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A lovagvilág alkonya

A harmincas évek közepére a Sempronia elhúzódó, ezúttal végzetesnek bizonyuló válságba került.
Több lovag elköltözött a városból, még többen kiléptek, és a megmaradtak egy része is távol maradt az
összejövetelektıl. Új tagok pedig nem jelentkeztek. Az egyesület még néhány évig csendben haldoklott,
aztán 1939. április 25-én megkondult fölötte a lélekharang. Az önfeloszlatást kimondó közgyőlésen a
jelenlévı tagság szomorúan vette tudomásul a pénztáros jelentését, miszerint „az egyesület vagyon
felett nem rendelkezik, a berendezési tárgyak értékesítésébıl befolyó összegbıl a hátralékos
helyiségbért fizeti ki”.154(154) A Belügyminisztérium két évvel késıbb törölte a Schlaraffia Semproniát
az egyesületi nyilvántartásból.155(155) Ezzel a soproni lovagok hat évtizedes fennállása hivatalosan is
véget ért.
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83Gömöri János : A Scarbantia Társaság tevékenysége (2002–2007) és  a
Scarbantia Emlékérem kitüntetettjei 2007-ben

Az 1991. decemberében alapított Scarbantia Társaság (a továbbiakban: Társaság) tevékenységérıl
eddig három alkalommal számoltunk be a Soproni Szemle hasábjain.156(156) Az utóbbi években
elsısorban elıadások szervezésével népszerősítettük az antik kultúrát, a régészeti mőemlékvédelmet.
Alkalmanként más civil szervezettel, ön-kormányzati intézménnyel összefogva szerveztünk
közmővelıdési programot, tudományos tanácskozást, rendeztünk kiállítást, állítottunk fel információs
táblákat, vagy jelentettünk meg kiadványokat. 2007-ben megalapítottuk a Scarbantia Emlékérmet,
amelyet a Régészeti Park létrehozásában jelentıs érdemeket szerzett személyeknek, vagy
szervezeteknek adományozunk Sopron Város Polgármesterének támogató hozzájárulásával. 
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1. ábra: Dr. Fodor Tamás polgármester átnyújtja a Scarbantia Emlékérmet Dr. Nováki Gyula régésznek (2007).
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841. A Scarbantia Emlékérem els ı kitüntetettjei

Az elsıkként kitüntetett Dr. Nováki Gyula régész a múzeum- és mőemlékbarátok népes közönsége elıtt
vette át az Emlékérmet157(157) 2007. február 15-én, amikor egyúttal ünnepélyes keretek között
emlékeztünk meg a „Soproni Történészeti és Mővészeti Egylet” alapítása 140. évfordulójáról158(158)

Scarbantia fórumán, az Új u. 1. épületben berendezett Fórum Múzeumban.

Dr. Fodor Tamás polgármesteri köszöntıje elıtt Stöckertné Lampert Tünde zeneiskolai tanárnı
fuvolaszólója hangzott el a Soproni Múzeummal (a továbbiakban SM) közösen rendezett ünnepségen.
Dr. Tóth Imre, a SM igazgatója röviden ismertette az 1867-ben alapított Egylet történetét. A város
elismerı oklevelét és a Scarbantia Emlékérmet Dr. Nováki Gyula régésznek Dr. Fodor Tamás
polgármester adta át (1. ábra), miután Gömöri János régész laudációban ismertette a kitüntetett
tudományos kutató rövid szakmai életrajzát:

„Nováki Gyula 1926. július 6-án született Sopronban. Iskoláit Szombathelyen, Zalaegerszegen és
Sopronban végezte. 1945-ben elıször a Soproni Vasöntödében kezdte a munkát, majd 1947 januárjától
az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Régészeti Tanszék hallgatója lett, ahol ıskor- és
középkorszakon végzett. Szakdolgozatában Fejér megye ıskori földvárait dolgozta fel. 1950
szeptemberétıl 1951 márciusáig a nyíregy-házi múzeumban dolgozott; 1951. március 15-tıl 1964-ig a
soproni Liszt Ferenc Múzeum régésze volt. 1963-ban védte meg doktori disszertációját, amelyben
szintén a földvárakkal foglalkozott. Az 1960-as évek elején, a Fı téri Fabricius-házban, a győjtemény
mai helyén kialakította a szakszerő raktári rendet, megalapozta a soproni régészeti győjtemény korszerő
nyilvántartását, megrendezte az elsı állandó régészeti kiállítást.

