
A magyar identitástudat megőrzé-
séért és erősítéséért, illetve a ma-
gyarságért tett munkájuk elisme-
réseként részesült magyar állami 
kitüntetésben több művész, peda-
gógus vagy lelkész tegnap este a 
Magyar Köztársaság Csíkszeredai 
Főkonzulátusán. 

HN-információ

Zsigmond Barna Pál főkonzul 
a Magyar Köztársaság Érdem-
rend Lovagkeresztjét nyújtotta 

át Bíró Gábor festőművésznek, resta-
urátornak. A székelyudvarhelyi mű-
vész – amint azt Szarka Gábor konzul 
laudációjában mondta – oktatói tevé-
kenységével hozzájárult a székelyföldi 
magyar ifjúság művészeti képzéséhez, 
és nagy szerepe volt a Székelyföld fo-
lyóirat újraindításában.

Az irodalom- és műkritikus, esszé-
író és tanár Gazda József – aki szintén 
lovagkeresztet kapott –„elkötelezett 
és hivatástudattal rendelkező peda-
gógusként a tanításon kívül minden 
lehetőséget megragad a nemzeti kul-
túra ápolására és népszerűsítésére. (...) 
Mindenképp figyelemreméltó és a 
mai magyar társadalomra vonatkoz-
tatva is tanulságos az a megállapítása, 
amely szerint a magárahagyottság és a 
veszélyeztetettség az erdélyi magyar-
ságban azt tudatosította, hogy addig 
marad meg egy nép, egy nemzet, amíg 
kultúrája van és kultúrát teremt”.

Kitüntetett figyelemben részesült 
a lészpedi Monica Ioniță, aki az ottani 

általános iskola igazgatójaként talál-
kozott először a csángóföldi magyar 
nyelvoktatás problematikájával. A 
magyar nyelvoktatás számára állandó 
szaktermet biztosított, amely a hagyo-
mányőrző kulturális tevékenység ott-
honául is szolgál. „Tevékenysége nyo-
mán a magyar nyelvoktatás nemcsak 
papírforma szerint, hanem gyakorlati 
értelemben is integrálódott az isko-
la életébe, ami Csángóföldön eddig 
egyedi esetnek számít” – hangzott el.

Boros Károly csíktaplocai plé-
bános, felcsíki főesperes a Magyar 

Köztársasági Érdemrend Arany 
Érdemkeresztjét kapta. „Életútját a 
bátor kiállás, az egyházához való ra-
gaszkodás jellemzi. A diktatúra éve-
iben, mint Márton Áron püspök 
földije, többször zaklatásnak volt ki-
téve. Azt tartják róla Csíktaplocán, 
hogy nemcsak prédikál, de ha kell, 
személyesen is kiáll a közösség érde-
kében” – állt a laudációban.

Haáz Sándor tanár három évti-
zedes, kiemelkedő zenepedagógiai, 
közösségszervező és -építő tevé-
kenységéért, a népi szellemi és tárgyi 

kultúra, valamint az egyetemes és 
népi zenei kultúra népszerűsítéséért, 
hagyományaink megőrzése érdeké-
ben kifejtett szolgálataiért érdemelt 
magas rangú állami kitüntetést.

Farkas Miklós a segesvári iskolai 
és művelődési élet egyik főszerve-
zője. Mint tanár és a Gaudeamus 
Alapítvány szülőatyja, fő célkitű-
zése a segesvári és környékbeli szór-
ványban élő magyar gyermekek 
anyanyelvű oktatásának támogatá-
sa, anyanyelvük megőrzése és nem-
zeti identitásuk erősítése – ő szin-

tén munkája elismeréseként kapott 
kitüntetést.

Vargha Mihály szobrászművész, a 
Székely Nemzeti Múzeum igazgatója 
megannyi, nemzetközi visszhangot is 
kiváltott, igényes vizuális művészeti 
rendezvény elképzelője és megvaló-
sítója, aki előbb a városi képtár, mára 
pedig a múzeum igazgatójaként is irá-
nyítja a művészeti életet. 

„Nagy meglepetés ez a kitüntetés, 
amelyre engem kiszemeltek. De min-
denképpen egy számvetés pillanata 
is, mert amikor az ember megtudja, 
hogy kitüntetik, az első kérdés, ami 
felmerül benne, hogy megérdemli-e, 
a második, hogy miért pont ő kapja, 
és miért nem olyasvalaki, aki többet 
dolgozik, csak talán nem rivalda-
fényben, nem annyi tapssal, mert 
háttérmunkát végez. Én igyekszem 
megszolgálni a megelőlegezett bizal-
mat, és a továbbiakban lepedálozni 
a hátrányt azokkal szemben, akik 
még szintén megérdemelték volna” – 
mondta el lapunknak az ünnepséget 
követően Haáz Sándor tanár.

