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A Soproni Városszépítõ Egyesület 
elnökségének beszámolója a 2012. 
évben végzett munkáról 

 
A 2012. évben megtartottuk a törvényben elõírt elnökségi üléseket, melyeken 
kitértünk az elmúlt évi közgyûlésen felmerült problémák megoldására, valamint az 
éves rendezvények megszervezésére. A heti fogadónapokon a szûk körû elnökség az 
Egyesület folyamatos mûködését biztosította a napi ügyek intézésével. 

Egyesületünk mint a Sopron Megyei Jogú Város Városfejlesztési Bizottságának 
tagja, javaslataival az alábbi fontosabb témákban segítette a Bizottság és a város 
Közgyûlésének munkáját: 

- rendeletalkotás Sopron város zöldterületeinek védelmérõl és kezelési szabályairól; 
- közterületek elnevezésében való részvétel; 
- helyi autóbusz menetrend véleményezése; 
- lakosság által kezdeményezett útépítések elbírálása; 
- forgalmi renddel, belvárosi közlekedési renddel, parkírozási renddel, gyalogátkelõ-

helyekkel kapcsolatos véleményezés; 
- városfejlesztéssel kapcsolatos kérdések (belterületbe vonás, rendezési tervek 

módosítása); 
- a város hosszú távú fejlesztési koncepciója, a településszerkezet módosítása. 

Nagyobb rendezvényeink: 
- orchideatúra a Szárhalmi erdõben (május 12.), 47 résztvevõvel; 
- kirándulás a Hohe Wand natúrparkba (május 26.) 109 résztvevõvel; 
- megemlékezés dr. Csapody István szemész professzorról Sopronhorpácson 

(augusztus 11.), majd tudományos konferencia az Erzsébet Kórházzal közös 
szervezésben (november 30.); 

- Kilátó Napja – Lyra florae et vini – ünnepség (szeptember 15.) 232 résztvevõvel. A 
Peéry Rezsõ Ifjúsági Bizottság a fenti rendezvényekhez megszervezte a város 
iskoláinak (Széchenyi I. Gimnázium, Berzsenyi D. Gimnázium, Szent Orsolya 
Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Hunyadi János Általános Iskola) 
részvételét és szereplését; 

- Sopron szülöttének, Stingl Vincének, a Herendi Porcelánmanufaktúra alapítójának 
tiszteletére emléktábla avatása a Várkerület 53. sz. lakóházán, majd ünnepi 
ülés szeptember 28-án; 

- Winkler Oszkár emléktábla adományozása és avatása szeptember 29-én az 
Alsólõver u. 20. sz. házon; 

- a Károly-magaslaton a Gombocz Endre nevét viselõ Természetismereti ház 
gyûjteményének felavatása december 7-én. A gimnáziumok tanulói itt 12 
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alkalommal tartottak ügyeletet, az Ifjúsági Bizottság vezetõje közel 100 
alkalommal tartott a háznál tájékoztatót; 

- a Heimler Károly Környezet- és Természetvédelmi Bizottság az év során 10 
alkalommal tartott a „Virágos Sopronért” rendezvénysorozatban elõadásokat, 
bemutatókat (a sorozat már a 77. rendezvényénél tart!). 

Örömmel állapítjuk meg, hogy folytatódott az örökbefogadott emlékhelyek 
felújítása:  a Lackner Kristóf szobor a Pulzus TV, a Sas téri díszkút dr. Simon István 
alpolgármester (Szabó Árpád tagtársunk fáradhatatlan kezdeményezésére), a 
Mariazelli Kereszt pedig Gangl Judit támogatásával szépült meg. 

Az Egyesület kiadóként biztosította és támogatta a Soproni Szemle évi négy 
számának megjelenését. 
 
Gazdasági beszámoló: 

Egyesületünkben a 2012. év során 405 fõ fizetett tagdíjat. 
A tagoktól a Soproni Szemle elõfizetéssel együtt befolyt összeg 1.235.500.- Ft 
Szponzorainktól (TAEG, GySEV) 1.200.000.- Ft 
Sopron MJV Önkormányzata mûködési támogatása 400.000.- Ft 
Személyi jövedelemadó 1 %-ából részesedés 55.817.- Ft 
Az elnökség köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adományukkal az Egyesület 
tevékenységét támogatták.  

A Soproni Városszépítõ Egyesület 2013. február 21-én tartott közgyûlésén a tagság 
a beszámolót elfogadta. 
 
 
 
 
 

  Helyesbítés a 2012/4. számhoz 
 
A Soproni Szemle 2012/4. számában Novotny-Török Katalin cikkének fotóit (3– 10. 
képek) valamint Törökné Házi Mária portréját (349. o.) Nikolaus Alexander Novotný 
készítette.
 

 
 


