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Magas rangú elismerés
Magyar állami kitüntetéseket adtak át a Főkonzulátuson

• RÖVIDEN
Fogorvosi ügyelet
Szombaton és vasárnap Csíkszeredában Szakács Szidónia
fogorvos látja el a fogászati
sürgősségi ügyeletet, mindkét
nap 9 és 12 óra között a Nagyrét utca 12A/4. szám alatt.
Székelyudvarhelyen a Mátyus
Dental Studio Bethlen Gábor
utca 30. szám alatti rendelőjében fogadják a sürgősségi
eseteket. A fogorvosi rendelő
telefonszáma: 0745–368632.

Évadkezdés
A marosvásárhelyi Ariel Színház
vasárnap délelőtt 11 órától
játssza a 0-4 éves gyerekeknek
szóló ÉVSZAKOK című előadást.
A helyek száma korlátozott.

Családok zarándoklata
Házaspárokat és családokat,
a házasságot és családokat
támogató egyházmegyei mozgalmakat, lelkiségi csoportokat
várnak Csíksomlyóra szombaton
a családok zarándoklatára, a
hivatásuk megerősődésének
reményében. Az egyházi eseményre regisztrálni és további
részleteket olvasni a https://
csalad.ro/esemeny/csalados-zarandoklat/ weboldalon lehet.

• Az erdélyi magyar közösség érdekében kifejtett munkásságukért hat erdélyi

személyiség részesült magyar állami kitüntetésben. Az Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke által adományozott rangos elismeréseket csütörtökön adták át
ünnepélyesen Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán.
BARABÁS HAJNAL

Ú

jra ünnepélyes eseménynek adott otthont a csíkszeredai Lázár-ház, ahol csütörtökön hat erdélyi személyiséget
részesítettek magyar állami kitüntetésben az augusztus 20-i nemzeti
ünnep alkalmából. Az Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke
által adományozott kitüntetéseket
Tóth László főkonzul adta át a díjazottaknak a magyarságért vállalt
hivatásuk és a közösségért kifejtett
tevékenységük elismeréseként.

Antal Zsolt, Demeter Lajos
Antal Zsolt táncművész, táncoktató, koreográfus, a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes tagja munkásságáért Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át. A néptáncos
1970-ben született Csíkkarcfalván.
Már általános iskolai tanulmányai
alatt kapcsolatba került a néptánccal, amely végig kísérte egész eddigi életét. Alapító tagja az 1990-ben
alakult Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttesnek, amelynek aktív
táncosa a mai napig. Számos előadás színpadra kerülésében alkotóként és koreográfusként vett részt,
szabadidejében mai napig táncoktatóként tevékenykedik.

Demeter Lajos, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár
nyugalmazott könyvtárosa Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben
részesült. A róla írt laudációból
megtudtuk, hogy 1953-ban született
Sepsiszentgyörgyön. Nem képzett
történészként ugyan, de összetett
helyismereti munkák kerültek ki a
keze alól. 2001 nyarától 2018 őszéig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott
a sepsiszentgyörgyi könyvtárban.
Számos kutatásban vett és vesz
részt, erdélyi és magyarországi neves történészekkel dolgozik együtt.

Fazakas János,
Ferencz Sándor Csaba
Fazakas János néptáncpedagógus,
a Maros Művészegyüttes volt tagja
szintén a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át. A kitüntetett
1960-ban született Nyárádszeredában. Sikeres néptáncos pályafutása nem volt akadálymentes, de
mindig hű maradt szülőföldjéhez,
a néptánchoz, művészi elveihez.
Életútjának meghatározó állomása
volt a Maros Művészegyüttes, ahol
1990 augusztusától 2011-ben történt
nyugdíjba vonulásáig dolgozott, de
párhuzamosan megkezdte a Maros
megyei falvakban való néptáncoktatást is. Nemcsak Erdélyben, hanem Európában és a Távol-Keleten
is elismert néptáncoktató még ma is.

