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Erdély több pontjáról érkez-
tek ünnepeltek a tegnapi 
díjátadóra, amelyen ezút-

tal – is – több csíkszéki személy 
munkáját ismerte el Magyaror-
szág államfője, Áder János.

„Fekete Kéz”

Szilágyi Árpád, a Volt Politikai 
Foglyok Szövetsége Hargita Me-
gyei Szervezetének elnöke ré-
szére az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eszméje mellet-
ti következetes kiállása, vala-
mint a forradalom emlékének 
ápolását szolgáló tevékenysé-
ge elismeréseként adományozta 
a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést Áder János. 
A kitüntetett 1952-ben kollek-
tivizálás ellenes plakátokat írt 
és ragasztott ki szülőfalujá-
ban, Gyergyószárhegyen, eze-
ken használta először a „Fekete 
Kéz” aláírást. Tetteiért többször 
börtönre ítélték, fogva tartásá-

nak ideje alatt részleges látás 
és halláskárosodást szenvedett. 
A Volt Politikai Foglyok Hargi-
ta Megyei Szervezetének elnö-
keként rendszeresen szervez 
megemlékezéseket az 1956-os 
forradalomról, tart rendhagyó 
történelemórákat általános és 
középiskolások számára.

Felkarolja a fiatalokat

Bodó György plébános az er-
délyi magyarság hitének meg-
erősítése mellett a gyimesi 
fiatalság életkörülményeinek 
javítását is elhivatottan szol-
gáló egyházi és közösségépítő 
tevékenysége elismeréseként 
Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetésben részesült. A plé-
bános 1972. december 4-én szü-
letett Kovászna városában, majd 
több papi állomáshely után 2010-
ben került Gyimes közép lokra, 
jelenleg az ottani Mária Mag-
dolna Egyházközség plébáno-
sa. Odahelyezése után rögtön 
visszaigényelte az egyházköz-
ség régi iskoláját, amelynek fel-
újítását is megszervezte. Idén a 
magyar kormánnyal együttmű-
ködve tornateremépítésbe kez-
dett a gyimesi fiatalság részére. 
A kitüntetett laudációjában úgy 
fogalmaztak: „az erdélyi ma-
gyarságért való tenni akará-
sa, a fiatalok felkarolása, az 
egyházhoz való hűsége mind-

annyiunk előtt ismeretes. Az 
erdélyi magyarság és a gyime-
si csángó gyermekek fáradha-
tatlan harcosa”.

Néptáncoktatói tevékenység

S á n d o r  C s a b a  L a j o s  
néptáncoktató és koreográfus 
az erdélyi szórványban élő ma-
gyarság körében végzett el-
kötelezett néptáncoktatói és 
közösségépítő tevékenysé-
ge elismeréseként Magyar 
Arany Érdemkereszt kitün-
tetésben részesült. A díjazott 
Csíkszentdomokoson szüle-
tett ,  és már középiskolai 
évei alatt kapcsolatba került 
a  t á n c h á z m o z g a l o m m a l .  
Balánbányán, Felcsíkon, va-
lamint a Gyergyói-medencé-
ben az elmúlt 27 év alatt több 
mint hétezer gyermeket tanított 
néptáncolni. Több rendezvény-
nek a létrehozója és szervező-
je. Nevéhez fűződik a Botorka 
fesztivál, a hagyományos gyer-
meklakodalmak, farsangi bá-
lok és sok más helyi esemény 
megszervezése, továbbá ő az 
Ördögborda, a Prücskök, az Ele-
venek és Zsengicék tánccsopor-
tok alapítója és vezetője.

A fiatalok szülőföldön maradásáért

Székely Ernő csík szent-
királyi polgármester részére 
a helyi magyar közösség fejlő-
dése, kultúrájának megőrzése 
és a fiatalok szülőföldön mara-
dása mellett az anyaországgal 
való kapcsolatok ápolását is el-
kötelezetten szolgáló munkája 
elismeréseként adományozott  
Magyar Arany Érdemkeresz-
tet Áder János. A polgármes-
ter 1958. október 5-én született 
Csíkszentkirályon. 2004-től 
szülőfaluja polgármestereként 
– a nagy infrastrukturális be-
ruházások és az egyházköz-
ség folyamatos támogatása 
mellett – kiemelten támogat 
minden olyan kezdeménye-
zést, amely a helyi közösség 
szellemi és anyagi gyarapo-
dását szolgálja. Számos olyan 
létesítmény létrejöttét kez-
deményezte, amely a lakos-
ság életminőségének javítását 
szolgálja: sportcsarnok, első-
ként Alcsíkon napközi otthon, 
jégkorongpálya, focipálya épí-
tése, valamint fedett borvizes 
fürdő a gyógyulni vágyóknak.

ISZLAI KATALIN

Tizenegy erdélyinek adományozott állami kitüntetést  Áder János, Magyarország államfője

Példamutató életpályák

Ünnepi délután Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. Tizenegy személy munkásságát ismerték el

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmá-

ból tizenegy erdélyinek adományozott állami 

kitüntetést Áder János, Magyarország köztár-

sasági elnöke, elismerve a közösségért, nem-

zetért tett fáradozásaikat és tevékenységüket. 

A díjakat a kitüntetettek tegnap vehették át 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán, a 

Lázár-ház eskütermében.

530182, Csíkszereda, 
Fortuna Park sétány 2A.
Telefon: 0266–372 370
E-mail: 
csikihirlap@csiki-hirlap.ro
marketing@csiki-hirlap.ro
hirdetes@csiki-hirlap.ro
elofizetes@csiki-hirlap.ro
Fax: 0266–372 360

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 

szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség telefonszá-
mát, a 0266–372370-et tárcsázza, és bemondja 

pontos címét, lapkihordóink felkeresik Önt ottho-
nában, náluk megrendelheti lapunkat. 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.csiki-hirlap.ro
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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Románi-
ai Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Csíkszék napilapja

0266-371100
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit

a szerkesztõk fogadják 
naponta 8–20 óra között!

Telefonszolgálat:

FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej
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További díjazottak

Az említett személyek mellett Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
kitüntetésben részesült dr. Tánczos Vilmos néprajzkutató, a 
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének egyetemi 
tanára. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben része-
sült Kiss Jenő, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár 
volt igazgatója, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
alapítója és tiszteletbeli elnöke. Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetésben részesült Ambrus József, a Hargita Megyei Mentő-
szolgálat székelyudvarhelyi mentőállomásának főorvosa, Deák 
Gyula Levente, a Háromszék Táncegyüttes igazgatója, a Romániai 
Magyar Néptánc Egyesület elnöke, Gráma János, a Volt Politikai 
Foglyok Maros Megyei Szövetségének titkára, illetve Tóth Sán-
dor pedagógus, a Hajdina Néptáncegyüttes alapítója és vezetője 
(Marosludas). Végül Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben 
részesült Demeter Irén református vallástanár.

Tizenegy erdélyinek 
adományozott állami 
kitüntetést Áder 
János, Magyarország 
köztársasági elnöke
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