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„Tarisznyás Márton útján” – Hagyományőrző napok a 
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban 

 
Hagyományőrzés, hagyományápolás, a hagyományokat megismerni és 

magunkba fogadni, beépíteni szellemi, lelki életünkbe, mindennapjainkba, olyan 
feladat, amelyet a 100 éves múlttal büszkélkedő iskolának föl kell vállalnia ah-
hoz, hogy egy közösség mindenkori jövőjét formáló intézménye maradhasson. 

Életre akarunk nevelni, olyan modern életre, ahol csak magabiztos, hatá-
rozott, önmaga értékeit és helyét büszkén vállaló embereknek van esélyük. 
Bármilyenné változzon is a jövő, az identitását ismerő és azt mindig büszkén 
vállaló embernek megbecsült helye van a világban. 

Nemsokára tíz éve immár, hogy minden évben a várva várt tavasz 
beköszöntekor – úgy május elején, közepén – székely népviseletbe öltözött di-
ákjaink és tanáraink ünneppé avatják a pénteki hétköznapot: a szünetekben fel-
csendülő népdalokkal, az iskola előtti teret betöltő néptánccal jelezzük, hogy 
nem mindennapi események történnek a gimnázium falai között. 

A Hagyományőrző Napokon a múlt válik fontossá a jelenben. A szekrény 
mélyéből előkerült szőttesekkel, székely harisnyákkal együtt napfény világítja 
meg a valamikori viselőjük álmait. Az osztálymúzeumokban kiállított tárgyakba 
lélek költözik a dédunokák, unokák keze melegétől. Boldog nyikorgással forog-
ni, élni kezd a „leányka”, a hímzett, szőtt textíliák ki tudja hány téli este öltöge-
tő mozdulatát őrzik. Minden kiállított tárgynak lelke, története van. A szülők, 
nagyszülők, az ősök élete elevenedik meg ezekben a napokban az iskola falai 
között, kézen fogva jár itt a múlt a jelennel és a jövővel. Kéz a kézben mentőd-
nek át a gyergyói közösség értékei nemzedékről nemzedékre. És amíg ez így 
van, nincs mit félnünk a modern világ leselkedő olvasztótégelyeitől. 

Mindezek tudatában válik világossá a 100 éves iskolánk egyik fontos fel-
adata: úgy nevelni az 
életre, a megmaradásra, 
hogy a közösség hagyo-
mányait ápoljuk és to-
vábbadjuk. Iskolánk ta-
nulói és tanárai össze-
fogva hirdetjük, hogy 
fontos számunkra az ősi 
érték. 

Nemes feladatunk 
teljesítésében már a kez-
detektől a rendezvény 
társszervezője a 
gyergyószéki RMPSZ. 
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Más támogatóink mellett pedig sokat segített az RMPSZ országos elnöksége is. 
A nagylelkű adományokkal a vetélkedők díjazott tanulóit jutalmaztuk. 

Gyökerekben kapaszkodva, gyökerekből táplálkozva gyarapodunk, sarjad-
zunk újabb és újabb ágakat, hogy virágozzanak, gyümölcsözzenek évek, évtize-
dek, évszázadok múlva is itt a Gyergyói-medencében, Erdélyben, Európában. 

Ezért szervezzük meg évről évre a Hagyományőrző Napokat.  
 

Patek Mária-Anna magyartanár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


