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Az elnökség beszámolója a 2011. évben végzett munkáról 
 
2011. évben megtartottuk a törvényesen előírt elnökségi üléseket, melyeken kitértünk az 
elmúlt évi közgyűlésen felmerült problémák megoldására, valamint az éves rendezvények 
megszervezésére. 
 
 Nagyobb rendezvényeink: 

• Kirándulást szerveztünk, „Tavasz a Soproni Hegyvidéken” címmel, (április 13.) 
• Megrendeztük a már hagyományos „Orchidea túrát” a Szárhalmi erdőbe, 34 fő 

részvevővel (május 14.) 
• Kirándulást szerveztünk a Schneebergre 131 fővel, ahol botanikai szakvezetés és 

ökumenikus hálaadás volt, 
• Thirring Gusztáv (1861 – 1931) Sopron díszpolgára születésének 150. évfordulójára 

ünnepségeket szerveztünk. Kamarakiállítás, a Kitaibel Pál Természettudományi 
Asztaltársasággal közösen emléktábláját, sírját megkoszorúztuk (március 31,április 1.) 

• A Kulturális Örökségek Napja keretében „Hetvenöt éves a Károly-magaslati Kilátó” 
címmel ünnepséget rendeztünk, több mint 200 részvevővel, melyen jelentős közéleti 
személyiségek is részt vettek, (szeptember 17.) 

• Lovag Kőmáli Flandorffer Ignác születésének és halálának évfordulója alkalmából 
konferenciát rendeztünk, ahol előadásokban méltatták Sopron érdekében kifejtett 
sokoldalú tevékenységét, valamint egykori háza közelében felállításra került a lovag 
mellszobra, (szeptember 28.) 

• Folytattuk hagyományunkat a „Winkler Oszkár emléktábla” adományozásával, ezúttal 
a sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor rekonstrukcióját ismertük el (szeptember 
29.) 

• Közgyűlési felvetés alapján elkészíttettük és felállítottuk a Széchenyi téren – a korábbi 
óra helyén – egy álló órát, amely évtizedeken át hiányzott a térről 

• A Polgármesteri Hivatallal és a Castanea Egyesülettel közösen folytattuk a „Virágos 
Sopronért” rendezvénysorozatot, 

• Folyamatosan – szavazati joggal – részt vettünk és –veszünk az önkormányzat 
Városfejlesztési Bizottságának munkájában, ahol véleményezzük a városrészek 
fejlesztési terveit, valamint a különböző, ott megtárgyalandó előterjesztéseket, 

• „Érdemes körüljárni” címen megjelentettük 2000 példányban a Kilátó közvetlen 
közelében lévő növény- és állatfajok listáját tartalmazó füzetet, 

• A Tanulmányi Erdőgazdaság segítségével a Kilátónál és a Gombocz Endre 
Természetismereti Háznál új információs táblákat és képanyagot helyeztünk el, 
valamint állagmegóvási munkákat végeztettünk el. A Kilátó látogatottsága 
örvendetesen, jelentős mértékben megnőtt, 

• Dr.Halmai Vilmos tagtársunk felajánlására elkészült Egyesületünk jelvénye. 
 
  
Gazdasági értékelés 
 
Egyesületünkben 2011. év során, a korábbi éveknél kevesebb, 397 fő fizetett tagdíjat. A 
tagoktól díj formájában befolyt összeg 1.199.800.- forint volt. A Szemlével megemelt tagdíjat 
242 fő fizette meg, ez meghaladta az előző évi igényt, ez is oka annak, hogy az össztagdíj 



bevétel valamelyest az előző évi felett volt. Azonban meg kell említenünk egy jeles külföldi 
tagunkat, aki 100 – 100 ezer forintot fizetett be tagdíjra és Szemlére. 
 
Szponzorainktól, ez évben 1.400.000.- forint támogatást kapott Egyesületünk. Köszönjük. De 
köszönjük azon tagvállalataink támogatását is, akik nem pénzben, hanem természetbeni 
szolgáltatásokkal segítették Egyesületünk működését. A város vezetésétől kapott, igazán 
méltányos irodabérlet és infrastruktúra, valamint a Flandorffer szobor felállításához adott 
hozzájárulás szintén a kiemelt támogatások közé tartozik. 
 
Az elnökség köszönetet mond mindazoknak, akik 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-
át Egyesületünk javára ajánlották fel. Ebből 150.692.- forint bevételünk származott, ami 
valamelyest több az elmúlt évben befolyt összegnél. Ezt teljes egészében a Flandorffer 
szobor elkészítéséhez és felállításához használtuk fel. 
 
Az elnökség a 2011.11.07.-én tartott ülésén elfogadott határozatával úgy döntött, hogy 2012. 
évre a tagdíjakat nem emeli. Így 2012.évre a tagdíj  

• aktív munkavállalóknak 1.000.- Ft/év     Soproni Szemlével  3.000.- Ft/év, 
• nyugdíjas tagjainknak 600.- Ft/év Soproni Szemlével 2.600.- Ft/év. 

 
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet az idei felajánlások lehetőségére és kérjük, hogy személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át ebben az évben is Egyesületünknek ajánlják fel, melyhez a 
Rendelkező nyilatkozatra az Egyesület 
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adószámát kérjük feltüntetni. Felajánlásukkal zavartalan működésünk biztosításához 
nagymértékben járulnak hozzá. Előre is köszönjük. 
 


