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Közös munkával a jövőt építjük
Városunk az elmúlt kilenc évben olyan lehetőségeket kapott a kormánytól, amelyek lehetővé tették és teszik, hogy Sopron egy olyan,
merőben új fejlődési pályára álljon, amely egyrészt méltó a múltjához, másrészt pedig megfelel a XXI. század kihívásainak.
Az előzmények azonban 2007ig vezetnek vissza bennünket.
Ebben az időszakban 40 milliárd forint értékű beruházásokat
valósítottunk meg kormányzati
és uniós forrásból, valamint
saját erőből. Ekkor újítottuk fel
például a Tűztornyot és a Fő
teret, és alakítottuk ki a Várfal
sétányt. Megépítettük a Kőszegi
úti aluljárót, és korszerű információs rendszert alakítottunk
ki a városi tömegközlekedésben.
A nagy változás azonban kilenc
éve kezdődött. Talán még nem
vész a múlt homályába, hogy a
fejlesztések és a fellendülés alapját a város korábban felhalmozott 15 milliárd forintos adósságállományának eltörlése jelentette. A polgári kormány ezzel a
lépéssel levette a béklyót Sopronról, és megkezdődhetett a tudatos és egymásra épülő város
építés, -fejlesztés. A nagy áttörést a Modern Városok Program
jelentette, amelynek az értéke

– az autóút nélkül – több mint autóút megépítése, amelynek
80 milliárd forint. Nem véletlen, bekerülési költsége 300 milhogy Orbán Viktor miniszterel- liárd forint. A munkálatok jó
nök 2015 márciusában éppen ütemben haladnak, és elkészülte
városunkban indította útjára után bekapcsolja városunkat a
a nagyszabású programot. Mi hazai és nemzetközi közúti fortagadás, sokan kételkedtek, galomba. Megépül az északnyuhogy a kormány
gati összekötő út
és Sopron meg- „A Modern Sopron
és modernizáljuk
állapodása mega város környéki
átfogó fejlesztést
valósul-e, de ma
utakat is. Megmár az akkori tartalmaz, kiterjed
újul a Belváros,
bizonytalanko- szinte az élet minmár elkészültek
dók is belátják, den területére.”
az új út- és térburlépésről lépésre
kolatok, javában
DR. FODOR TAMÁS
valósulnak meg
tart a korábban
az akkor rögzített
elhanyagolt épüterveink. A különbség a korábbi letek és paloták homlokzatfelújíés a mostani városfejlesztés tása, éppúgy, mint a Lenck-villa
között, hogy a Modern Sopron és a Szent Mihály-templom teljes
átfogó fejlesztéseket tartalmaz, körű rekonstrukciója. Új múzekiterjed szinte az élet minden umnegyed kerül kialakításra. A
területére, hogy Sopron még Lőver program részeként már
élhetőbb legyen, és egyre több épül az új, minden igényt kielévendéget vonzhasson belföldről gítő fedett uszoda, városunkés külföldről is. A Modern Sopron ban kerül kialakításra a konfelegfontosabb elemei: az M85-ös rencia-központ, kerékpárutak

épültek és utak újultak és újulnak meg. A kormány jelentős
forrásokat biztosít a Sopron–
Fertő Kiemelt Turisztikai Térségnek. Már elkezdődött az ország
legnagyobb turisztikai beruházása, amelynek eredményeként
a természeti értékeket megőrző
és bemutató szabadidőközpont
jön létre, amely egész évben
nyújt sportolási és kikapcsolódési lehetőségeket a vendégeknek. Nem feledkeztünk meg a
gazdaságfejlesztésről sem, új
ipari parkot alakítunk ki Innovációs és Technológiai Centrummal. Az elmúlt években sokat
fejlődött a város egészségügyi
rendszere, az intézmények összevonásával jött létre a Soproni
Gyógyközpont, új diagnosztikai
tömb épült, s számos fejlesztés,
korszerűsítés, műszer- és eszközbeszerzés valósult meg. A felsoroltak csak a jéghegy csúcsai,
mert épültek új, műfüves sportpályák, bővült az aréna, lassan
befejeződik az Ágfalvi úti utánpótlásközpont kialakítása. Megújult a barlangszínház, a kőfejtőben interaktív témapark várja
az érdeklődőket. Nem feledkeztünk meg az intézmények