Boros Károly plébánost, mint 
mesélte, szintén meglepte az elisme-
rés. „Rendkívüli dolgokat soha sem 
szerettem tenni, csak amit a min-
dennapi élet megkívánt mint paptól 
és magyar embertől. Így jöttek a dol-
gok egymás után, és én igyekeztem, 
és ezután is igyekszem a képessége-
imhez mérten mindent megtenni. 
Talán egy kis megnyugvást is jelent, 
hogy jól tettem, amit tettem.”
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MAgyAr állAMi KitüntetéseKet osztottAK CsíKszeredábAn

„Megnyugvás, hogy jól tettem, amit tettem”

turistAösvényt és MászóFAlAt AdtAK át A hegyiMentősöK

Falra mászott mindenki
A gyergyói-havasok turistaös-
vényeit jelző táblák kihelyezését 
kezdte el hargita Megye tanácsa 
tegnap a hegyimentő Közszolgá-
lat biztonságos hegyi turizmus 
elnevezésű programja keretében. 
A Fehérmezőre vezető turistaös-
vény tábláit és a gyilkos-tót kör-
bejáró nordic walking ösvény első 
tábláját helyezte ki borboly Csaba 
tanácselnök, miután  átadták az 
új és felújított mászófalakat is. 
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A Gyilkos-tó megyénk kiemelt 
turisztikai célpontja, ame-
lyet sajnos rendetlenül, a ter-

mészetet nem kímélve használnak a 
turisták, éppen ezért igyekszik a me-
gyei tanács megfelelő körülményeket 
biztosítani e csodálatos hely teljes be-
barangolásához – hangsúlyozta Bor-
boly Csaba tegnap, a Hegyimentő 
Közszolgálat tevékenységét bemutató 
és a turistaösvények, mászófalak jelö-
lését szolgáló terepszemlén. A megyei 
önkormányzat elnöke elmondta, már 
fél éve javasolták Gyergyószentmiklós 
Polgármesteri Hivatalának egy közös-
ségi társulás megalakítását, amelynek 
elsődleges célja a Gyilkos-tó és kör-
nyékének fejlesztése lenne. Addig is, 
amíg várnak a hivatal pozitív válaszá-
ra, a rendelkezésre álló eszközökkel 
próbálnak megfelelő körülményeket 

biztosítani az idelátogatók számára 
turistaösvények és mászófalak, illetve 
hegyimentő-bázis kialakításán keresz-
tül, de gondoltak a kisiskolásokra is a 
tanösvények létrehozásával vagy erdei 
iskolák szervezésével. A tanácselnök 
elmondta, a Gyilkos-tó környékén 
300, a megyében pedig lassan 1000 
kilométer kijelölt, digitalizált, a mi-
nisztérium által engedélyezett ösvény 
van, amelynek bővítésén folyamato-
san dolgoznak annak érdekében, hogy 
biztosítani tudják a megye nevezetes-
ségeinek minél szélesebb körben való 
megismerését. 

Fekete Örs, s Hegyimentő Köz-
szolgálat vezetője elmondta, hogy a 

Fehérmezőre vezető turistaösvény 
kiváló kikapcsolódási lehetőség csa-
ládok, idősebb látogatók számára. 
A Gyilkos-tavat körbejáró nordic 
walking típusú ösvény egy megfelelően 
kitáblázott turistaösvény, amely renge-
teg információval látja el használóját. 
A mászófalak rendületlen népszerű-
ségnek örvendenek az idelátogatók 
körében, elsődleges fontosságú, hogy 
biztonságossá tegyék ezeket, ezúttal 
a Lányok Útja elnevezésű, kezdők és 
gyerekek számára ajánlott mászófalat 
adtak át a mászósport kedvelőinek. 

Az ösvények átadása után lehe-
tőség volt a sziklamászás élményének 
kipróbálására is.

Boros Károly csíktaplocai plébánost munkásságáért  részesítette elismerésben a magyar államfő fotó: mihály lászló

Fiatalok mászófalon. Rendületlen népszerűség fotó: darvas beáta


