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Egyesületünk több mint tíz éve vesz részt
a szakma legnagyobb faipari és erdészeti
rendezvényén, mint társszervezõ. Ez év-
ben a rendezvény nagyságát bemutatan-
dó és az összefogást segítve, Egyesüle-
tünk kiadta a „SOPRON A ZÖLD VÁROS”
programfüzetet. A program több szerve-
zet részvételével bontogatja szárnyait, élé-
re Sopron polgármestere, Walter Dezsõ
állt személyesen. Sopron város vezetése
segítségével sikerült megszervezni egy
„államközi” megbeszélést, melyen részt
vett bajor részrõl Reinhold Erlbeck, a
C.A.R.M.E.N elnöke (legnagyobb megúju-
ló energiával foglalkozó szervezet vezetõ-
je), mint Josef Miller, a bajor mezõgaz-
dasági és erdészeti miniszter személyes

megbízottja, Olaf von Lövis of Menar, a
Bajor Termõhelyfeltáró Szövetség igazga-
tója (évek óta a legjobb bajor partnere
Egyesületünknek, akikkel együttmûködé-
si magállapodás segíti munkánkat, a bajor
fél fõszervezõje) és munkatársa dr. Rónai
László. Magyar részrõl Dióssy Gábor ál-
lamtitkár (GKM), Nitsch Orsolya államtit-
kársági vezetõ, Wilfing Ferenc Sopron vá-
ros képviseletében, valamint Ormos Ba-
lázs fõtitkár a tárgyalás szervezõje. A meg-
beszélésen a felek kifejezték szándékukat,
hogy a megújuló energia fejlesztése terén
együttmûködnek. A tárgyalás óta eltelt
idõben megérkezett Miller miniszter úr le-
vele, melyben megerõsítette az együttmû-
ködési szándékot és konkrét javaslatokat

tett, melyek megvalósításán dolgozunk.
Szándékunk, hogy Sopronban a megújuló
energiával kapcsolatos szellemi és gya-
korlati bázis épüljön ki. 

Ormos Balázs
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Nem tudok már visszaemlékezni, hogy
gyermekkorom ólomkatonáinak mi lett
a sorsa.

Nem volt hatalmas seregem, nem
gyûjtöttem õket szenvedélyesen, de
azért egy szép kis állomány felett ren-
delkeztem. Arra még mintha emlékez-
nék, hogy egyet eltettem hírmondónak,
de ezt sem találom.

Közben az eltelt évtizedek alatt gyer-
mekek sora nõtt fel anélkül, hogy ólom-

katonával játszhattak volna, arról nem is
beszélve, kimaradtak a házilagos ólom-
katona öntés minden részletébõl is.

Azóta ismét változott a világ: néhány
kirakatban egész ólomkatona hadsere-
gek állnak egymással szemben és az
esetek többségében az egyenruhájuk-
ról fel sem ismerem õket.

Az egykori Dunagõzhajózási Társa-
ság (DGT) jogutódjának, a Mecseki
Szénbányáknak a bezárása után felke-

restek a bányá-
szok, és bemutat-
ták a történelmi
bányászok alakjait
ólomból. 

Nagyon szép ké-
pet mutat az együt-
tes.

Kedvesen beje-
lentették, hogy a
társszakma, az er-

dészet alakjait is szívesen megmintáz-
nák.

Elõször egy valdent kértek el,  és  ha-
marosan  elkészült: a  „Valetáló
erdõmérnök díszegyenruhában”.

Jelenleg a kerületvezetõ erdész
posztó egyenruhás alakján dolgoznak.
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