 10.774/25.05.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 43. cikkelyének (1) bekezdésének, összevetve a sürgősségi eljárásra 

vonatkozó 98. cikkely előírásainak értelmében, 

Tekintettel az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”d” betűjének, összevetve az 

(5) bekezdés ”a” betűjének az előírásaira és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Odaítélik az „ALAE” kitüntetést Virginia Zeani asszonynak, nemzetközi értékű lírikus 

művésznő, a profizmusért, kitartásért és kiválóságért az operazene terén.  

2. cikkely A kitüntetés modellje és leírása megfelel az „ALAE” kitüntetésnek az odaítélésére 

vonatkozó szabályzat által előírtaknak, amelyet jóváhagytak a Maros Megyei Tanácsnak az „Alae” 

kitüntetés létrehozására vonatkozó 44/31.03.2016. sz. Határozatával. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik Virginia Zeani asszonnyal. 

  

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLY 

  10.774/25.05.2017 sz. 

VI/D/2 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az „ALAE” kitüntetésnek, Virginia Zeani szopránénekesnőnek való átadására vonatkozó 

határozattervezethez 

Virginia Zeani, a XX. századnak, az egyik leg nevezetesebb lírai szopránénekese, román 

származású, a megyénk béli, Görgényoroszfaluban született (1925-ben). 

A nemzetközi karriere tekintélyes, 25 éven keresztül "prima donna assoluta" volt a Romai 

Operában (1955-ben debütált) ahol a leg híresebb tenorokkal énekelt, Beniamino Gigli és Ferruccio 

Tagliavini-től egészen Luciano Pavarotti és Plácido Domingo-ig.  

Az egyik legnagyobb sikere, Desdemona szerepének alakítása volt, siker, amelyet megismételt, 

amikor a Romai Opera együttesével fellépett a Berlini Opera színpadán és a New York-i 

Metropolitan Opera House-ban. 

A vokális technikájának a fejlettségének és kitűnő minőségének köszönhető, Virginia Zeani a 

koloratúrszoprántól a lírai szoprán és drámai szopránig fejlődött, amivel biztosította magának a 

repertoárjának a tág körűvé tételét a Verdi "Don Carlos" és "Otello" operák alap szerepeivel, 

Tatiana szerepével Ceaikovski "Eugen Oneghin"-jében és két wagneri szereppel is, Senta a ”Bolygó 

hollandi”-ból és Elsa a "Lohengrin"-ből. 

A teljes karrierje folyamán, Virginia Zeani-t meleg elismerésben részesítették a kitűnő kvalitásaiért 

a színházi dinamikája, vitalitása és érzékenysége terén. A hangja nagy flexibilitást bizonyít, amelyet 

rendkívüli technikai szakszerűséggel bocsájt ki, kibővítve a mellkasból fakadó meleg hangoktól a 

nagyon magas hangokig. Zeani tökéletes kiejtéssel, drámai intenzitással és meggyőződéssel énekel. 

Virginia Zeani felvételezett lemezre több szelektív albumot és Verdinek a "La Traviata" és 

Puccininak a "Tosca" operáknak a komplett változatait.  

Jelenben az Amerikai Egyesült Államokban lakik, ahol 1991 után az Indiana University-n kántó 

tanár volt (Distinguished Professor). 

Virginia Zeani személyisége és a kivételes művészi karrierje, a legfontosabb argumentumot 

képezte, az Ő nevét viselő operafesztivál megszervezésének, a kezdeményezésében, abban a 

megyében ahol született, pontosabban a megyeszékhelyét képező municípiumban, fesztivál, amely 

óriási hasznot hozhat Görgényoroszfalú, Marosvásárhely és nem utolsó sorban a megyének és még 

az egész országnak is az imázsának. (a részvétel nemzetközi). 

A Maros Megyei Tanácsnak, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének a jóváhagyására vonatkozó 

34/30.03.2017. sz. Határozatával a Maros Megyei Tanácsnak, jóváhagyták a „Virginia Zeani” 

Operafesztivál megszervezését, 2017. június 22-25. között, partnerségben a „Together on Top” 

Egyesülettel, amelynek a fő helyszíne a Kultúrpalota. 
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A fesztivál, a leg megfelelőbb pillanata Virginia Zeani személyiségének a megünneplésére, az 

„ALAE” (latinul szárnyak) kitüntetés átadásával, kitüntetés, amellyel a megyei közhatóság kitünteti 

a markáns személyiségeket, a „szakmában tanúsított megvalósulásért való bátorságért, inspiráló 

erőért és kiválóságért”, amint a plakett szövege is mondja.  

Figyelembe véve a fent bemutatott argumentumokat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a 

mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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