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megelőzteamagyarállamot,amikorhá-
romévvelaSapientiaErdélyiMagyarTu-
dományegyetem létrehozása előtt 1998-
ban magyarországi egyetem kihelyezett
tagozatát fogadta a városba, és a szé-
kelyudvarhelyi felsőoktatást fenntartotta,
bővítette.A házelnök elérkezettnek látta 
azidőt,hogyamagyarállamáltalfenntar-
tott erdélyi Sapientia egyetem is szakot,
vagy szakokat indítson Székelyudvar-
helyen. A Székelyudvarhelyi Egyetemi
Központban jelenleg az Óbudai Egye-
tem könnyűipari mérnöki alapszakán, 
azEdutusEgyetemkereskedelemésmar-
ketingalapszakán,aPannonEgyetemvi-
dékfejlesztésiésagrármérnökalapszakán,

illetve a Budapesti Gazdasági Egyetem
turizmus-vendéglátás szakán tanulhatnak
székelyföldidiákok.Aközpontfelújítása
során a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
valésmásforrásokbevonásávalkicserél-
ték a háromemeletes épület nyílászáróit,
felújítottákavizesblokkokat,újrafestették
azépületkülsőésbelsőfalait,ésfejlesz-
tettékaberendezéseit.

(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: 
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/

kover-laszlo-a-szekelyudvarhelyi-
egyetemi-kozpont-avatojan-

szekelyfoldnek-karpotlas-jar-budapesttol-
es-bukaresttol-is)
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Emléktáblát kapott Moldován Stefánia
operaénekes

Moldován Stefánia aBánk bán 
egyik legsikeresebb Melindája
volt,közösenlépettfelaz1960-as
évekvilághírűtenorjával,Mario 
Del Monacóvalis.Fellépettapai
őseinekföldjén,Örményország-
ban is, ahol lenyűgözteavilág-
hírű örmény zeneszerzőt,Aram 
Hacsaturjánt is, aki neki aján-
lottaháromkoncertáriáját.

MoldovánStefánia1929.augusz-
tus 24-én a romániai Sajóud-
varhelyen született. Apai ágon
örményszármazásúvolt,deegész

pályafutásasoránMagyarországhozkötő-
dött.1948és1953közöttaLisztFerenc
Zeneművészeti Főiskolára járt. Debütá-
lása Puccini Bohéméletében, a Szegedi
Nemzeti Színházban volt, 1961-ig a tár-
sulat tagjaként dolgozott. Elsősorban
Verdi operáiban nyújtott művészi alakí-
tásaivalértelkiemelkedőmagyarországi 

ésnemzetközisikereket.1961és2012kö-
zött aMagyar Állami Operaházmagán-
énekese volt. Repertoárján szerepeltek 
Mozart- és Puccini-operák szoprán sze-
repei.AhatvanasévekbenMagyarország
egyik legnépszerűbb operaénekesnője
volt,háromjátékfilmbenisjátszott.

Forrás:Kultúra .hu

Melis Györggyel a Manon Lescaut előadásán
Fotó forrása: operett.network

Emléktáblát helyeztek el Moldován Stefánia (1929-2012) érdemes művész, Liszt Fe-
renc-díjas operaénekes, a XIII. kerület díszpolgára emlékére egykori lakóházán, 
a Katona József utca 25. szám alatt. A lakóház második emeleti lakása több mint 
negyven évig volt a művésznő és családja otthona. Moldován Stefánia művészi pá-
lyafutásával párhuzamosan több mint tíz évig a 13. Kerületi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat tagjaként vállalt közéleti feladatot.

  

Gaál György                       
Jereván és Tbiliszi – 2. rész

Örményországigazinevezetességeiako-
lostorokéstemplomok.Ezeknélfigyelhe-
tők meg az örmény építészet sajátságai.

Azok a „mérnöki” titkok, amelyekkel 
a földrengések ellen védekeztek. Általá-
banrománstílusú,ezeréveskisépületek.
Négyzetestemplomtérföléemeltkupolá-
val.Egyik-másikromosmaradt,másokat
ismételten újjáépítettek. Mindegyikhez
több legenda fűződik.Páróra alatt akis
országban–arosszutakellenére–meg-
közelíthetők.Szombatonadélividékeken
tettkörútésborkóstolóután,mégsötéte-
déselőttsikerülelőszörajerevánibelvá-
rossalismerkedni.Aszállodánktólaligtíz
percre levő, a „Cascade” lábánál fekvő

  

egyik főtérhez érünk.Ez tulajdonképpen
kétegymásbatorkollóparkosítotttér,tele
fákkal.AFrancia tér egyben a legfonto-
sabbútkereszteződés.Amásik,Azatutjan
térmeghatározóépületeaközépreemelt
Operaház. Ezt is Tumanjan tervezte. 
Kettős épület: egy 1200 személyes szín-
házterembőlésegy1400férőhelyeskon-
certterembőláll.Azutóbbialegnagyobb
örmény zeneszerző, Aram Hacsaturján 
nevét viseli. Ülő szobrát 1999-ben he-
lyeztékelazépülethátsóhomlokzataelé. 
Afőhomlokzatelőttiskétszobor:sajnos
aneveketcsakörménybetűkkelírtákki.
Azoperaházmellettadúsparkbancsóna-
kázó tó is található. Ittmár sötétedéskorJereváni Operaház

A Cascade vízesést imitáló lépcsősora - Jereván




