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Nagyra értékelt helybéliek
Kisné Portik Irén lett Gyergyószentmiklós díszpolgára

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A LariDante Igazi ünnep című, a 
Szent Miklós Napokra írt dalával 

kezdődött a tegnapi dísztanácsülés 
Gyergyószentmiklóson. Nagy Zoltán 
polgármester ünnepi beszédében az 
élhető tér és az erős közösség fontos-
ságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy 
Gyergyószentmiklós fő gazdagsága a 
nemzeti és felekezeti sokszínűség bé-
kés együttélésében rejlik.

Elismerték munkájukat

A díszpolgári címet ezúttal Kisné 
Portik Irén néprajkutatónak ítélték 
oda, aki a nemzet iránti elkötele-
zettsége mellett felbecsülhetetlen 
értékű munkát végzett. „Idevezetett 
a sors, itt teljesedett ki az életem, 
nőiességem, szakmaiságom” – fo-
galmazott a díjazott. Pro Urbe-díjat 
kapott Dezső László, aki hosszú 

ideje fényképezőgéppel és nyitott 
szívvel járja a természetet, és aki-
nek Székelyföld látványosságairól 
készült fotói bejárták a világot. 
Szerinte a díjnak üzenete van, és 
reméli, hogy megérti ő is az üzenet 
tartalmát.

Az önkormányzat a lelkiismere-
tes, odaadó, generációkon átívelő 
pedagógusi pályafutásokat kiemelt 
önkormányzati elismerés átadá-
sával hálálta meg Borsos Enikő 
magyar szakos tanárnőnek, Szi-
lágyi Mária óvónőnek, Nap László 
fi zikatanárnak, Csata Zsuzsanna 
kémia és német szakos tanárnőnek, 
valamint Baricz Ana matemati-
ka-tanárnőnek. Egészségügyi élet-
műdíjat kapott Décse-Csorja István 
nyugalmazott sebész és Burján 
Margit egészségügyi asszisztens. 
Az év Karancsi Sándor-díjas művé-
sze Baricz Dezső festőművész lett. 
Életműdíjat adományoztak önzet-
len, odaadó tevékenységéért Bíró 
Sándor nyugalmazott református 

lelkipásztornak, aki 30 évig szolgált 
Gyergyószentmiklóson.

Évfordulót ünnepeltek

Számos civil szervezet, rendezvény 
ünnepelt kerek évfordulót. Kiemelt 
önkormányzati elismerésben része-
sítették a 35 éves Figura Stúdió Szín-
házat, a 15 éves EMI-tábort, 
az 50 éves Fogarasy Mihály 
Általános Iskolát, a 65 éves 
Iskolás Sportklubot, a 70 
éves gyergyói jégkorongot, 
a 25 éve újjáalakult gyer-
gyószentmiklósi Kolping 
Család Egyesületet. Díjazták a 
Raft ers és a Teddy Queen együttest. 
Testvérvárosi kapcsolat is jubilált, 
25 éve írták alá a szerződést Cegléd-
del. Oklevelet adtak át Izsó Gábor-
nak, aki 12 évig volt Békés polgár-
mestere és sokat tett a testvérvárosi 
kapcsolat elmélyítése érdekében.

A dísztanácsülés végén Somorja 
testvértelepülés pénzadományát 
nyújtotta át Nagy József a Hóvirág 
Néptáncegyüttesnek, valamint a 
Tarisznyás Márton Múzeum két 
Kondor Béla emlékérmet kapott Bu-
dapest XVII. kerületétől.

Kisné Portik Irén néprazjkutató 
munkásságát díszpolgári címmel 
ismerték el

▴   F O T Ó :  B E N E D E K  S Z A B O L C S
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• A Szent Miklós Napok egyik ünnepélyes rendezvé-
nye a dísztanácsülés, melyen ezúttal is számos elis-
merést átadtak. Díszpolgári címet és Pro Urbe-díjat, 
pedagógiai, egészségügyi, képzőművészeti kitünteté-
seket adományoztak, kiemelt önkormányzati elisme-
résben részesítettek több szervezetet.

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

A helyi értékek megmutatásán és 
a sajátosságok értékelésén van 

a hangsúly az idei, rendhagyóan rö-
videbbre, háromnaposra zárt Szent 
Miklós Napokon. Ennek fényében 
szervezték meg a Seregszemlét, ame-
lyen gyergyószentmiklósi civil szer-
vezetek, egyesületek, intézmények 

ismertették tevékenységü-
ket. A versenyszerű bemu-
tatkozóra tizenegy csapat 
vállalkozott: a Hóvirág Nép-
táncegyüttes, a Fogarasy 
Mihály Általános Iskola, a 

Brill Dance Táncstúdió, a Kós 
Károly Általános Iskola, az Erdélyi 
Kárpát Egyesület, a Gyilkostó Adven-
ture Egyesület, a Fogarasy Mihály 
Műszaki Líceum, a Salamon Ernő 
Gimnázium, a Gyergyószentmiklósi 
Vöröskereszt, a Vaskertes Általános 
Iskola, valamint a tavalyi győztes 

Ritmikus Tornakör. A zsűri döntése 
szerint a győztes a Brill Dance Táncs-
túdió lett, amelynek részéről Kovács 
Andrea  vehette át a tavalyi nyertes-
től a Szent Miklós püspököt ábrázoló 
vándorszobrot.