Fı kutatási területe ebben az idıszakban a földvárkutatás illetve a vaskohászatrégészeti lelıhelyek
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feltárása volt. Úttörı jelentıségő munkája „Az Árpád-kori Magyarország vaskohászatáról” szóló
könyv (1968) régészeti részének megírása. Ezekben a témákban az egész ország területén végzett
feltárásokat. Mindezek mellett szülıvárosa, Sopron és környéke veszélyeztetett régészeti emlékeit
mentette, és gondosan dokumentálta az ıskortól a kora- újkorig minden korszak leleteit. Az ötvenes
évek közepén a Soproni Szemlében több dolgozatban összegezte a soproni régészeti kutatások addigi
eredményeit, illetve további feladatait. E dolgozatai évtizedekre maghatározták a körzet régészeti
kutatásának fı irányait. Különösen jelentısek az
ú.n. égetett sáncok témakörében magyar és német nyelven írott tanulmányai, amelyekkel a tudományos
eredményeken túlmenıen ösztönzıje volt a soproni városfalak 1958-ban elkezdett tervszerő
feltárásainak és a nagylélegzető mőemlékes helyreállítási munkák megindításának.

1965 és 1986 között a Magyar Mezıgazdasági Múzeum munkatársa volt Budapesten. Nyugdíjba
vonulása után még nagyobb lendülettel folytatta és folytatja a földvárak felmérését és szaktanácsokkal
látja el az ifjabb várkutatókat, akik joggal tekintik mesterüknek. 8580. születésnapján igen szép kivitelő
és tartalmas tanulmánykötettel tisztelték meg, és köszönték meg várkutató munkatársai az évek során
tıle kapott baráti, szakmai segítséget.159(159) A Castrum Bene Egyesület kiadásában megjelent kötetben
olvashatók mőveinek bibliográfiai adatai is. Könyvei fıleg egyes magyarországi körzetek várairól
jelentek és jelennek meg. Mintegy 180 tudományos közleményének zömét is a várkérdések
tisztázásának szentelte. Szíve gyakran vissza-visszahúzza szülıvárosa múltjának kutatásához: Az
utóbbi években tisztázta a Sopron környéki földvárak idırendjét és építési technikáját,160(160) és
ismételtem foglalkozott az ıskori földvárakkal is.161(161) 
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2. ábra: A „Szürke Falka” kelta hagyományırzık a 3. várhelyi Kelta Ünnepen a kelta stílusban felépített erdei
pihenıház elıtt.

861957-ben felállíttatta a várhelyi halomsírok elsı régész kutatója, Bella Lajos emlékmővét. Ezt
rövidesen követte, szintén az ı szervezésében, a Bécsi dombi kelta temetı mellett a Paur Iván-emlékmő
létrehozása. A város közelében és a városban található régészeti lelıhelyek ezekkel az emlékmővekkel a
turisztikai térképekre is felkerülhettek, alapját adva a késıbb kialakított és még tovább fejlesztendı,
mozaikszerő régészeti parknak. 1975–76-ban a Patek Erzsébet vezette ásatások után már egy halomsír
rekonstruálására is sor kerülhetett a Bella-emlékmő közelében. 2006-ban és 2007-ben a Várhelyen
ugyanitt alakíthatja ki a Tanulmányi Erdıgazdaság Zrt. (a továbbiakban: TAEG) a történeti
emlék-parkot – az APS (Archaeologiai Park Scarbantia) Alapítvány szakmai közremőködésével. 

