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ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ

A fák magukban hordozzák a reményt. Minden egyes fa elültetésével gyermekeinkre, unokáinkra gondolunk, hogy 
számukra teremtsünk szebb, élhetőbb környezetet. Ennek szellemében Sopront méltán nevezik zöld városnak, hiszen 
megannyi fája szinte életet lehel a körülöttünk lévő elgépiesedett, mesterséges világba, ezáltal pedig természetközelivé 
varázsolja azt.
A város zöldvagyonának – különösen faállományának – megőrzése és gazdagítása divíziónk számára hosszú távon 
elsődleges feladat, hiszen ezek a növények oxigéntermelésük révén a város tüdejét jelképezik, élőhelyül szolgálnak 
számtalan madárfajnak, ezen kívül nem elhanyagolható jótékony hatásuk mind zajvédelmi, mind pedig pszichológiai 
szempontból. Mivel a fák élettartamukból adódóan 30-50, esetenként 100 évre is meghatározzák a környezet arculatát, 
kezelésüket stratégiai kérdésként is kezeljük.
Sopron fás szárú növényállományának fenntartása rendkívül összetett és bonyolult feladat, hiszen több szempontot 
is fi gyelembe kell venni telepítésük, majd azt követően gondozásuk során.
Elsőként alapvető feltétel ültetéskor, hogy a fa illeszkedjen az épített környezetbe, tehát például gyökérzete ne 
akadályozza a közműhálózatot. Másrészt fontos, hogy a fa várostűrő legyen, tehát ellenálljon a negatív környezeti 
tényezőknek, mint például a szélsőséges időjárásnak, a hősokknak, a légszennyezésnek, a sózásnak és a beteg-
ségeknek. Ezen kívül a fajok illetve fajták meghatározásakor szem előtt kell tartanunk a lakosság igényeit is, hiszen 
mindenki számára fontos, hogy például a fa termésével minél kevésbé szemeteljen, ne legyen allergén, szúrós vagy 
mérgező, valamint se lombjával, se gyökérzetével ne akadályozza a közlekedést.  

Írta: Nagy Zsolt főkertész, Sopron Holding Zrt. zöldterület-gazdálkodási divízióvezető

OKTÓBERI MUNKÁLATOK – Sopron éltető fái

Mindezeken túl fontos kritérium az is, hogy a kiválasztott fafaj minden tekintetben megfeleljen a mai, korszerű 
városi fásítás koncepciójának. Végül, de nem utolsó sorban lényeges szempont az is, hogy őshonos és/vagy magyar 
nemesítésű fajt ültessünk, hiszen így a fa a Kárpát-medence szülöttjeként a lehető legjobban tud alkalmazkodni a 
térségre jellemző geológiai, klimatikus és egyéb ökológiai viszonyokhoz.
Sopronban a fapótlások tervszerűen zajlanak, amely egyrészt az utcasorfák darabonkénti vagy komplett cseréjét, 
másrészt pedig a kisebb darabszámú, azonban dendrológiailag változatos parkfák ültetését jelenti. Az utcasorfák 
ütemterven kívüli, egyedekként történő pótlása abban az esetben válik szükségessé, ha a fa megbetegszik, elszárad, 
vagy vandalizmus miatt jelentősen sérül. Egész utcákat érintő sorfák leváltására, telepítésére az utóbbi években 
több ízben is volt példa a városban, például a Rákosi úton, a Híd utcában, a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Szent Mihály 
utcában, a Csengery utcában, a Győri úton, a Kálmán Imre utcában, a Bartók Béla utcában és a Várkerületen. A 
város egyes tereire és sétányaira ültetett különleges parkfák a genetikai sokszínűséget és egyediséget hivatottak 
megteremteni, az újdonság erejével hatva a járókelőkre. 
Divíziónk – a város zöldvagyonának kezelőjeként – az elmúlt 5 évben több ezer fát ültetett el közterületen annak 
érdekében, hogy Sopron természeti összképe minél gazdagabb, színesebb és hívogatóbb legyen, mind a lakók, 
mind pedig az idelátogatók számára.





HELYSZÍN: LISZT-KÖZPONT
NYITVA:

OKTÓBER 18., PÉNTEK 8-18H

OKTÓBER 19., SZOMBAT 10-18H

OKTÓBER 20., VASÁRNAP 10-16H
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1-ES VILLAMOS
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SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

1 db nyugdíjasok házában lévő lakás 
bérbevételére

és 
1 db önkormányzati lakás szociális körülmények 

alapján  történő bérbevételére 
Pályázni lehet:

1. Sopron, Major köz 3. fszt. 2. szám alatti 
nyugdíjasok házában lévő 

1 szoba, konyha, fürdőszoba WC-vel 36 m²-es, 
összkomfortos lakásra.