(bölcsődék, óvodák
és iskolák) rekonstrukciójáról, a szakképzés korszerűsítéséről
sem, és számos családbarát intézkedést hoztunk, amelyek kiegészülve a kormány
legfrissebb
intézkedé-

seivel, a gyerekek és családok
mindennapi érdekeit helyezik előtérbe.
Egy ilyen összegzés nem lehet
teljes körű, de talán érzékelteti,
hogy honnan, hová jutott és juthat Sopron, ha összefogunk és
segítjük egymást. Sikeres évek
állnak mögöttünk, és fontos,
hogy megteremtettük nemcsak
a jelen, hanem a jövő fejlődésének az alapjait is.
A kormány szándéka, cselekvő segítése és jelentős
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források biztosítása azonban
kevés lett volna a soproni polgárok egyetértő és támogató hozzáállása nélkül. Minden eredményünket közösen értük el, és
ezért köszönet jár nem csupán a
kormánynak, az önkormányzat
tagjainak, valamint az országgyűlési és uniós képviselőinknek,
hanem a soproni embereknek is.
Dr. Fodor Tamás
polgármester
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MEGKÉRDEZTÜK
A SOPRONIAKAT

FERTŐ TÓ

ÖN SZERINT
FEJLŐDIK
SOPRON?

JÁSZAI BENCE:
Sopron bővül, gyarapodik,
gazdagodik, vonzó várossá
vált. Számos jó ember talált
itt otthonra. Öröm itt éni, és
látni, hogy vendégeink is jól
érzik magukat.

KULCSÁR PÁLNÉ:
A Virágvölgy jól fejlődik: az
amfiteátrumnál egy szép
játszóteret létesítettek. A
kerékpárút-hálózat is bővül, a meglévőket pedig
karbantartják.

PILINSZKY LÁSZLÓ:
A belváros parkolási gondjain enyhíthet az Árpád utcába tervezett parkolóház.
A Lőverekben járva szembetűnő a folyamatos útfelújítás, illetve a kilátókat is
fejlesztik.

2019. június 26.

Sopron–Fertő tavi szabadidőközpont, turizmusfejlesztés
Sopron és térsége páratlan adott
ságokkal rendelkezik. Magyaror
szág kormánya ezt az egyedülálló
értéket „kiemelt turisztikai régió”
besorolással ismerte el, és jelen
tős fejlesztési forrásokat biztosít
az értékek feltárásához, bemu
tatásához. Már elkezdődött a
Sopronhoz tartozó öbölben az
ország legnagyobb turisztikai
beruházása, amely megőrzi a

páratlan természeti sokszínűsé
get, és emellett vonzó lehetősé
get kínál a kikapcsolódni, spor
tolni vágyóknak is. A szabad
időközpont egész évben várja
majd a soproniakat és a turistá
kat. Sportpályák, új strand, sport
kikötő, sétahajó-kikötő, kem
ping, motel, vízi sportközpont,
bemutatóközpont, buszforduló
és parkolók épülnek. Szintén

kormányzati forrásból megújul
hatnak a Fertő-parti utak. Idén
ünnepeljük a páneurópai piknik 30. évfordulóját. Az emlék
parkban hamarosan elkészül a
turisztikai látogatóközpont.
A turizmusfejlesztés része,
hogy összesen 800 millió
forintra pályázhatnak a sop
roni borászok, illetve az étter
mek, vendéglátóhelyek.

A piknik 30. évfordulójára új látogatóközpont épül

Intézményfelújítások és -fejlesztések
A jövőt építjük, a legfontosabb a család és a gyermek,
az oktatás, a képzés és a nevelés. Ezért városunkban kiemel
ten kezelik nevelési és oktatási
intézményeinket, hogy a sop
roni fiatalok a legjobb körülmé
nyek között nőjenek fel. Jelen
tős bölcsőde- és óvodafelújí
tási programot hajtottak végre,
és folyamatos az iskolahálózat
modernizációja is. Csupán emlé
keztetőül: megújult a Zöld Ág és
a Százszorszép Bölcsőde, a Bán
falvi és a Hermann Alice Óvoda,
a Lackner-, a Petőfi-, a Gárdonyi-,
a Deák téri, a Kozmutza- és a
német nemzetiségi iskola, a GYIK
Rendezvényház is. Fontos lépé
sek történtek a szakképzésben.