Amikor a Soproni Történészeti és Mővészeti Egylet alapításának 140. évfordulóján, Scarbantia 1900
éves fórumán, elsı alkalommal adományozza a Scarbantia Társaság közgyőlése és az APS
kuratóriuma a Scarbantia Emlékérmet, tudjuk, az a kutató veheti kezébe a bronzplakettet, aki
tudományos munkásságán túlmenıen a várhelyi régészeti park elsı objektumát, a Bella-emlékmővet
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emeltette.”

Az érem és az oklevél átnyújtása után a Templom utcai emléktáblánál koszorút helyezett el Sopron
Város polgármestere és a Soproni Múzeum igazgatója.

2007. június 16-án a Soproni Erdık Natúrpark Társaságunk közremőködésével szervezte meg a 3.
Kelta Ünnepet a Várhelyen. Abdai Géza alpolgármester a rendezvény megnyitóján – kelta
hagyományırzık pajzsdöngetése közben (2. ábra) – adta át a Scarbantia Emlékérmet Dr. Jámbor
Lászlónak, a TAEG vezérigazgatójának.

A bronzplakettel és az oklevél átadásával a Scarbantia Társaság és a Régészeti Park Alapítvány
köszönetét fejezte ki a régészeti mőemlékvédık nevében a Tanulmányi Erdıgazdaságnak és a Soproni
Erdıkért Környezetkultúra Alapítványnak, hogy évtizedek óta óvják a soproni erdıkben található
ıskori sáncokat, sírhalmokat, római kori úttöltéseket. Az APS szakembereivel együttmőködve
2007-ben négy új ismeretterjesztı táblát helyeztek el a várhelyi ıskori objektumok közelében. A TAEG
Zrt. segítségével rendezhettük a Kr. e. 7. századi várhelyi földvár fıbejárata melletti nagy régészeti
kutatószelvény helyét, amely 30 éve fákkal, bokrokkal benıve, nyitott sebként mélyedt az ıskori
sáncba, nehezítve a védmő áttekinthetıségét. 

2007-ben új formában162(162) állította helyre a TAEG a 131. számú, Kr. e. 7. századi halomsírt (3.
ábra), amelynek rekonstruálásához az eredeti vaskori edények hiteles másolatait is elkészíttette. A Bella
Lajos-emlékmő közelében egy erdei pihenıházat építettek fel „kelta” stílusban, ıskori építési
technikával, fából. Ezzel tovább gazdagították a vaskori lelıhely kulturális turisztikai kínálatát.

A Kelta Ünnepek elıkészítésében is aktívan rész vesz a TAEG Zrt. A 2007. évi egész napos
rendezvényen több mint ezer látogató élvezhette a változatos mősort, a „Szürke Falka” kelta
hagyományırzık harci bemutatóját, a kelta mesemondót, íjászokat, a szakmai idegenvezetést a
halomsíroknál és a földvárban. A rendezvényen részt vettek az alsó-ausztriai, schwarzenbachi kelta
földvárat ápoló egyesület tagjai is a falu polgármesterének vezetésével.
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873. ábra: A soproni Várhelyen 2007-ben rekonstruált 131. számú korai vaskori halomsír.
Patek Erzsébet ásatása 1973-ban.
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2. A Borostyánk ı-út projekt

Az Európai Kulturális Utak programhoz csatlakozva, elsısorban a „Borostyánkı-út projekt” keretében
népszerősítettük Sopron és körzete római kori mőemlékeit és a Scarbantia Régészeti Parkot
(APS).163(163) Sopronban még csak csírázó kezdeményei jelentkeznek az aquincumi, a gorsiumi és a
savariai római kori ünnepekhez hasonló rendezvényeknek. A 2007. év két helyi eseménye után azonban
látható, hogy a közönség igényli a kulturáltan szórakoztató ismeretterjesztést, a családi programként
tervezhetı „cselekvı történelemtanulást”, régi korok életképszerő felelevenítését. A 88hazai és külföldi
elıadások elsısorban a „Borostyánkı út projekt”164(164) keretében hangzottak el. Hasonlóképpen részt
vettünk az „Európai Vaskultúra Útja” nemzetközi, hazai és soproni rendezvényeinek munkáiban.165(165)

