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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.

2008. LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / M ŐHELY / Gömöri János: A Scarbantia Társaság
tevékenysége (2002–2007) és a Scarbantia  / 9. Szer vezeti keretek

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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Józan Tibor : Beszámoló a Soproni Városszépít ı Egyesület 2007. évi
tevékenységér ıl

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;
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• a változó körülmények miatt az Egyesületet közhasznú szervezetté alakította át, melynek új
alapszabályát a 2007. november 7-én tartott rendkívüli közgyőlés elfogadta, a közhasznúság bírói
bejegyzése folyamatban van;

• Az Egyesület 2008. évtıl internetes honlapot fog mőködtetni, ezen az Egyesület története, mőködése,
tagsága, vezetısége belépési lehetıségek nyomon követhetık. 

A szervezeti átalakítások mellett az Egyesület folytatta hagyományos, a város szépítése, örökségének
megırzése, kiemelkedı személyiségeire való megemlékezése érdekében végzett munkáját. Részt vettünk
a Kitaibel Pál születésének 250. évfordulójához kapcsolódó megemlékezéseken (Sopron, Vácrátót,
Budapest). A soproni emléktábla koszorúzásánál Dr. Józan Tibor elnök és Andrássy Péter
szakbizottsági elnök beszédet tartott. Koszorút helyeztünk el 2007. február 10-én 94Mikoviny Sámuel
emléktáblájánál, valamint 2007. február 24-én Dr. Csapodi István halálának 5. évfordulóján felavatott
emléktáblájánál. A Soproni Erdıkért Környezetkultúra Alapítvánnyal, a Castanea Egyesülettel és a
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával közösen szerveztük a Virágos Sopronért
rendezvény-sorozatot, amelyen Horváth Sándor tagtársunk aktív szervezésében az év folyamán 11
rendezvény volt.

Az elsı rendezvényt 2007. február 26-án Dr. Józan Tibor elnök nyitotta meg. A rendezvény sorozatban
voltak szakelıadások, növénybemutatók, növényvásárok, különbözı helyszíni bemutatók (pl. Sopron
Város erdei, NyME botanikus kertje, városi parkok). Különösen nagy sikere volt a Széchenyi tér
épületeit és növényeit, valamint a Szent Orsolya Katolikus Általános Iskola és Gimnázium függıkertjét
és csillagvizsgáló tornyát bemutató elıadásoknak. A sorozat záró eseménye 2007. december 10-én volt
egy Adventi - Karácsonyi mősorral egybekötve. Bizottságaink részvételével további tanulmányi
kirándulások szervezésébe kapcsolódtunk be (Szárhalmi erdı, Rax-Alpen, Fraknó).

A Kulturális Örökség Napja (szeptember 15.) alkalmából a Soproni Erdıkért Környezetkultúra
Alapítvánnyal és két soproni egyházi iskolával közösen a soproni Károly-magaslati Kilátónál tartott
rendezvényen megemlékeztünk Dr. Winkler Oszkár és Dr. Gombocz Endre munkásságáról. A
rendezvény alatt, melynek fıszervezıje Andrássy Péter szakbizottsági elnök volt, közel 250 fı tekintette
meg az ott lévı kiállításokat.

Ebben az évben nem írtuk ki a már hagyományoknak tekinthetı „Winkler Oszkár emléktábla”
pályázatunkat az elızı évben elért legszebb építési teljesítményért. Helyette a 100 éve született névadó,
Dr. Winkler Oszkár Ybl-díjas építész emlékére helyeztünk el a Frankenburg u. 8. számú, általa
tervezett épületen emléktáblát. Az emléktábla avatásán Dr. Józan Tibor elnök, Boros László
szakbizottsági elnök és Dr. Kubinszky Mihály örökös tiszteletbeli elnök mondott méltató beszédet. Az
év folyamán beléptünk az Országos Város- és Faluvédı Egyesületbe, amelynek országosan már több
mint 400 település a tagja.

Ifjúsági Bizottságunk, más egyesületekkel közösen részt vett „Városunk egy épített, vagy természeti
értékeinek bemutatása” címő írásos ifjúsági pályázat kiírásában, értékelésében, eredményhirdetésében.
Ugyancsak részt vettünk a 450 éves Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium jubileumi ünnepségének
elıkészítésében, valamint Gombocz Endre: A magyar botanika története címő munkájának facsimile
kiadásának elıkészítésében, bemutatásában. Egyesületünk küldötte állandó résztvevıje a Város
Városfejlesztési Bizottság üléseinek, ahol véleményünket képviseli.

Egyesületünk köszönetet mond minden támogatójának az 1 %-os adó felajánlással és a mecénási
kiemelt támogatással, a munkákat segítıknek egyaránt. Ezúton is kérjük, hogy a közelgı adóbevallás 1
%-os felajánlásánál ne feledkezzenek meg egyesületünkrıl. Adószámunk: 19884581-1-08. 