A TISZK (Térségi Integrált Szak
képző Központ) idején 2 milliárd
forint jutott fejlesztésekre, majd
megalakult a Soproni Szakképzési Centrum. Büszkék lehetünk

arra, hogy városunkban az egyházi és nemzetiségi fenntartásban lévő intézmények fej
lesztése mellett fontos állami
beruházások valósultak meg.

Új köntöst kapott a Petőfi-iskola is

A Lőverekben épült fel a Szent Orsolya Óvoda

Családbarát város, babakötvény, Sopron kártya

TÖRÖK JÁNOS:
Örömteli, hogy sok turista
keresi fel a várost és fejlődik
az idegenforgalom is.

NAGY ZSUZSANNA:
Szépen körbeépítették a várost, az Aranyhegyen évek
óta épülnek az új lakások,
a társasházak. S úgy tűnik,
továbbra is van kereslet az
ingatlanokra.

A városvezetés fontosnak tartja,
hogy a Sopronban élő családok
nak biztos hátteret adjon min
dennapjaikhoz. Befejezték a
szociális bérlakásprogramot
a Kurucdombon. A diákok szá
mára továbbra is biztosítják az
ingyenes tömegközlekedést,
az úgynevezett „kismamabér
lettel” a kisgyermeket nevelő
szülőknek is díjmentessé tet
ték a buszozást. Babakötvényt
adnak az újszülötteknek, így
köszöntve a kis soproniakat
városunkban. Füzetcsomaggal támogatják a kisdiákok
iskolakezdését, az egyetemi
hallgatók eredményeit pedig

Széchenyi-ösztöndíjjal isme
rik el. A pályakezdő friss diplo
másokat Lackner-ösztöndíjjal
segítik, amely a közigazgatás
területén nyújt egyéves gya
kornoki állást. Nyári napközit
működtetnek, a rászorulóknak
ingyenes étkezést biztosítanak.
A fiatalok kedvezményes nyári
belépővel látogathatják a stran
dokat. A legfrissebb kormány
zati intézkedések pedig kiemel
ten támogatják a családalapí
tást, a gyermekvállalást. Július
elsejétől lehet hozzájutni a Sop
ron kártyához, amely jelentős
kedvezményeket biztosít a sop
roni állandó lakosoknak.

A Kurucdombon felújították a szociális bérlakásokat (jobbra) és a Halász Miklós
Sporttelepet is FOTÓ: SOPRONMÉDIA
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HARMUTH JENŐ:
Egy közepes méretű magyarországi városhoz képest elképesztően gazdag
a kulturális, művészeti élete. Egymást követik a különböző – sokszor ingyenes –
rendezvények. Mozgalmas
a sportélete is. Talán nincs is
olyan sportág, amely ne lelt
volna otthonra Sopronban.

kívül szakrendelések kaptak
helyet. Megújult a sürgősségi és intenzív osztály, vala
mint a központi műtő. Kor
szerű műszerek beszerzésére
is sor került. A szív- és érrend
szeri rehabilitációra érkezőket
a Várisi úton egy 60 ágyas fel
újított osztály, a mozgásszervi
betegségekben szenvedőket
pedig Balfon korszerű fizio
terápia várja. Nő az ágazatban
dolgozók anyagi megbecsü
lése, és kidolgozták az életpá
lyamodellt is.

Gazdaságfejlesztés,
innováció, egyetemváros
Sopron gazdaságának további
fejlesztése érdekében – önálló
fejlesztésként – egy új ipari par
kot alakítanak ki, az előkészítő
munkálatok már megkezdőd
tek. Itt kap helyet az Innovációs és Technológiai Centrum
(ITC), amely segítséget nyújt a

soproni és az ide települő vál
lalkozásoknak azáltal, hogy biz
tosítja a működéshez szükséges
infrastruktúrát.
Ide elsősorban magas hoz
záadott értékű tevékenységet
végző cégeket várnak a Soproni Egyetem hátterével,

Kultúra, művészet, szórakozás
fertőrákosi barlangszínház,
a Liszt Ferenc Kulturális Központ előadásai, programjai kul
turális életünk vonzó különle
gességei. A kulturális területen
működő civil szervezeteknek és

Köz- és vagyon
biztonság

GYŐRFI ILONA:
Látszik, hogy megújul a város. Ez azért is fontos, mert
az idelátogatók, illetve a helyiek is jobban érzik magukat, ha szép környezet fogadja őket.

együttműködésével. A váro
sunkban működő vállalkozá
sok az elmúlt években tovább
fejlődtek. Kormányzati forrá
sok segítségével új csarnokok,
új gyártósorok épültek, léte
sültek, további munkahelyeket
biztosítva.

