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Kiáltvány  
 

Selmeci Szalamander 
Selmecbánya, 2017. szeptember 7-9. 

 
 

Jó szerencsét! 
 
Kedves Barátaink! 
 
Közeledik a Selmeci Szalamander ünnepe, Selmec ismét hív mindannyiunkat, és mi ismét ott 
leszünk! 

 
Egységes megjelenésünkkel, nótázásunkkal, vidám és mégis fegyelmezett, több-száz fős 
csapatunkkal évek óta mi vagyunk a Selmeci Szalamander díszfelvonulásának legfőbb 
attrakciója. Sopron és Miskolc, Dunaújváros és Székesfehérvár diáksága, firmák és balekok, 
veterán mérnökök, aranyokleveles veteranissimusok, professzorok és pogányok nagy 
közössége együtt ünnepli az örök Selmecet és Alma Materünket. 
  
Egyesületünk által támogatott, illetve szervezett programok az alábbiak: 
 
 
2017. szeptember 7, (csütörtök) 
 

16:30 V4 országok bányászati hatóságai és egyesületei vezetőinek találkozója, 
melyen részt vesz Andrej Kiska, Szlovák Köztársasági elnök is. 

 
 

 
 
 
2017. szeptember 8. (péntek)  
 

13.00 A Városi Képviselőtestület ünnepélyes ülése a Szent Katalin 
székesegyházban, meghívottak részvételével. Itt kerül sor a Selmeci Arany 
Bányászkalapács Magyar Nemzeti Múzeum által készített másolatának 
átadására a város részére. 

  
14:30 Az Akadémiai professzorok sírjainak megkoszorúzása.  

Találkozás 14:20 – kor a Szélaknai Kapunál. (Más néven Piargai vagy 
Hegybányai Kapu.) 
 

A temetőből átsétálunk az Óvárba, ahol várhatóan 
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16:00 órakor megemlékezés és koszorúzás lesz a 48-as Honvéd szobornál. 

Program:  

 Nemzeti Himnuszunk 

 Megemlékezés 

 Koszorúzás 

 Kossuth nóta 
 
Az Óvárból közösen átsétálunk Szentháromság tér – majd a „Mafla sarok” érintésével a 
Rózsa utcán át az Akadémiához.  
 

 
17:00  Megemlékezés az Akadémia Erdészeti Palotájának falán az Egyesületünk által 

elhelyezett emléktáblánál. 
 
          Program: 

 Mindnyájan jártunk egyszer…. 

 Megemlékezés 

 Koszorúzás 

 Erdész Himnusz 

 Kohász Himnusz 

 Bányász Himnusz 
 

 
Gyülekezés a helyszínen 16:50-től. 
 
     
 18:00 A Szolnoki Olajbányász Fúvószenekar ad térzenét a Glanzenberg táró 
bejáratánál.  
               (A „Karabely bányász kocsmával” szemben.) 

 
 
 
19:00 Szalamander Felvonulás. 
          Gyülekezés 18:40-től a szokott helyen, a régi Dohánygyár épületénél. 

 
 
Kérés a diáksághoz: Kérünk Benneteket, hogy a felvonuláshoz a Hotel Mátyás Király 
(Grand Matej) portájánál, az ott elhelyezett Egyesületi zászlókat és az Egyesület 
transzparensét egymás között előre megszervezetten vegyétek fel, és vigyétek a 
találkozó helyére. Kérjük, hogy azok az egyetemi hallgató/ifjú mérnök kollégák, akik a 
zászlók vitelére a felvonuláson vállalkoznak – ami bizony derekas feladat lesz – előre 
jelentkezzenek a nap folyamán Gagyi Pálffy András igazgató úrnál vagy Havasi tanár 
úrnál. 
Ugyancsak a Mátyás Király hotelben kell majd felvételezni a fáklyákat, melyek  
zsákokban lesznek felhalmozva.  
A fáklyák kiosztására a bányász kocsmánál kerül sor! 
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2017. szeptember 9. (szombat) 
 
        9:00 Fogadás a polgármesternél (meghívottak részére) 
 

10:30 Magyar nyelvű ökumenikus istentisztelet a Szent Borbála Akadémiai Kör 
Egyesület szervezésében, a Nagyboldogasszony templomban. (A templom az 
Akadémia felé vezető úton, a Grand Matej mögött van.) 