A lakás megtekinthető 2013. 10. 21-én, hétfőn 
14.30–15.00 óra között

2. Sopron, Rozália u. 3. I/10. szám alatti 
2 szoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, 54 m²-es 

komfortos lakásra 
A lakás megtekinthető 2013. 10. 21-én, hétfőn 

11.00–11.30 óra között

 A pályázatok benyújtási határideje: 
2013. október 30. (szerda) 8.00–16.00 óra között

A pályázati kiírás átvehető a 
Humánszolgáltatási Osztály Szociális Csoport irodáján, Sopron, Új u. 3. 

kizárólag ügyfélfogadási időben.  
Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen és telefonon (Tel.:99/515-210).



1956. OKTÓBER 23. - A SZABADSÁG NAPJA
A HŰSÉG ÉS SZABADSÁG VÁROSÁBAN

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja városunk polgárait

Nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom 57. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi eseményeire

Főhajtás és koszorúzás a
jánostelepi ’56-os emlékhelynél

Október 23. szerda 11.00 óra Jánostelep

Városi ünnepi megemlékezés
Október 23. szerda 18.00 óra Széchenyi tér

Ünnepi köszöntőt mond:
Dr. Fodor Tamás

Sopron Megyei Jogú Város
polgármestere

Firtl Mátyás
Sopron és környéke

országgyűlési képviselője

Ünnepi beszédet mond:
Dr. Gulyás Gergely

országgyűlési képviselő,
a FIDESZ frakcióvezető-helyettese 

Ünnepi műsor:
Silentium, a csendtől a szóig

versösszeállítás Wass Albert műveiből
Előadják: Ács Tamás és Papp Attila,
a Soproni Petőfi  Színház művészei

„Szétlőtt városok Poznan-Budapest 1956” 
a Lengyel Köztársaság Budapesti 

Nagykövetségének vándorkiállítása
November 4. hétfő 16.00 óra

Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Ünnepi köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja:
Dr. Fodor Tamás

Sopron Megyei Jogú Város polgármestere
Roman Kowalski

Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete





Egy lenyűgöző előadás 
egy lenyűgöző színész-
nőről, egy remek színész-
nőtől. Fedák Sári igazi le-
genda. A XX. század első 
évtizedeinek legnagyobb 
primadonnája. Egyben 
nagyon különleges, fur-
csa egyéniség, aki Sop-
ronkőhidán raboskodott.
A darabot az egyik leg-
nagyobb magyar operett-
primadonna emlékiratai 
alapján szerkesztette, 
színpadra állította és elő-
adja Farkas Ibolya maros-
vásárhelyi színművész.

Liszt-központ

2013-10-19 19.00 
(STÚDIÓ / RUSZT)

2013-10-20 19.00 
(STÚDIÓ / PAÁL)

Börtönnapló
Fedák Sári 
életéről

 csaphornyos (hagyományos) parkettalerakás
 szalagparketta-lerakás
 intarzia és csillagparketta lerakása
 lamella és 2 rétegű parketta lerakása
 parketták javítása
 parketták csiszolása lakkozása, viaszolása
 vakpadlójavítás, új vakpadló kialakítása
 szőnyegpadló lerakása
 betonkiegyenlítés (padloponozás)

Minden, a
mi parke

tta,

és azza
l kapcs

olatos!

Molnár Kálmán parkettázó

9407 Sopron, Halastó utca 11. www.molnarparketta.hu



SZŐKE
BENDEGÚZ,
a 2. Add elő magad!

Tehetségek

Fesztiválja

közönségdíjasának

FOTÓ-
KIÁLLÍTÁSA

Megnyitó:

2013. október 18.,

péntek 18.00

OOkttóbber 1188. – nnooveeemmbeeer 33. Lisszzztt-kköözzpoontt

Október 28., hétfő 19.00
Liszt-központ

pszichológus
előadása

www.prokultura.hu







 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
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www.prokultura.hu www.facebook.com/prokultura

IGAZI

NAGYÁGYÚK A
LISZT-KÖZPONTBAN!

OKTÓBER 24., CSÜTÖRTÖK 19.00

BÖDŐCS TIBOR

OKTÓBER 26., SZOMBAT 11.00 ÉS 15.00

HALÁSZ JUDIT

OKTÓBER 25., PÉNTEK 19.00

KORDA GYÖRGY ÉS 
BALÁZS KLÁRI

OKTÓBER 28., HÉTFŐ 19.00

NYITOTT AKADÉMIA

PROF. DR.
BAGDY
EMŐKE




