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2015. augusztus 17-én hétfõn tartot-
ták Selmecbányán a Selmeci Diákha-
gyományok Éve programsorozat meg-
nyitó ünnepségét. A megnyitóval egy
idõben kezdõdött a városban az immá-
ron XXV. alkalommal megrendezett
Selmeci Diák Napok. 

Az ünnepségen, melyet Selmec törté-
nelmi belvárosában, a Klopacska alatt
található felújított Monarchia étterem-
ben tartottak, mintegy 50 fõ volt jelen
selmeci diákhagyományokat õrzõ mis-
kolci és soproni egyetemi karok vezetõi
és hallgatói közül, valamint Selmecbá-
nya város, és a Szellemi Kulturális
Örökségek Igazgatóságának képviselõi
is részt vettek.

A selmeci diákhagyományokat 2014.
szeptember 17-én vették fel a Szellemi
Kulturális Örökségek Jegyzékére. Eb-
bõl eredõen pályázhatott a két város,
Miskolc és Sopron közösen a Nemzeti
Kulturális Alapprogram pályázatára. A
pályázat elsõ és közös szervezésû nagy-
rendezvénye volt a XXV. Selmeci Diák
Napok.

A megnyitón beszédet mondott Ms.
Nade�da Babiaková Selmecbánya pol-
gármesterasszonya, prof. dr. Torma
András, a miskolci egyetem rektora, a
Nyugat-magyarországi Egyetem képvi-
seletében prof. dr. Lakatos Ferenc, az
Erdõmérnöki Kar dékánja, a Szellemi
Kulturális Örökségek igazgatósága ne-
vében dr. Csonka Takács Eszter, igaz-
gató, Szabó László, a Selmeci Diák Na-
pok egyik alapítója, valamint Kun Dá-
niel Péter, a Cantusok Köre Baráti Tár-
saság regnáló elnöke, a XXV. SDN fõ-
szervezõje. 

Az esemény színvonalát emelve és
összetartozásunkat kifejezve dr. Cson-
ka-Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Szellemi Kulturális
Örökség Igazgatóságának
vezetõje átadta a Szelle-
mi Kulturális Örökség
Magyarországon felira-
tú, fát ábrázoló logóval
ellátott üvegtáblát a
miskolci és soproni
egyetemi vezetés képvise-
lõinek, az ajándékok azóta
mindkét városban elfoglalták méltó he-
lyüket.

A megnyitó hivatalos része után, a
Selmecen még nem járatos résztvevõk
hagyománytörténeti oktatással vegyített
városnézésen vehettek részt. Selmecbá-
nya csodái, szûk, kanyargós, macska-

köves utcái, építészeti remekei és temp-
lomai sorából nem hiányozhattak a ha-
gyományok szempontjából oly fontos
vendéglátóipari egységek sem, így a
program zárásaként igazi vágott sör ko-
ronázhatta meg a napot.

A közös kulturális programok, a
négy város hallgatóinak minél nagyobb
számú részvétele ezeken a programo-
kon, a selmeci diákhagyományok jele-
ne és jövõje, valamint a hatalmas távol-
ságokon átívelõ barátságunk megõrzé-
se szempontjából rendkívül fontosak. A
Selmeci Diákhagyományok Éve prog-
ramsorozat éppen e közös találkozók,
kulturális események felkarolását cé-
lozta meg. A tanév során kiállításokkal,
elõadásokkal igyekszünk magunkban
és társainkban megerõsíteni az össze-
tartozás érzését, valamint a körülöttünk
élõkkel megismertetni szokásainkat, és
a selmeci szellemet. 

Sopronban szeptember 7-én meg-
emlékezéssel összekötve nyitottuk meg
a „Végek Õrtüzei” kiállításunkat, melyet

október 6-áig látogathattak az
érdeklõdõk, míg külön mis-

kolci programként elõ-
ször a „Bursch-sátor”
várta a Campuson az
egykori és jelenlegi hall-
gatókat, mind a négy

városból.
Kívánom, hogy idén

mindkét helyszínen sikeres és
népszerû programokat láthassunk, és a
városlakók ismét büszkeséggel és sze-
retettel gondoljanak a város egyetemis-
táira és a selmeci diákhagyományokra!

Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!
Domokos Gábor elnök,

OEE Soproni Hallgatói Csoport
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