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Az augusztus 20-ai 

nemzeti ünnep alkal-

mából tizenegy er-

délyinek adományo-

zott állami kitüntetést 

Áder János, Magyar-

ország köztársasá-

gi elnöke, elismerve a 

közösségért, nemze-

tért tett fáradozásai-

kat és tevékenységü-

ket. A díjakat a kitün-

tetettek kedden ve-

hették át Magyaror-

szág Csíkszeredai Fő-

konzulátusán, a Láz-

ár-ház eskütermében.

Erdély több pontjáról ér-
keztek ünnepeltek a ked-
di díjátadóra, amelyen ez-

úttal – is – több csíkszéki sze-
mély munkáját ismerte el Ma-
gyarország államfője, Áder Já-
nos.

„Fekete Kéz”

Szilágyi Árpád, a Volt Poli-
tikai Foglyok Szövetsége Har-
gita Megyei Szervezetének el-
nöke részére az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 
eszméje melletti következe-
tes kiállása, valamint a for-
radalom emlékének ápolását 
szolgáló tevékenysége elis-
meréseként adományozta a 
Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést Áder Já-
nos. A kitüntetett 1952-ben kol-
lektivizálás ellenes plakáto-
kat írt és ragasztott ki szülő-
falujában, Gyergyószárhegyen, 
ezeken használta először a 
„Fekete Kéz” aláírást. Tettei-
ért többször börtönre ítélték, 
fogvatartásának ideje alatt 

részleges látás- és halláská-
rosodást szenvedett. A Volt 
Politikai Foglyok Hargita Me-
gyei Szervezetének elnökeként 
rendszeresen szervez megem-
lékezéseket az 1956-os forra-
dalomról, tart rendhagyó tör-
ténelemórákat általános és kö-
zépiskolások számára.

Felkarolja a fiatalokat

Bodó György plébános az er-
délyi magyarság hitének meg-
erősítése mellett a gyimesi fi-
atalság életkörülményeinek 
javítását is elhivatottan szol-
gáló egyházi és közösségépí-
tő tevékenysége elismerése-
ként Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetésben része-
sült. A plébános 1972. decem-
ber 4-én született Kovászna vá-
rosában, majd több papi állo-
máshely után 2010-ben került 
Gyimesközéplokra, jelenleg 
az ottani Mária Magdolna Egy-

házközség plébánosa. Odahe-
lyezése után rögtön visszaigé-
nyelte az egyházközség régi is-
koláját, amelynek felújítását is 

megszervezte. Idén a magyar 
kormánnyal együttműködve 
tornaterem építésébe kezdett 
a gyimesi fiatalság részére. A 
kitüntetett laudációjában úgy 
fogalmaztak: „az erdélyi ma-
gyarságért való tenni akarása, 
a fiatalok felkarolása, az egy-
házhoz való hűsége mindany-
nyiunk előtt ismeretes. Az er-
délyi magyarság és a gyimesi 

csángó gyermekek fáradhatat-
lan harcosa”.

Néptáncoktatói tevékenység

Sándor Csaba Lajos néptánc-
oktató és koreográfus az erdé-
lyi szórványban élő magyar-
ság körében végzett elkötele-
zett néptáncoktatói és közös-
ségépítő tevékenysége elisme-
réseként Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetésben részesült. 
A díjazott Csíkszentdomokoson 
született, és már középisko-
lai évei alatt kapcsolatba ke-
rült a táncházmozgalommal. 
Balánbányán, Felcsíkon, vala-
mint a Gyergyói-medencében 
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 bálok 
és sok más helyi esemény meg-
szervezése, továbbá ő az Ör-
dögborda, a Prücskök, az Ele-
venek és Zsengicék tánccso-
portok alapítója és vezetője, a 
gyergyószentmiklósi Porozó 
Táncklub mindenese.

A fiatalok szülőföldön 
maradásáért

Székely Ernő csíkszent királyi 
polgármester részére a he-
lyi magyar közösség fejlődé-
se, kultúrájának megőrzése és 
a fiatalok szülőföldön maradá-
sa mellett az anyaországgal va-
ló kapcsolatok ápolását is el-
kötelezetten szolgáló munká-
ja elismeréseként adományo-
zott  Magyar Arany Érdemke-
resztet Áder János. A polgár-
mester 1958. október 5-én szüle-
tett Csíkszentkirályon. 2004-től 
szülőfaluja polgármestereként – 
a nagy infrastrukturális beruhá-
zások és az egyházközség folya-
matos támogatása mellett – ki-
emelten támogat minden olyan 
kezdeményezést, amely a he-
lyi közösség szellemi és anya-
gi gyarapodását szolgálja. Szá-
mos olyan létesítmény létrejöt-
tét kezdeményezte, amely a la-
kosság életminőségének javítá-
sát szolgálja: sportcsarnok, el-
sőként Alcsíkon napközi otthon, 
jégkorongpálya, focipálya építé-
se, valamint fedett borvizes für-
dő a gyógyulni vágyóknak.

ISZLAI KATALIN

Tizenegy erdélyinek adományozott állami kitüntetést Áder János, Magyarország államfője

Példamutató életpályák

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán köztünk élő személyiségek munkásságát ismerték el
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További díjazottak

Az említett személyek mellett Magyar Érdemrend Tisztikeresztje ki-
tüntetésben részesült Tánczos Vilmos néprajzkutató, a kolozsvá-
ri Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Ma-
gyar Néprajz és Antropológia Intézetének egyetemi tanára. Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült Kiss Jenő, a sep-
siszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár volt igazgatója, a Romá-
niai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alapítója és tiszteletbeli el-
nöke. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Ambrus 
József, a Hargita Megyei Mentőszolgálat székelyudvarhelyi mentőál-
lomásának főorvosa, Deák Gyula Levente, a Háromszék Táncegyüt-
tes igazgatója, a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elnöke, Gráma 
János, a Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetségének titkára, 
illetve Tóth Sándor pedagógus, a Hajdina Néptáncegyüttes alapítója 
és vezetője (Marosludas). Végül Magyar Ezüst Érdemkereszt kitün-
tetésben részesült Demeter Irén református vallástanár.

Tizenegy erdélyinek 
adományozott álla-
mi kitüntetést Áder 
János, Magyarország 
köztársasági elnöke.

A Fekete kéz és Szilágyi Árpád neve közismert Szárhegyen. Megérdemelte a kitüntetést