Az Innovációs és Technológiai Centrum (ITC) látványterve

„Mindenhol jó, de legjobb Sop
ron!” Ki ne ismerné ezt a szlo
gent? A VOLT Fesztivál euró
pai szinten is elismert ren
dezvénnyé nőtte ki magát. A
Soproni Petőfi Színház és a

MEGKÉRDEZTÜK
A SOPRONIAKAT

ÖN SZERINT
FEJLŐDIK
SOPRON?

Soproni Gyógyközpont – egészségügy
Városunkban fontos az egész
ség megőrzése, az egészséges
életmód feltételeinek megte
remtése, a megelőző és a gyó
gyító munka. Idén ünnepli
centenáriumát a már Soproni Gyógyközpont néven
működő komplett intézmény,
amely 120 ezer ember ellátását
biztosítja. Kormányzati támo
gatásból több mint 7 milliárd
forintos fejlesztésből való
sult meg az új diagnosztikai
tömb, amelyben a neurológiai
és gasztroenterológia osztályon

9

művészeknek, kultúraszerve
zőknek is köszönhetően Sop
ron sokszínű zenei, képzőművészeti és művészeti programokat kínál az itt élőknek és
vendégeinknek.

Sopron az elmúlt években
dinamikus fejlődésnek indult.
Fontos, hogy a soproniak biz
tonságban érezzék magukat
városukban, ezért jelentősen
növelték a rendőrség és a polgárőrség támogatását. A sze
mély- és vagyonbiztonság érde
kében térfigyelőkamera-rendszert alakítottak ki. Sok kamera
figyeli a közterületeket. Több

helyen rendszámfelismerő is
működik. A külterületekre a
mezőőri szolgálat vigyáz. Szá
mos prevenciós programot
indított és támogat az önkor
mányzat, mert meggyőződése,
hogy a bajok nagy része meg
előzhető. A város gyors fejlő
dése, a lakosságszám növeke
dése okozta kihívásokat a kor
mánnyal együtt kezeli.

CZIRÁKI JENŐ:
Lépésről lépésre fejlődik a
város. Jó lenne, ha helyben
több lenne a munkalehetőség. Ezen a problémán segíthet a tervezett ipari park.

KOVÁCS ERZSÉBET:
A belvárosban folyamatosan
újítják fel a házak homlokzatát. A kockaköveket és a
közműveket pedig már korábban kicserélték. Szép lett
ez a körzet.

BALLA JÓZSEF:
A városban nagy a forgalom, a bevezető úton, a
Csengery utcán sokszor
nehézkes az előrejutás. Reméljük, a járművek száma
lecsökken, ha elkészül az
M85-ös gyorsforgalmi út.
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Közlekedésfejlesztés és modern Sopron
A XXI. század nagy lehetőségeket nyitott Sopron és a Sopronban élő
emberek számára. Ismert, első körben a kormány megszabadította
a várost a korábban felhalmozott 15 milliárd forintos adósságállománytól, majd jelentős anyagi forrásokat biztosított Sopron és térsége fejlődéséhez.
A Modern Sopron Program tér
ségünket érintő legnagyobb köz
lekedésfejlesztése az M85-ös
gyorsforgalmi út megvalósí
tása, melyet a magyar kormány
saját, nemzeti forrásokból finan

szíroz. Az építés már minde
gyik, Sopronig tartó szakaszon
elkezdődött, és jó ütemben
halad. Megépül az északnyugati
átkötő út is, amely tehermente
síti a városi utak forgalmát. Az

autóút Sopront összekapcsolja
a magyar és nyugati közlekedési
hálózati rendszerekkel.
A modern Sopron elengedhetetlen része a belvárosi utcák
és terek felújítása, amely már

