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Szellemi és tár-

gyi örökségünk 

előtt tisztelegtek a 

gyergyószentmiklósi 

Salamon Ernő Gimná-

zium XIV. Hagyomány-

őrző Napján. Együtt 

ünnepeltek tanárok, 

diákok és meghívottak 

a tegnap. Az iskola 

múzeumának ajtaja 

immár nyitva áll min-

denki előtt. Bárki lát-

hatja a tanoda elmúlt 

száz évét egy helyen, 

egyidőben.

Az eltelt években a Hagyo-
mányőrző Napok meg-
nyitó ünnepségét egy-egy 

sajátos tematikának szentel-
ték. Ilyen volt többek között a 
Jakab Antal tiszteletére szer-
vezett emléktábla-avató, a Ta-
risznyás Márton-évforduló 
megünneplése, az iskola első 
rekonstruált tablójának a le-
leplezése, a gimnázium hom-
lokzatára visszakerült nemzeti 
jelkép, az iskola harangjának 
szentelése, aztán a névadóra, 
majd a gimnázium száz éves 
évfordulójára emlékeztek, il-
letve Márton Áron püspök előtt 
tisztelegtek.

Száz év tárgyi emlékei – 
Iskolamúzeum a gimnáziumban

Az idei ünnepségen az is-
kola múzeumának avatójára 
került sort. „A múzeum nagy 
jelentőséggel bír egy közösség 
életében, nem poros tárgyak 
raktára, hanem sorsok, nehéz 
és jobb idők, események, hi-
tek, vágyak, meggyőződések, 
elvek, történetek és életek őr-
zője. A múlttal való kapcsolat 
sajátos színtere. Megérdem-
li, hogy méltó helye legyen az 
iskolában, és tisztelettel, alá-

zattal, mégis büszkén és bát-
ran nyissuk meg ajtaját, és 
ne csak a mai napon” – hang-
zott el Portik Gabriella magyar 
szakos tanárnőtől.

Az ünnepségen szavalat és 
népdal hangzott el, az iskola 
kórusa az emlékek jelentősé-
géről, a múlt és jelen kapcsola-

táról, az átörökítésről énekelt, 
hangsúlyozva a múzeumava-
tó jelentőségét. Székely Álmos 
történelemtanár, az Iskola-
múzeum irányítója elmondta, 
nagyon büszke arra, amit év-
ről évre a hagyományőrző nap 
kapcsán tapasztal, az élmény-
re, melynek csak a gimnázi-
um diákjai lehetnek részesei. 

„Büszke vagyok rátok, mert 
azt látom, jól érzitek maga-
tokat őseink viseletében, úgy 
érzem, jó helyen vagyunk itt, 
és a szellemi értékek fontos-
sága mellett a tárgyi értékek-
hez való viszonyulásotok is 
büszkeséggel tölt el” – mond-
ta. Hozzátette, mindenki érez-
ze sajátjának a gyűjteményt, 
az Iskolamúzeumot.

„Büszkén viseljétek 
a székely ruhát”

„Nem az a dolgunk, hogy 
nosztalgiázzunk a mára el-
tűnt szokások felett, hanem 
az, hogy észrevegyük mindazt, 
ami körülvesz minket. A népi 
kultúrában élni elsősorban éle-
tet jelent” – fogalmazott György 
István, Gyergyószentmiklós 
alpolgármestere, köszöntve a 
félezer székely ruhába öltözött 
fiatalt, és kérését is megfogal-
mazta: „Arra kérlek titeket, a 
hagyományainkat ne ápoljátok, 
hisz nem beteg, hagyománya-
inkat ne őrizzétek, mert nem 
rab, a hagyományaink csak 
akkor maradhatnak meg, ha 

megéljük, kívánom, hogy így 
legyen.” Az ünnepségen Barti 
Tihamér, a megyei tanács al-
elnöke is megfogalmazta üze-
netét: „Büszkén viseljétek a 
székely ruhát, minél többször 
vegyétek magatokra” – mondta.

Lakatos Mihály, a gimná-
zium igazgatója a nap üze-
netéről, a nemzeti kultúránk 
megőrzéséről, közkinccsé té-
telének fontosságáról, az elő-
dök gazdag hagyatékáról szólt, 
melyet az utódoknak szere-
tettel továbbadnak. Az Iskola-
múzeum anyagát, az „induló 
tőkének” számító tárgyak tör-
ténetét is ismertette. Párhu-
zamot vonva többek között a 
palatábla és a táblagép kö-
zött jelezte, hogy a kiállított 
tárgyak segítségével tanuló 
diákokból orvosok, tanárok, 
püspökök lettek, és reményét 
fejezte ki, hogy a technika cso-
dáinak segítségével a mai di-
ákok még többre fogják vinni, 
mint elődeik.

Portik-Hegyi Kelemen fő-
esperes-plébános kérte Isten 
áldását, és szentelte fel az Is-
kolamúzeumot.

Osztálymúzeumok kincsei

A vendégek között a putnoki 
iskola diákjai is részt vettek 
az ünnepségen, melynek prog-
ramjában a gimnázium előtti 
körtáncot követően az osztály-
múzeumok megnyitója volt soron. 
A székely, gyergyói gasztronómia 
bemutatása valóságos időutazást 
is jelentett a látogatóknak. A Jer 
hozzám!, A katonakórház, Min-
dennapi kenyerünk, Leányfonó, 
Ruha is teszi a székelyt, Laska-
csinálás, Székely takaró, a Ti-
bi atya falatozó címmel megnyílt 
osztálytárlatok hangulatosan je-
lenítették meg a választott témát. 
Látogatójuk is volt bőven, hiszen 
a város más iskoláinak osztályai 
szervezetten is megcsodálták, 
hogyan kell kenyértésztát da-
gasztani, bordás laskát csinálni, 
leányt kérni, sebesült katonát el-
látni vagy éppen szénát forgatni.

A települések közötti vetélke-
dő is évről évre egyik színfoltja 
a rendezvénynek. Az eredmény-
hirdetésre és a Hagyományőrző 
Nap záróünnepségére lapzár-
tánk után került sor.

BARICZ TAMÁS IMOLA

XIV. alkalommal ropták a táncot a Salamon Ernő Gimnáziumban

Megélik hagyományaikat a gimisek

A vendégek örömmel nyugtázták: ezek a fiatalok nem először fognak gereblyét, villát a kezükbe

A SZERZŐ FELVÉTELEI

A „katonakórházat” a kicsik is meglátogattákA múzeum ajtaja nyitva áll. Palatábla, penna, fényképezőgépek, zongora, telefonközpont, értesítők...

„Nem az a dolgunk, 
hogy nosztalgiázzunk, 
hanem, hogy észreve-
gyük, ami körülvesz 
minket.”




