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KIÁLTVÁNY  

 
Selmeci Szalamander 

Selmecbánya, 2019. szeptember 6-7, péntek-szombat 
 

Jó szerencsét! 
 
Kedves Barátaink! 

 
Közeledik a Selmeci Szalamander ünnepe, Selmec ismét hív valamennyiünket, 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. Diákságunk, firmák és balekok, veterán mérnökök, professzorok és pogányok 
nagy közössége együtt ünnepli az örök Selmecet és az Akadémiát. 
  
Egyesületünk által szervezett és támogatott programok az alábbiak: 
 
2019. szeptember 6. (péntek)  
 

13.00 A Selmeci Szalamander hivatalos megnyitója a Szent Katalin 
székesegyházban meghívottak részére. 
  
14:30 Selmecbányai professzorok sírjainak megkoszorúzása.  

Találkozás 14.20 –ig a Szélaknai Kapunál!  
Legyetek pontosak, mivel elég szoros a további program. 
 

 
A temetőből átsétálunk az Óvárba, ahol várhatóan kb. 
 
16:00 órakor rövid megemlékezést tartunk a ’48-as Honvéd szobornál. 

 
 
Program:  

 Nemzeti Himnuszunk 

 Megemlékezés 

 Koszorúzás 

 Kossuth nóta 
 

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

17:00 Megemlékezés az Akadémia Erdészeti Palotájának falán egyesületünk által 
elhelyezett emléktáblánál. 
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          Program: 

 Mindnyájan jártunk egyszer… 

 Koszorúzás 

 Erdész Himnusz 

 Kohász Himnusz 

 Bányász Himnusz 

 Valetáns nóta (összekarolva) 
 

Gyülekezés a helyszínen 16:50-től. 
 
 

           19:00 Selmeci Szalamander felvonulás. 
           Gyülekezés 18:40-től a szokott helyen, a régi dohánygyár épületénél. 
 

Kérés a diáksághoz: Kérünk Benneteket, hogy a felvonuláshoz a Nagy Matej 
portájánál, az ott elhelyezett egyesületi zászlókat egymás között előre 
megszervezetten legkésőbb 18:30-ig vegyétek fel, és vigyétek a találkozó helyére. 
Kérjük, hogy azok az egyetemi hallgató/ifjú mérnök kollégák, kik az egyesületi zászlók 
vitelére a felvonuláson is vállalkoznak, – ami bizony derekas feladat lesz –, előre 
jelentkezzenek a nap folyamán Havasi Tanár Úrnál. 
 
A fáklyákat az Elöltöltős Jóska (Karabelly) féle kocsmánál osztjuk ki, és itt is gyújtjuk 
meg. Nyomatékosan kérjük, hogy a fáklyákkal óvatosan bánjatok, és a fáklyások 
lehetőleg a sorok szélén haladjanak. 
 
Általános kérés mindenkihez: felvonulás közben ügyeljetek arra, hogy a sorok ne 

szakadozzanak szét. A nagy hangzavarban – sajnos, az utóbbi két évtizedben 
bebizonyosodott – nehéz, szinte lehetetlen egyszerre nótázni, ezért csak azt próbáljuk 
megvalósítani, hogy a körünkben nótázó csoportjaink ne zavarják egymást. 
 
A nótázásról: 
 
A menetben nem kell folyamatosan énekelnünk, ez a több órás menet alatt úgyis 
lehetetlen!  
 
Bizonyos „jól hangzó” dalokat többször is elénekelünk, különösen ott, ahol sok 
a kíváncsiskodó. A Kammerhof után aztán már folyamatosan megy az ének. 
 
Kérjük ambiciózus Cantusok jelentkezését, akik dicső zálogai lehetnek Selmeci 
Nótáink harmóniájának! 
 
A felvonulás végén, a Városháza melletti emelvénynél megállunk, és csak 
amikor már az egész magyar  csoport megérkezik, akkor köszöntjük a várost a 
történelmi karok himnuszaival az alábbi sorrend szerint: 

 
1. Erdész Himnusz 

 
2. Kohász Himnusz 

 
3. Bányász Himnusz. 

 
A himnuszokat egyszerre kell énekelnünk, ezért ekkor Pataki Attila, Atyus, alias 
Sophoso vezér-cantusunk a csoport közepén jobb oldalra kiáll, intonál és szokás 
szerint hatalmas karlendítésekkel vezényel. Figyeljetek rá! 
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A felvonulás után firmák és balekok szoktunk találkozni a BÖHM kocsma galériáján – 
vagy 30-40-en beférünk! Gyertek! 

 
 

 

 
  

2019. szeptember 7. (szombat) 
 

  
10:30 Ökumenikus istentisztelet a „Szűz Mária Mennybemenetele” templomban. (A 

templom a Grand Matej hotel mögött, az Akadémia felé vezető úton, a Kis Matejjel 
majdnem szemben áll.) 

 
 

 
 

 
Az Egyesület saját belső levelezésében és Morvai Tibor, Mitya, alias Csocsoszán 
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 legnagyobb csoport lesznek, hanem a legszebben is 
énekelnek a Szalamanderen! 
 

 
 

Találkozzunk Selmecen! 
 
 
 
Budapest, 2019. augusztus 27. 
 

 
 

Jó Szerencsét! 
 

 
Kőrösi Tamás 
alias Hőstenor 

az OMBKE főtitkára 