 
 

 
 
1. A szervezett, összehangolt nótázás érdekében ismét létrehozzuk (újraszervezzük) a CANTUSOK 

KEMÉNY MAGJÁT (CKM), mely 15-20 aranytorkú nótabíró egyszerre éneklő, egyszerre dobbanó 
szívű csapata, akik az alaphangot és a sorrendet meghatározzák. A CKM törzskara az első 
sorokban felvonuló egyesületi tisztségviselők után következik a menetben.  

 A CKM vezetője: CCssoommoorr  ÁÁrroonn,,  aalliiaass  HHiippeerraakkttíívv  BBiicciikklliiss, aki várja segítőit! 
 
2. Ezt követően minden hatodik-nyolcadik sor jobb szélén megy egy-egy CKM-tag – jó torkú és 

hallású Cantus, aki a dallam és a ritmus pontos továbbadására ügyel. 
 
3. Jelentős szerepet vállalnak a CKM-ben a miskolci, soproni és dunaújvárosi diákok, élükön a 

miskolci Cantusok Körével, akik időnként végigfutnak a sorok mentén, s ha kell, korrigálják a 
dallamot vagy az ütemet, illetve folyamatosan tájékoztatják Áront a fejleményekről. Figyeljetek 
rájuk menet közben!  

 
4. Kérjük tehát a tavalyi-tavalyelőtti közös éneklésünket a CKM-mel már sikerre vivők, valamint 

további ambíciózus Cantusok jelentkezését, akik ismét dicső zálogai lehetnek Selmeci Nótáink 
harmóniájának! 

 
 A CKM- be és a sorvégi erősítők magasztos feladatára jelentkezők dolgát előre megkönnyítvén, 

megadjuk Csomor Áron e-mail címét és telefonszámát, előzetes jelentkezés céljából: 
  

csomor.aron@gmail.com 

telefon: +36 30 835 6890 

 
Természetesen a helyszínen is lehet majd jelentkezni, ezért a Cantusok 18:40-kor találkoznak, 
és megosztják a feladatokat. 
 
A menetben nem énekelünk folyamatosan, ez a több órás felvonulás alatt lehetetlen! Olyan 
helyeken, ahol nincsenek nézők, nem énekelünk. Azon se lepődjetek meg, hogy bizonyos 
„jól hangzó” dalokat többször is elénekelünk, különösen ott, ahol sok a kíváncsiskodó. A 
Kammerhof után aztán már folyamatosan megy az ének. 
 

Kérjük, senki ne kezdjen a felvonulás során önálló éneklésbe, ha éppen 
nem zeng a nóta, mert annak oka van! Mindenki csatlakozzék a Cantusok 

által intonált, s a CKM által mennydörgőn továbbadott dalokhoz! 
 
5. A felvonulás végén, a Városháza melletti emelvénynél úgy köszöntjük a várost, hogy az 
alábbi sorrendben elénekeljük a három Himnuszt:  

1, Erdész Himnusz  
2. Kohász Himnusz  
3. Bányász Himnusz. 
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6. A felvonuláson preferált dalok (sorrend nélkül, a sorrendet majd a Vezérkarnagy, illetve a 

CKM adja meg!) 
 

Tisztelet a Bányász Szaknak 
Még azt mondják, nem merek 
Pirzik – porzik a soproni utca  
Szép kis város Selmecbánya 
Mindnyájan jártunk egyszer az Akadémián 
Mi lenne hogyha együtt innánk most 
Vendégköszöntő  
A Miskolci Egyetemen geológus lettem 
Öntész nóta 
Krampampuli  
Gaudeamus Igitur  
Aki bányász akar lenni 
Heidelbergi nóta 
Az erdésznek jól megy dolga 
Éljen Bacchus 
Ha egyszer majd a végzet 

 
 

 
 
 
Az Egyesület honlapján, saját belső levelezésében, valamint Morvai Tibor, alias 
Csocsoszán (Morgó Medve) tiszteleti tagunk által üzemeltetett levelező listán, mint 
becses Hírharsonán keresztül közreadja ezt a Kiáltványt, bízva abban, hogy a nemes 
elhatározás eléri célját, és a magyar felvonulók ismét nemcsak a legtöbben lesznek, hanem 
a legszebben énekelnek is a Szalamanderen! 
 
  

Ha Selmec hív, mi ott leszünk! 
 
 

 
Budapest, 2017. augusztus 24. 
 

 
 
 

Jó Szerencsét! 
 

 
Kőrösi Tamás 

az OMBKE főtitkára 