A kulturális idegenforgalomban a technikatörténeti emlékek, például a régiónkban fellelhetı kelta- és
korai középkori vaskohászat látható régészeti maradványai is vonzerıt képviselnek. A mozaikszerő
APS a római kori mőemlékek mellett a vaskori166(166) emlékeket is magában foglalja. 
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3. Tudományos el ıadások
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Az antik kultúra témaköreiben a római kor jeles hazai és külföldi kutatói, illetve ısrégészettel
foglalkozó szakemberek értékes tudományos elıadásokat tartották. Ezek sorában hangzott el 2002.
április 18-án Günther E. Thüry (Rottenburg, Németország): „A római kori higiénia és orvoslás c.
vetítettképes elıadása. 2003. november 21-én Dr. Tóth István, egyetemi tanár (Pécsi
Tudományegyetem): „A pannóniai római sírkövek és a várhelyi urnák ábrázolásának kapcsolatai.
(Adatok a pannóniai vallástörténet ıskori elızményeihez)” c. vetítettképes elıadását az aktív
hallgatóság érdeklıdı kérdései követték; 2005. január 20-án Pásztor Emília: „Csillagok és
csillagistenek” c. elıadását kísérte figyelemmel a hallgatóság. Scarbantia római kori
amphitheatrumához jó analógiákat mutatott be 2005. december 8-án Dr. Borhy László, régész,
egyetemi docens, aki „A brigetiói amfiteátrumokról” tartott elıadást. A scarbantiai fürdıromok
értelmezéséhez 2003. április 10-én Fedeles Tamás és Tóth István Zsolt: „Római fürdı és középkori
prépostság feltárása Zültichben” c. elıadása szolgáltatott adatokat. A római mőemlékek prezentációja
szempontjából érdekes volt Szentgáli Ádám: „A múltbalátó készülék. Bepillantás Sopron múltjába a
kronoszkóppal”167(167) c. vetítettképes elıadása 2006. január 5-én.

Több érdekes helytörténeti vonatkozású elıadás is elhangzott: 2002-ben például Dávidházy István: „A
régi Sopron vízrajza. Vázlatos történeti áttekintés” (január 24.) és Dr. Kubinszky Mihály: „Gondolatok
Sopron építészeti arculatáról” (február 27.) címő elıadásai. Horváth József a Központi Bányászati
Múzeumban mutatta be „A Borostyán csodálatos világa” c. vándorkiállítást a Scarbantia Társaság
tagjainak (október 24.). 89Iváncsics Jenı geológus: „A Sopron környéki táj kialakulása geológiai
megközelítésben” c. elıadása 2003. szeptember 25-én sok érdeklıdıt vonzott. Soproni Géza: „A régi és
az új Berlin. Egy tanulmányút tapasztalatai különös tekintettel a múzeumokra” c. elıadását 2004.
szeptember 23-án hallhattuk. 2006. március 23-án Gömöri János: „Kıkori ’vénuszok’ és bronzkori
harcosok Nagycenkrıl” c. ásatási beszámolója hangzott el; július 20-án Varga Gábor erdımérnök: „A
Deák tér múltja és jelene” címő vetített képes elıadását hallgathattuk meg. Október 12-én Gömöri
János: „A soproni mélygarázsok helyén 2005–2006-ban végzett régészeti ásatások eredményei” címő
vetített képes elıadását a Sopron TV felvette, majd késıbb közvetítette. 
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4. ábra: A 907. évi pozsonyi csata évfordulóján tartott elıadás és koszorúzás után a harkai 
„Kurszán kende” lovasíjász hagyományırzık tisztelegnek a gyıztes csata emléke elıtt.

