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Évek óta nyilvánosan és szûk körû beszélgetésekben
próbálnak választ adni egyesületünk jövõjét meghatáro-
zó kérdésekre. Amíg a bányász-kohász és öntész szak-
mák élõ elfogadottsága és a szakmai utánpótlásképzés
természetes volt, a bõség zavarával kellett szembenézni.
Ezért aMúlt kérdéskörével keveset foglalkozom. Ezma
már a krónikaírók nemes feladata. A Múlt szép és
tanulságos a Jelenre és a Jövõre nézve is.

Mi is ma a Jelen lehetõsége? Az egyesület szûkebb
szakmakörén belül vannak stabilizáló és destabilizáló
elemek. Ma öröm az öntészetrõl beszélni és a szakma
eredményeit és teljesítményét méltatni. A bányászat te-
rületén a szilárdásvány bányászat és a kõolaj-, földgáz-
és vízbányászat még tartja az egyre gyengülõ pozíciót. A
szén- és ércbányászat, mint iparág megszûnõben van.
Mindennek a globalizált világkereskedelem foglalja el a
helyét a jövõben. Ez a tendencia nyilvánvalóan érvénye-
sül a szakmai utánpótláskérdésben is. Átalakult az alma
mater és a fõiskolai karok is önálló multidiszciplináris
intézményekké alakultak át. Ez a folyamat nem állt
meg, most is folytatódik a felsõoktatás bolognai folya-
mata során.

Mindezek elõrebocsátásával a kecskeméti helyi
szervezet részérõl a Jelent a szükséges szakmai önkép-
zésre vagy átképzésre korlátozzuk. Mamár nem vonha-
tó össze a heterogén szakterületen dolgozók továbbkép-
zése egy-egy szakmai elõadássorozatra. Ma az emberi
kapcsolattartást tekintjük a legfontosabb kohéziós erõ-
nek, amelynek alapja és eszköze a selmeci hagyomá-
nyok lehetséges ápolása. A szakmák gyakorlata és a
szakmaközi ökumenia kiterebélyesedett. Az OMBKE,
az OEE és a GTE, mint szakmai tudományos egyesüle-
tek egy lehetséges és szükséges keret ebben a tevékeny-
ségben.

Az egykori selmecbányai Schacht kocsma, amelyet
lebontottak az 1860-as években, nem tûnt el nyomtala-

nul. Téglái szétszóródtak és most itt hordozzuk azokat
szívünkben és értelmünkben. Nálunk is van ebbõl egy
darab és amikor estérõl-estére egybegyûlünk, ebbõl az
egy darabból építjük fel a saját Schacht kocsmánkat.
Vannak sarokpontok a mûködésünkben, amelyekhez
kötjükmagunkat. Baráti társaságok alakultak ki az évek
során, akik ha tehetik, közösen vesznek részt egyesületi,
egyesületek közötti rendezvényeken, amelyek közül a
Szalamander ünnepséget és a Bányász-Erdész-Kohász
találkozókat emelhetjük ki.

A Jövõ útja csak alapvetõ koncepció-változással
együtt jelölhetõ ki. Voltak próbálkozások az OMBKE
megújítására. Egyesek a név megváltoztatásában látták
az integráló szerepkör megerõsíthetõségét. Ki kell
mondani; a jelenlegi felsõoktatási átalakulásban, a kre-
dit- rendszerû pontgyûjtögetésben kiképzett diplomá-
sok a szakmai elnevezésüket a Magyar Akkreditációs
Bizottság által is elfogadottak szerint szerzik. A karok
megnevezését is ez határozza meg, függetlenül attól,
hogy az egykori alapszakmáktól történt elmozdulás
egyáltalán nem tette szükségessé az alapok elfelejtését.
Volt mire építeni! Nem az egyesületünk nevét kell meg-
változtatni, hanem a realitásokat is figyelembe véve, fel
kell keresnünk az egykori alapszakmáinkhoz közel álló,
azokból kiágazó új szakmák hallgatóit. Az OMBKE
megalakulását is elõsegítõ egykori selmecbányai aka-
démia sajátos belsõ fejlõdését is figyelembe véve, fel
kell ajánlani az egyesületünk nyújtotta együvé tartozás
lehetõségét és ezt a tényt az alapszabályban is röviden
érzékeltetni kell. A lényeg úgyis az, hogy mindazok,
akik elfogadják egyesületünk alapszabályát és jelent
számukra valami szakmai kapaszkodót a jelenleg gya-
korolt szakmájukon keresztül az a szakmai és szellemi
csatlakozási lehetõség, ami a selmeci hagyományápolás
külsõségekben és az emberi közösségek kialakításában
eddig is meghatározó volt. Ezért örömmel kell elfogad-
ni az OMBKE tagságának ezúton történõ megújulását.
Nem kell a néhányak által féltett felhígulástól félni,
mert a hagyományosan szûk körû szakmai utánpótlás
mai helyzetében az ún. felhígulás helyett a lassú meg-
szûnést kell néhány éven belül tudomásul venni. Ki kell
nyújtani karunkat az egykori alma mater mai társintéz-
ményei felé és akkor lesz megújulás az OMBKE-ben is
hosszú távon.

Vivat! Crescat! Floreat! Academia! Vivát OMBKE!
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