befejeződött, tart viszont számos belvárosi palota felújítása, a Lenck-villa és a Szent
Mihály-templom nagyszabású
rekonstrukciója. A történelmi
belvárosban múzeumnegyedet
alakítottak ki, és restaurálták a
várfalszakaszokat.
Sopronban országos viszonylatban is kiemelkedően magas
az egy lakosra jutó gépjárművek
száma, ezért úthálózatunk terhelése jelentős. Ma már elképzel-

hetetlen városunk közlekedése
a Kőszegi úti aluljáró vagy akár
a Bécsi úti körforgalom nélkül.
Nagy könnyebbséget jelent majd
az Árpád utcai parkolóház
ősszel kezdődő megépítése.
Jelentős forrásokat fordított
a város az utak karbantartására, parkolók kialakítására, a
kerékpáros és a közösségi közlekedés feltételeinek javítására,
új kerékpáros utak építésére,
például a Lőverekben, de a

városi úthálózatot összekötik
a Fertő-parti kerékpárúttal is.
A fejlesztésekből a Lőverek
sem marad ki. Itt is megújult
számos utca, kialakítják a Nem
zeti Konferencia Központot, és
már elkezdődött az utóbbi évti
zedek legnagyobb sportberuhá
zásaként az új fedett uszoda épí
tése, amely kiváló feltételeket
biztosít a sportolni, kikapcso
lódni és úszni vágyók számára
egyaránt.

Zöld Sopron – természeti értékeink

A Károly-kilátónál épült fel a vadászati múzeum

Sopron páratlan földrajzi és ter
mészeti adottságokkal rendelke
zik. Mindez olyan értéket képvi
sel, amelyet óvnunk, ápolnunk
kell. Ezért fontos, hogy újra láto
gathatóvá tették a fertőrákosi
kőfejtőt, olyan kaland- és téma
parkot alakítva ki, amely bemu
tatja az egykori Pannon-tengert
és a kőfejtő kialakulását. Épült
egy korszerű színház a barlang
ban, páratlan akusztikával és
atmoszférával. Sopron tüdeje a
Lőverek, amelyre külön progra
mot dolgoztak ki. Kormányzati

támogatással nemcsak uszoda
épül, hanem új sétautak és pihe
nőparkok jönnek létre. A Soproni Parkerdő szépen fejlő
dik. A közelmúltban megújul
tak kilátóink, a Károly-kilátónál
vadászati múzeum és erdei
játszótér várja a kirándulókat.
A közeljövőben kerül megépí
tésre a lombkorona-tanösvény
és a turistaszálló, a gyermekek
nek pedig lesz állatsimogató.
Megújul a Mókuserdő és szá
mos sétaút, új erdei tornapálya is épül.

Interaktív kaland- és témapark várja az
érdeklődőket a kőfejtőben

USZODA
Szabadidő, sport, új létesítmények
Sopron Nemzeti Sportváros, a
címre pedig büszkék vagyunk.
A városvezetés nagy figyelmet
fordít a szabadidős lehetősé
gek fejlesztésére. Megújulnak
Sopron játszóterei. Gondol
tak az idősebbekre is, a szabadtéri fitneszparkokat már
most sokan felkeresik. Bővült
az aréna és korszerűsítették a
városi stadiont is.
Műfüves pályák épültek a
kispályás bajnokság és az után
pótlás igényeinek kiszolgálá
sára. Az Ágfalvi úti sporttelepen már tart a labdarúgó
utánpótlásközpont kialakí
tása, az Anger réti pályát

pedig fokozatosan újítják fel.
Az utóbbi évtizedek legnagyobb
sportberuházásaként új fedett
uszoda épül a Lőverekben.
A Sopron Basket kosárlab
dacsapata ismét megnyerte a
bajnokságot és újra bejutott az
Euroliga négyesdöntőjébe,
amelyet városunkban rendez
tek. A sportolni vágyó fiatalok –
a testnevelési órákon túl – és az
idősebbek 80 egyesület közül
választhatnak, amelyekben
képzett és elkötelezett sport
emberek irányításával készül
hetnek. Városukban minden
feltétel adott az egészséges
életmódhoz.

Az Ágfalvi úton alakítják ki az SC Sopron utánpótlásképző központját
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