90Évfordulóhoz kapcsolódott 2005. december 1-én Dominkovits Péter fılevéltáros: „Sopron a Kuruc
korban (Az 1705. decemberi ostrom és levéltári forrásai)” címő elıadása, illetve 2006. szept. 21-én
Goda Károly történész: „Sopron Kapisztrán Szent János korában” (Emlékezés az 1456. évi
nándorfehérvári gyızelem 550. évfordulójára) c. vetítettképes elıadása. 2007. szeptember 20-án
hangzott el Veszprémy László ezredes, hadtörténész: „A sorsfordító gyızelem. A pozsonyi csata, 907”.
c. elıadása168(168) Társaságunk és a SM169(169) szervezésében. 907. júliusában Gyermek Lajos német
király serege, az egyesült bajor haderı, Luitpold ırgróf vezetésével a Pannóniában 900 után
berendezkedı magyar törzsszövetség ellen támadt. A Pozsony melletti magyar gyızelem a honfoglalást
lezáró gyıztes csatának tekinthetı. Az elıadáshoz kapcsolódva Dr. Czanik Csaba, a harkai „Kurszán
Kende hagyományırzı lovascsapat” kapitánya röviden tájékoztatott a honfoglalás korában használt
fegyverekrıl és a harcmővészeti hagyományokat ápoló csapat tevékenységérıl. A résztvevık kezükbe
vehették a 10. századi szablyák, íjak, nyílvesszık, tegezek, lándzsák és fokosok hiteles másolatait.
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Végül Sopron önkormányzata és társaságunk egy „907”-es évszámot ábrázoló koszorú elhelyezésével
tisztelgett az Országzászló elıtt (4. ábra).

2008. LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Gömöri János: A Scarbantia Társaság
tevékenysége (2002–2007) és a Scarbantia  / 4. Tanu lmányi kirándulások

4. Tanulmányi kirándulások

A régészeti mőemlékeket tanulmányi kirándulások révén igyekeztünk megismerni, ezért gyalogos-,
illetve kerékpáros túrákat és autóbuszos kirándulásokat szerveztünk. 2003. május 4-én kerékpártúrát
tettünk Burgenlandba a Castanea Egyesülettel közösen. Doborjánban (Raiding), Liszt Ferenc
szülıfalujában részt vettünk a „Római Borostyánkı út” és a „Liszt Ferenc” túraútvonalak ünnepélyes
átadásán. 2004. június 6-án a Soproni Képzımővészeti Társasággal a petronelli szabadtéri múzeumba
a carnuntumi római ünnepségek megtekintésére utaztunk ki, Gömöri János vezetésével.170(170) 2006.
április 8-án a bánfalvi túra keretében a Sánchegyen kelta- és kuruc-kori kiserıd földsáncának
megtekintésére került sor. A kuruc-kori sáncok történetét a helyszínen Krisch András fılevéltáros,
Társaságunk kurátora ismertette. A környék természeti kincseit Hárs Olivér (Castanea Egyesület)
mutatta be. 2007. szeptember 22-én tanulmányi kirándulást szerveztünk Hainburgba a pozsonyi
csatáról rendezett kiállítás megtekintésére. A tárlat Alsó-Ausztria 9–10. századi történetét a korabeli
krónikák és a régészeti leletek segítségével mutatta be, elsısorban a frank–bajor, az avar–szláv, majd a
bajor–magyar kapcsolatok tükrében.

2008. LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Gömöri János: A Scarbantia Társaság
tevékenysége (2002–2007) és a Scarbantia  / 5. Posz ter-kiállítások

5. Poszter-kiállítások

A hazai és ausztriai múzeumokkal közösen bemutatott poszter-kiállítások közül ki kell emelnünk a
2004. február 23-án a Lábasházban megnyílt „Medicina Pannonica. 91Higiénia és orvoslás a római
kori Pannóniában” c. idıszaki kiállítást. A Carnuntum Régészeti Parktól,171(171) a budapesti Aquincumi
Múzeumból, a szombathelyi Savaria Múzeumból és a kismartoni Burgenländisches Landesmuseumtól
kölcsönzött leletanyagot kiegészítettük a soproni római kori orvostörténeti anyaggal. A tárlatot172(172) a
SM munkatársaival rendeztük be. A kiállítás alatt Társaságunk „Egészségügyi félórák” címmel hetente
ismeretterjesztı elıadásokat szervezett.