Megérkezett a Mikulás

A Seregszemle kiértékelője után kis-
gyerekeket alakító fi atalok foglalták 
el a színpadot, akik Szent Miklós ér-
kezését várták, azt remélve, hogy a 
mai kornak megfelelően játékgépet, 
okostelefont vagy egy egész virtu-
ális szobát kapnak. Egyikük azon-
ban nem ajándékot kért, csupán azt, 
hogy láthassa a piros ruhás jótevőt. 
Ezért társai kinevették, de a kisgye-
rek hite erősebb volt mindennél, és 
ennek köszönhetően megelevene-
dett Szent Miklós a jelenlévők előtt, 
majd a gyerekekhez szólt, kérve, 
hogy higgyenek a csodákban, a me-
sékben, a varázslatban. Higgyenek 
az ünnep és a találkozás örömében, 
mert ez minden ajándéknál fonto-
sabb. Fülbemászó gyerekdalok és 
szemet gyönyörködtető tűzijáték volt 
idén Szent Miklós ajándéka.

Hinni kell a csodákban
• Csütörtök délelőtt óta zajlik Gyergyószentmiklóson 
a város védőszentjének tiszteletére szervezett rendez-
vénysorozat. A hagyományokhoz hűen a szabadtéri 
programok sorát ezúttal is a Seregszemle nyitotta meg.

• A katolikus és a görög-
keleti egyház szentjére, 
Mürai Szent Miklós püs-
pökre emlékezünk ma. 

M O L N Á R  M E L I N D A

É leteseményeit legendái örökí-
tik meg, köztük a három lány 

kiházasításáról, a három halál-
raítélt megmentéséről, a Diána 
olajáról, illetve a tenger lecsende-
sítéséről szóló. Legendáriuma alap-
ján választották segítő szentjüknek 
a tengerészek, a halkereskedők, a 
zarándokok, a szüzek, az illat- és 
gyógyszerészek, a zálogházak, 
fiú énekesek. Patronátusa alá tar-
toznak a nehéz körülmények közt 
élők, a gyermekek, valamint a pá-
linkafőzők is. Cselekedeteinek em-
lékét a Mikulás alakja őrzi.

Templombúcsúk

A kászonújfalvi plébániatemplomban 
ma 11 órától ülik a búcsút, a szent-
mise szónoka Bartos Károly kézdi-
sárfalvi plébános lesz. Ugyanabban 
az időpontban Gyergyószentmiklós 
névadó szentjének tiszteletére a nevét 
viselő plébániatemplomban a búcsús 
szentmise főcelebránsa és szónoka 
Tamás József püspök lesz. A templomi 
szertartás hagyományos körmenettel 
folytatódik és Fogarasy Mihály püs-

pök szobránál ünnepélyes áldással 
ér véget. A liturgiát az Erdélyi Mária 
Rádió élő adásban közvetíti. A szé-
kelyudvarhelyi Szent Miklós-plébá-
niatemplomban a pénteken 18 órakor 
kezdődő búcsús szentmisén a város 
szülötte, a Magyar Jezsuita Rendtar-
tomány ökonómusa, András Attila 
Dobogókőn szolgáló jezsuita szerze-
tes mondja a homíliát. A marosvásár-
helyi Szent Miklós-plébániatemplom 
búcsús szentmiséjén, szintén 18 órától 
Balla Árpád szászrégeni ezüstmisés 

plébános prédikál. A csíkszentmik-
lósi plébániatemplom szombaton 11 
órakor kezdődő búcsúján a főceleb-
ráns és szónok az ezüstmisés Timár 
Asztrik ferences szerzetes, 
kaplonyi házfőnök lesz.

Csíkdánfalván vasár-
nap Szeplőtelen Foganta-
tás-búcsút ülnek. A 12 óra 
30 perctől tartandó szent-
mise szónoka Simó Gáspár, a csík-
szeredai Segítő Mária Gimnázium 
spirituálisa lesz.

Miklós püspök cselekedetei felejthetetlenek

A Mikulás márpedig létezik. 
Tegnap Gyergyószentmiklóson is 
megfordult

▾   FOTÓ: HEGYI  ZSUZSÁNNA

Családok adventje
Hetedik alkalommal rendezik meg a Családok Adventjét a KCsz-
SZ-Családlánccal december 14-én 10–18 óra között a csíkszeredai 
József Attila Általános Iskola sporttermében. A hagyományossá vált 
karácsonyváró eseményt a Hargita Megyei Mozgássérültek Szerve-
zete szervezi, a Csíki Anyák Egyesülete, a Csíkszeredai Egyesület a 
Nagycsaládokért és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsé-
ge civil szervezetek közreműködésével. 
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