
 

 

Áldás, Békesség! 

Dícsértessék a Jézus Krisztus! 

Erős vár a mi Istenünk! │ 

 

Főtiszteletű és Nagytiszteletű urak! │ 

Az Úrban és a selmecbányai szellemiségben bővelkedő Kedves Testvérek! │ 

Hálás szívvel gondolunk, Milos Pikala Dekan és Tomas Stefina Kaplan urakra, akik 
a magyar nyelvű ökomenikus Istentisztelet megvalósításában segítettek az első két 

alkalommal. │ 

A mai Istentisztelet létrejöttét pedig ICLic. Ing. Ludovít Frindt  plébános úr  és Mgr. 

Pavol Lojan káplán úr  támogatta. Hálás szívvel köszönjük mindkettőjüknek! │ 

Nagy öröm számunkra, hogy idén harmadszor lehetünk  együtt anyanyelvünkön 
celebrált Istentiszteleten Selmecbányán. Bízunk benne, hogy lassan ez is 
hagyomány lesz, mint a Szalamander, vagy az esti baráti sörözés a felvonulás után.  

│Mert a hagyomány erős kapocs, ami összeköti a múlt eseményeit a jelennel. │ 

Sokan mosolyognak rajtunk, hogy felöltjük a Szalamanderre legdíszesebb bányász, 
kohász, erdész uniformisainkat és réges-régi dalokat énekelve vonulunk a selmeci 

főutcán.   │Mi pedig szintén mosolygunk, mert nekünk ez jó. Nagyon jó. │ 

Végtelen öröm és boldogság, kicsit selmeci diáknak lenni, érezni, mit érezhettek 
azok a fiatal fiúk, akiknek az Isten megadta, hogy itt tanulhassanak és élhessenek 

4-5 évet. │ 

 Eszünkbe jut a régi kérdés  „ Ki az igazi selmeci diák?  │ A korabeli válasz erre 
az vol: Aki oly sokáig van az akadémián, vagy kislányt szeret reménytelenül, 

vagy sört kegyetlenül. “  │De jó érzés selmeci diáknak lenni! │ 

 

 



 

A Szalamander  feltölt és erőt ad, mint egy akkumulátor. Aki járt már itt 
Selmecbányán a Szalamanderen, még inkább érzi és érti, milyen nagy erő és 

kapocs a hagyomány, a selmeci szellemiség. │ Hálával tartozunk azoknak a 

professzorainknak, oktatóinknak, akik Sopronban, Miskolcon, Dunaújvárosban, 

Székesfehérváron ezt nem hagyták veszni. │ 

És ezt a gondolatkört  mi, a XXI. század emberei érthetjük-e? │ 

 A jelenlétünk a válasz. Mindazok, akik eljönnek évről évre, jelenlétükkel teszik le a 
voksot, hogy számukra ez a hely különösen becses, és ezért arany betűkkel van 

beírva nemcsak naptárukba, hanem  szívükbe is. │ 

Tegnap és ma mi is selmeci diákok vagyunk. Maradjunk is azok!  Őrzői a 

hagyománynak, a selmeci szellemiségnek.  │ 

Adja Isten, hogy mind többen érezzék át, milyen csodálatos a selmeci hagyomány, 

a Szalamander és Selmecbánya!  │ 

Nagytiszteletű Urak! 

Ennek szellemében kérem Önöket, hogy áldják meg az örök ifjú jelenlévőket.  │                             

Laudetur Jesus Christus! 

Zdar Boh! 

Szczęšč Boże! 

Glück auf! 

Jó szerencsét! 
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