2006. október 18-án Prof. Manfred Welan, az UNESCO bécsi munkacsoportjának elnöke nyitotta meg
egy nemzetközi konferencia alkalmából a Soproni Múzeum vendég-kiállítását a Stadtarchäologie Wien
kiállítótermében. Az 56 nagymérető, színes poszteren Sopron és környéke legjelentısebb régészeti
emlékeit és a legfrissebb ásatási eredményeket mutattuk be. A bevezetı elıadást Gömöri János, a
kiállítás rendezıje tartotta. Az „Évezredek a Borostyánkı út mentén, különös tekintettel Sopronra és
környékére” c. kiállítás tábláin német, angol és magyar nyelvő feliratok nyújtottak információt. A
vándorkiállítás a rendezı munkái mellett Gabrieli Gabriella régészeti és Nemes András mőemléki
kutatásait is bemutatta. Paur Iván és Bella Lajos soproni vaskori ásatásairól Jerem Erzsébet állított
össze négy táblát.
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6. Kiadványok

2002-ben a városi jog elnyerésének 725. évfordulójára Társaságunk kiadta az Árpád-kori soproni
várról szóló könyvet.173(173) 2004-ben a Medicina Pannonica c. kiállítás többoldalas színes
prospektusát adtuk ki. 2005-ben az „Erdı és fa régészete és néprajza” c. konferencia rezümé füzetének
kiadását és a „Scarbantia-Sopron régészeti naptára 2006” c. színes kiadvány megjelentetését
támogattuk. Utóbbiban a SM Régészeti Győjteménye legszebb leleteinek fotói láthatók a szükséges
információkkal ellátva. 2006-ban a Soproni Szemle különlenyomataként jelentettük meg a Scarbantia
Füzetek 1. számát.174(174)
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7. Tudományos konferenciák

Társaságunk és az MTA VEAB Soproni Tudós Társasága (továbbiakban: STT) támogatta a VEAB
Iparrégészeti és Archeometriai-, valamint Kézmővesipar-történeti munkabizottságai által szervezett
„Az erdı és fa régészete és néprajza” c. országos tudományos konferencia megrendezését 2005. május
9–10. között.175(175) Az interdiszciplináris konferencián húsz elıadás hangzott el a soproni Erdészeti
Múzeumban. 

2006. november 3–4. A II. Scarbantia Tanácskozást az Erdészeti Múzeum Templom utcai
elıadótermében rendezte Társaságunk a SM az STT támogatásával. A Tudománynapi megnyitót Verı
József akadémikus, az STT elnöke tartotta; Domonkos Ottó ny. múzeumigazgató tájékoztatott a
Sopron Monográfia tervezett köteteirıl; Gömöri János: A Scarbantia monográfiakötet tervét mutatta
be. További elıadások: Kovács Péter egyetemi docens: Scarbantia a történeti és epigráfiai forrásokban;
Póczy Klára (BTM): Scarbantia a késırómai városok sorában; Gömöri 92János (SM): Scarbantia
úthálózata és a fórum középületei, az amphitheatrum. A római kézmővesség emlékei, mőhelyek,
szerszámok. A városfalprogram három évtizede; Szabó Ádám (MNM): A fórum környéki felíratok;
Fényes Gabriella (BTM): Scarbantia városi fürdıje a Szt. Orsolya Iskola pincéjében; Gabrieli
Gabriella (SM): Scarbantiai szentélyek, kultuszok. Temetık. Villák Scarbantia territóriumán;
Torbágyi Melinda (MNM): Scarbantia pénzforgalmáról; Tomka Péter: Scarbantia körzete a
népvándorlás korában. Varga Tamás múzeumigazgató bemutatta az Erdészeti Múzeumot.176(176) 
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8. A Scarbantia Régészeti Park gazdagítása

2006-ban Sopron önkormányzatának támogatásával négy információs táblát helyeztünk el az APS
Városház utcai romterületénél. 2007-ben a Fı téri római út és a Fórum Múzeum új információs tábláit
készítettük el és helyeztük ki. 2007-ben a Várhelyen a TAEG Zrt. Társaságunkkal konzultálva
elkészítette a 131. számú, Hallstatt kori halomsír új rekonstrukcióját, egy kelta stílusú erdei faházat,
visszarendezte a régi ásatások kutatóárkait, valamint felállította az általunk szerkesztett négy táblát.

