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Volt GEO-s diÃ¡kok egy csoportja - sajÃ¡t elnevezÃ©s szerint &bdquo;KemÃ©ny mag" - a selmecbÃ¡nyai diÃ¡khagyomÃ¡nyok
lelkes hÃ-vei Ã©s tÃ¡mogatÃ³i 1997 Ã³ta minden Ã©vben ellÃ¡togatnak az Ãµsi Alma Materhez, hogy tisztelegjenek a rÃ©gi
selmecbÃ¡nyai AkadÃ©mia ennyi Ã©vtizednyi tÃ¡volsÃ¡gbÃ³l is misztikus, sugÃ¡rzÃ³ szellemisÃ©ge elÃµtt. Úgy tartjÃ¡k Ã©s gon
hogy jÃ³ egyÃ¼tt sÃ©tÃ¡lgatni, beszÃ©lgetni Ã©s egy kicsit lelkileg feltÃ¶ltÃµdni a rÃ©gi falak kÃ¶zÃ¶tt.
KÃ©szÃ-tettek mÃ¡r sajÃ¡t daloskÃ¶nyvet a csapat tagjainak kedvenc nÃ³tÃ¡ibÃ³l, korsÃ³kat a talÃ¡lkozÃ³k emlÃ©kÃ©re,
megemlÃ©keztek neves Ã©vfordulÃ³krÃ³l, szÃ¼letÃ©snapokrÃ³l. A barÃ¡ti tÃ¡rsasÃ¡g tavaly egy Ãºjabb komoly dÃ¶ntÃ©st hozo
Mivel a tÃ¡rsasÃ¡g kÃ©t tagja (Hornacsek IstvÃ¡n alias NaszluhÃ¡c Ã©s Prepok LÃ¡szlÃ³ alias LombrÃ¡gÃ³) is az Ã©gi sÃ¶rmezÃ
nyÃºjtja korsÃ³sÃ¡t felÃ©nk, Ãºgy hatÃ¡roztak, EMLÉKHELYET LÉTESÍTENEK abbÃ³l a cÃ©lbÃ³l, hogy a szeretett vÃ¡rosban
legyen egy olyan pont, ahol mindig egyÃ¼tt lehetnek mind, a mÃ©g Ã©lÃµ Ã©s a mÃ¡r eltÃ¡vozott cimborÃ¡k. Az emlÃ©khely a
selmecbÃ¡nyai Ãºri temetÃµben, a 2010-ben megvÃ¡ltott sÃ-rhelyen kerÃ¼lt kialakÃ-tÃ¡sra. 2011. mÃ¡jus 6-Ã¡n dÃ©lutÃ¡n ezen
helyen egy mÃ©szkÃµbÃµl faragott emlÃ©kkÃ¶vet Ã¡llÃ-tottak fel. Az emlÃ©kkÃµ az elsÃµ szintezÃ©si hÃ¡lÃ³zat fÃµalappontja
kicsinyÃ-tett mÃ¡sa, melyre a fÃ¶ldmÃ©rÃµ, a bÃ¡nyÃ¡sz Ã©s az erdÃ©sz szakok jelvÃ©nyei kerÃ¼ltek bevÃ©sÃ©sre. A fÃ¶ldm
alatt beÃ©pÃ-tett magassÃ¡gi jegy a szakmaisÃ¡got hivatott szimbolizÃ¡lni. Az emlÃ©kkÃµ alatt egy fÃ©m hengerben a felÃ¡llÃ-t
napjÃ¡n megjelent szÃ©kesfehÃ©rvÃ¡ri, selmecbÃ¡nyai, illetve nÃ©hÃ¡ny orszÃ¡gos napilapot, a GeodÃ©zia Ã©s KartogrÃ¡fia
folyÃ³irat egy pÃ©ldÃ¡nyÃ¡t, valamint pÃ©nzÃ©rmÃ©ket helyeztÃ©k el. A fÃ©m henger felett az a mÃ¡rvÃ¡nytÃ¡bla van, amelyre
elhunyt tÃ¡rs nevÃ©t vÃ©stÃ©k fel. Ugyancsak elhelyezÃ©sre kerÃ¼lt a mÃ¡r emlÃ-tett daloskÃ¶nyv Ã©s egy, az elsÃµ selmeci
es) kirÃ¡ndulÃ¡suk korsÃ³ja, amit minden rÃ©sztvevÃµ &bdquo;alÃ¡Ã-rt". Az alapÃ-tÃ³k megÃ¡llapodtak abban, hogy a mÃ¡r
eltÃ¡vozott, Ã©s a majdan eltÃ¡vozÃ³ cimborÃ¡k neveit halÃ¡luk utÃ¡n egy rÃ©zlemezre gravÃ-rozva az emlÃ©kkÃµ alatt elhelye
SzÃ¡ndÃ©kuk szerint az &bdquo;EGYÜTT VAGYUNK" felirat Ã¶rÃ¶kkÃ© Ã¶sszekÃ¶ti az alapÃ-tÃ³kat egymÃ¡ssal Ã©s a
selmecbÃ¡nyai mÃºlttal, melynek szinte megmagyarÃ¡zhatatlan ereje, vonzÃ¡sa hozza Ãµket ide minden Ã©vben. Az
alapÃ-tÃ¡srÃ³l kÃ©szÃ-tett alapÃ-tÃ³ levelet a rÃ©sztvevÃµk alÃ¡Ã-rÃ¡sukkal hitelesÃ-tettÃ©k. A &bdquo;KemÃ©ny mag" tÃºrÃ¡
nagyon jÃ³ hangulatÃºak, egymÃ¡st sokat ugratjÃ¡k, azaz mindig vidÃ¡mak, jÃ³l Ã©rzik magukat. Így volt ez az emlÃ©kkÃµ
felÃ¡llÃ-tÃ¡sa kÃ¶zben is, de az avatÃ¡si ceremÃ³nia (rÃ¶vid megemlÃ©kezÃµ beszÃ©d, a FÃµhajtÃ¡s a tÃºlvilÃ¡gra dal elÃ©nek
Ã©rezhetÃµ volt az a szavakba nehezen foglalhatÃ³ feszÃ¼ltsÃ©g, bizsergetÃµ Ã©rzÃ©s, meghatÃ³dottsÃ¡g, hogy most valami
tÃ¶rtÃ©nt, ami talÃ¡n Ã¶rÃ¶k, aminek komoly sÃºlya van. Itt egy olyan valami szÃ¼letett, ami mÃ©ltÃ³ emlÃ©ket Ã¡llÃ-t a fÃ¶ldm
tÃ¡rsadalomnak, az elÃµdÃ¶knek Ã©s utÃ³doknak egyarÃ¡nt. BÃ-zunk benne, hogy ez a hely &bdquo;biztos pont" lesz
mindannyiunk szÃ¡mÃ¡ra, az ide kirÃ¡ndulÃ³ fÃ¶ldmÃ©rÃµk Ã©s mÃ¡s testvÃ©r szakok, egyesÃ¼letek az eddig megkoszorÃºzo
sÃ-rok mellett jÃ¶vÃµre mÃ¡r ide is elhelyezik a megemlÃ©kezÃ©s virÃ¡gait. Dr. Engler PÃ©ter
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