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problémáktól Jó lecke volt, és úgy érzem, hogy a vizsgám sikeres volt.
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2004. évi tevékenységér ıl

Kubinszky Mihály : Beszámoló a Soproni Városszépít ı Egyesület 2004. évi
tevékenységér ıl

Az Egyesület alapszabályában rögzített célkitőzéseknek megfelelıen a gyógyszerész-társadalom
kezdeményezését követve részt vettünk Nikolics Károly gyógyszerész-professzor emléktáblájának
elkészítésében és felavatásában. A táblát Egyesületünk javaslatára helyezték a Soproni Múzeum
kezelésében levı Fı téri Patikamúzeum bejárata mellé a falnyílásba, ezzel a város díszpolgárának
emléke méltó helyre került. Részt vettünk a Holocaust-emlékmő helykijelölési eljárásában, majd annak
felavatásán. Elnökségünk üdvözölte a város polgármesterének kezdeményezését, mely szerint a
Vittnyédi utca gyalogos-szakaszában, a Vas- és Villamosipari Szakiskola elıtt Sopron egyes érdemes
és neves tanárainak emlékét szoborcsoport fogja megörökíteni. Javaslatot tettünk az általa
adományozott Walter Mihály-szobrot követıen Rozsondai Károly, Mihályi Ernı és Németh Sámuel
tanárok mellszobrának elkészítésére. A Nikolics-emléktáblát, a Holocaust-emlékmővet és a Walter
Mihály-mellszobrot egyaránt Kutas László szobrászmővész, Egyesületünk dísztagja készítette. 

Egyesületünk ez évben a Szélmalom utcában mőemléki helyreállítás és korszerő építészeti kiegészítés
eredményeként létrejött Zeneiskola építtetıjét, tervezıit, kivitelezıjét és a mőemléki restaurátort tüntette
ki Winkler Oszkár-emléktáblával. Az elismerést, a hagyományoknak megfelelıen, szeptember 29-én
Wallner Ákos alelnök és Boros László elnökségi tag adták át. Választásunk helyességét igazolni látszik
az a körülmény, hogy a zeneiskola épületét a hazai szaksajtó is elismeréssel illette. Ezúton is kérjük
tagtársainkat, hogy 2005. március végéig terjesszék elı a jövı évben kitüntetendı épületre vonatkozó
javaslataikat.

Kijavíttattuk a Printz pihenı szinte már olvashatatlan feliratát, és újrafestettük a Lıver körúti
Heimler-emlékmő szövegét, amely így most jobban olvasható és felhívja egykori elnökünk
munkásságára a figyelmet. Az Erdıgazdaság által felújított Muck Endreemlékpad avatásán dr. Bartha
Dénes alelnökünk mondott beszédet.

Anyagilag  támogattuk a Lackner Kristóf-emlékkönyv publikálását és Hárs József Soproni olvasókönyv
címő munkájának kiadását is.

Örömmel jelentem, hogy a Soproni Szemle kiadása folyamatosan és megfelelı színvonalon biztosított.
Megjelent az elızı közgyőléseken is említett és több tagunk által támogatott CD-ROM-kiadvány, teljes
tartalom-mutatóval és az 1937–1964. valamint az 1998–2003. évfolyamok teljes szövegével.

85Andrássy Péter elnökségi tagunk szorgalmazására Egyesületünk a város környéki védett területeken,
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elsısorban a Szárhalmi erdıben eluralkodott természetpusztítások lehetı megfékezését kezdeményezte.

Egyesületünk kiküldöttje részt vett Sopron város Városfejlesztési Bizottságának munkájában.

Egyesületünk elnöksége rendszeresen tartott ülésein beszélte meg a teendıket. Beszámolót kaptunk az
általunk alapított Soproni Szemle Alapítvány és az Alpokalja Idegenforgalmi Alapítvány
kuratóriumainak elnökeitıl is.

Egyesületünk köszönetet mond minden támogatójának, a tagdíjbefizetéssel, az 1%-os adófelajánlással
(223,695.- Ft) és a mecénási kiemelt támogatással munkánkat segítıknek egyaránt. Az adófelajánlás
összegének felhasználásáról az elıírásoknak megfelelıen a Soproni Szemlében nyilatkoztunk. 

Az Egyesület 2004. évi munkásságát összegezı és a folyó feladatokat a tagság elé táró közgyőlést
2005. január 14-én tartottuk meg.
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Kücsán József : Égetı Melinda (szerk.): Hegytörvények és sz ılıtelepít ı levelek
Gyır és Sopron vármegyékb ıl 

(1551–1843)
Budapest, 2004.

A Gyır és Sopron megye szılıhegyeinek levéltári forrásait közreadó, 2004 végén megjelent mővel
immáron harmadik kötetéhez érkezett a „Szılıhegyek Történetének Forrásai” összefoglaló címet viselı
sorozat [a továbbiakban: SZTF], amely nem kisebb célt tőzött maga elé, mint hogy feltárja az ország
levéltárainak és közgyőjteményeinek ilyen jellegő, a történelmi borvidékekre vonatkozó iratanyagát.
Mielıtt a könyv ismertetésére térnénk, s Tisztelt Olvasóinkat hegytörvények tanulmányozására
buzdítanánk, engedtessék meg az e forráscsoportban kevéssé járatos érdeklıdık kedvéért röviden
elmondani, mit is tartalmazhat egy-egy hegybéli artikulus:168(168) Elöljárójában kiköti, hogy minden, az
adott hegyben érintett birtokos tartozik alkalmazkodni a törvényhez, ezért annak kihirdetésén köteles
megjelenni. A második rész rögzíti a szılıhegy kormányzásának rendjét, a hegymesterek, esküdtek és
szılıpásztorok kötelességeit, 86jogkörét és javadalmazását. A harmadik rész szól a hegység győléseirıl
és jegyzıkönyveirıl, az önkormányzatiság fórumairól, az igazgatási eljárásokról és a díjazásról, a
történt események írásos rögzítésérıl. A negyedik rész a szılıparcellák eladása és megvétele esetén
követendı eljárásokról, a szılı elvesztésérıl és a hagyatéki ügyekrıl rendelkezik. Az ötödik részben a
felmerülı panaszok intézésérıl, az ítéletek foganatosításáról történik említés. A hatodik rész kimondja,
hogy mikor szabad és mikor tilos a munka a szılıhegyen. A hetedik rész igen alaposan intézkedik a
gyepőkrıl, utakról és barázdákról. A nyolcadik rész szabályozza a szılıhegyi gyümölcsfákkal
kapcsolatos kérdéseket. A kilencedik rész rendelkezik a vincellérekrıl és más szılımunkásokról.