2007. augusztus 10-én egész napos Scarbantiatúrán vett részt a burgenlandi „Római
Borostyánkıút-fenntartó Egyesület” vezetısége. Az egyesület elnöke, Hans Artner egyben a
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Burgenlandi Turisztikai Hivatal vezetıje, a delegáció többi tagja gimnáziumi tanár és levéltáros volt. A
Nyugat-Pannon térség kulturális turisztikai kínálatának színesítése céljából közös projektek177(177)

kidolgozását kezdtük el.
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9. Szervezeti keretek

2007. március 23-án a Társaság közgyőlése vezetıségválasztást tartott. Társelnökök: Gömöri János
ügyvezetı és Fábiánkovits Ferenc. Titkár: Soproni Géza. Questor: Kocsi János. Kurátor: Krisch
András. Az Ellenırzı Bizottság elnöke: Sógor János. 

Társaságunk munkájához 2006-ig a Gyır-Moson-Sopron megyei Múzeumi Igazgatóság Soproni
Múzeuma biztosította az infrastrukturális hátteret. 2007-tıl Sopron ön-kormányzata bocsátott
rendelkezésünkre egy helyiséget az Új u. 4. szám alatt, a Soproni Városszépítı Egyesület irodája
mellett. Itt kapott helyet az APS Alapítvány is, amelynek létrejöttét kezdeményeztük, és amelynek
fejlesztése egyik legfontosabb célkitőzésünk. 

Elıírt kötelezettségünknek is eleget teszünk, amikor közöljük, hogy 2002-ben az adófizetık személyi
jövedelemadójának 1%-a 23 930 Ft. volt. 2003-ban 72 242 Ft-ot, 932004-ben 67 738 Ft-ot, 2006-ban
62 541 Ft-ot, 2007-ben 26 352 Ft-ot ajánlottak fel a soproni régészeti mőemlékeket becsülı polgárok a
Scarbantia Társaságnak. 

A fenti összegekbıl a konferenciák kiadásait, a nyomdai költségek egy részét, a Scarbantia Emlékérmek
és dobozaik elkészítését, a meghívott elıadók tiszteletdíjait, az információs táblák elkészítését és a
postai költségeket fizettük ki, valamint a szakmai küldöttségek fogadását fedeztük. Társaságunk
megköszöni a régészet- és mőemlékpártolóknak, hogy munkánkat támogatják. Reméljük, hogy
érdeklıdésükkel és támogatásukkal a továbbiakban is elısegítik a Scarbantia Társaság céljainak
megvalósítását, városunk és körzete vaskori, római kori és középkori régészeti mőemlékeinek
tudományos feldolgozását és széles körben való megismertetését.178(178)
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A korábbi vezetıség mandátumának lejárta, valamint Dr. Kubinszky Mihály örökös tiszteletbeli
elnökünk visszavonulása miatt 2007. január 15. napján új vezetıséget választott a tagság. Az új
vezetıség, elıdei munkáját folytatva több szervezeti változtatást hajtott végre, ezek:

• megalakította, illetve megújította az Egyesület Szakbizottságait, az Építészeti, a Várostörténeti, az
Ifjúsági, a Természeti Környezetkultúra és Idegenforgalmi, a Kommunikációs és a Mecénási
Szakbizottságot; 

• az Egyesület által 1996-ban alapított és idıközben mőködésképtelenné vált Alpokalja Idegenforgalmi
Alapítvány kuratóriumát megújította, melynek új vezetıje Taschner Tamás lett;