Aktív, közösségükért sokat
tevékenykedő személyiségek
munkáját ismerték el
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tudományegyetemen magyar nyelv
és irodalom szakos oklevelet szerFerencz Sándor Csaba karnagy, zett, majd 1976-ban az ELTE doktori
a nyárádszeredai Bocskai István iskolájában szerzett doktori címet.
Dalkar vezetője, a Nyárádszeredai 1991-től a kolozsvári Babeş-Bolyai
Elméleti Líceum nyugalmazott ze- Tudományegyetem Magyar Népnetanára szintén a Magyar Ezüst
rajz és Antropológia Tanszékének
Érdemkereszt kitüntetésben része- adjunktusa majd docense, 2008-ig.
sült. Laudációjában elhangzott, A magyar etnológia-folklorisztika
hogy 1941-ben született Gyergyó- módszeres művelője. Kutatásai a
csomafalván. Tanulmányai elvég- tárgyi kultúra, a gazdálkodás és
zését követően zenét oktatott a életforma, a díszítőművészet és a
Margitai Elméleti Líceumban, köz- népköltészet területére terjednek ki.
ben több kórust is vezetett. Később Több alapkutatás kezdeményezője
zenei szakirányító lett a Maros Me- és irányítója, Székelyföld és Moldva
gyei Művelődési Osztályon, majd különböző kisrégióiban.
a koronkai művelődési otthon
Vetró András szobrászművészt
igazgatója, majd ugyanabban az is Magyar Arany Érdemkereszttel
évben a Nyárádszeredai Elméleti tüntették ki. A képzőművész 1948Líceumba nevezték ki zenetanár- ban született Temesváron. 1973-ban
nak, ahol 2003-as nyugdíjazásáig végzett a Kolozsvári Ion Andreescu
tanított. 1991-ben alapította meg Képzőművészeti Főiskola szobráa Bocskai István Dalkart, mely
szati szakán. Diplomázását köve2005-től jogi személyként műkö- tően 1973-ban Kézdivásárhelyre
dik. A kórusnak jelentős szerepe kérte kinevezését, ahol mintázást,
van a Nyárádmente kulturális éle- rajzot és művészettörténetet tanított
tében. 2014-től a Jobbágyfalvi Nagy
a helybéli Nagy Mózes Líceumban,
Ferenc férfikart is vezeti.
egészen 2014-ben bekövetkezett
nyugdíjazásáig. Több mint négy
évtizedes művészi munkássága
Gazda Klára, Vetró András
során a magyar, és különösen az
Gazda Klára néprajzkutató, a Ba- erdélyi magyar történelem szinte
beş-Bolyai Tudományegyetem minden meghatározó személyiséMagyar Néprajz és Antropológia géről, Szent Istvántól Nagy Imréig
készített szobrot, domborművet
Intézetének nyugalmazott egyetemi docense a Magyar Érdemrend vagy plakettet. Köztéri alkotásai
Lovagkeresztjét vehette át. A kitün- nemcsak szülőföldjén, hanem a
tetett 1944-ben született a Kovász- Kárpát-medencében és Európában
na megyei Zalánban. A kolozsvári is megtalálhatóak.

Siculus Fesztivál
Pénteken délután kezdődik a
hetedik Siculus Fesztivál Székelyudvarhelyen: a megnyitót
délután négykor tartják a Márton Áron téren, ezt követően
pedig a Rafters, a Stonecrops,
a Szuverén Krú, a 8 Licht Minutes, és a székelyudvarhelyi
C-sus-2 lép fel. Este kilenctől a
Nemidevalók koncertezik, majd
tíztől a 4S Street lép színpadra.
Szombaton 17 órától kezdődik
a versenyprogram a Road of
Life, Luppinger Attila, Szintaxis, a Hit Factory és a Kalandor
fellépéseivel, majd este 9 és 10
órától az Ego Sum és a Knock
Out koncertezik. Vasárnap
délután 4-kor kezdődnek a
koncertek: a Csajod nevű formáció kezd, őket a Térerő, az
Uránia, a Kentaur Soul és a Full
Screen követi. Este nyolckor
tartják az eredményhirdetést,
majd az Anna and the Barbies
zárja a Siculus Fesztivált.

Medvefesztivál
és Folkfeszt
Két rendezvényt is tartanak
a hétvégén Tusnádfürdőn.
A Medvefesztivált ezúttal új
helyszínen, a helyi sípályán
szervezik meg szombaton
és vasárnap. Mindkét nap 11
órától kezdődnek a programok.
Emellett idén Tusnádfürdő a
házigazdája az Alcsíki Folkfesztnek is, amelyet az Alcsík
Kistérségi Fejlesztési Társulás
szervez minden évben másmás helyszínen. A néptánctalálkozót szombaton tartják.

