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Megújul a város...





A 2006. óta megvalósított beruházásokkal, rekonstrukciókkal a város új fejlôdési pályára állt, köszönhetôen

az itt élôk tenni akarásának, az összefogásnak és a kormány támogatásának. Miközben a jövô városát építjük,

nem feledkeztünk el a jelenrôl sem, hiszen számunkra fontos, hogy az itt élôk – legyenek azok fiatalok vagy

idôsebbek – jól érezzék magukat városunkban. Nehéz lenne nyolc esztendô minden fejlesztését, felújítását fel-

sorolni, de néhány fontosabbat, elsôsorban az utóbbi négy esztendôbôl, kiemeltünk ebben a kis füzetben. Csupán

emlékeztetôül és azért, hogy ne feledjük, még számos tennivaló vár ránk.

A „Közös eredményeink” megmutatja, hol is tartunk 2014-ben.

Kívánok Önöknek jó olvasást!

Dr. Fodor Tamás
polgármester

Tisztelt Soproniak!





Közös döntések

A városvezetés folytatta azt a bevált módszert, hogy a fontosabb döntések elôtt meghallgatja és kikéri az emberek
véleményét. Civil-, vállalkozói és lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon, a városfejlesztési tanácsban, az önkor-
mányzat szakbizottságaiban folytattak érdemi eszmecserét az érdekelt és érdeklôdô polgárokkal. Így születtek meg a
közös döntések, városunk fejlesztése érdekében. 
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A városközpont értékmegôrzô felújítása több mint 1,2 milliárd forintból valósult meg, 600 millió forintos uniós támo-
gatással. A program részeként sor került a Fô tér közmû- és burkolatrekonstrukciójára, valamint a Tûztorony szerkezetének
megerôsítésére, a kapuszerkezet eredeti állapotának helyreállítására. Az önkormányzat saját forrásból alakíttatta ki a
torony díszkivilágítását, fényjátékát. 

A Tûztorony felújítása





A múzeumi információs és fogadóközpont a Tûztoronyhoz 1973-ban épített úgynevezett Elôkapu-építmény felhasználá-
sával valósult meg. A pinceszinten római és Árpád-kori régészeti kiállítás látható, a város fejlôdését bemutató makettel és
interaktív eszközökkel. A földszinten alakították ki a múzeumi információs központot és fogadóteret a szomszédos
múzeumokhoz. Az emeleten kávézó is helyet kapott. 

A látogatóközpont kialakítása





A belvárosi rekonstrukció részeként újabb szakasza tárult fel a Várfal sétánynak, amely már a Bünker köztôl a
várkerületi Hátsókapu utcáig tart.  Sopron belvárosának utcarendszerét a városfal határozza meg. A hármas
falgyûrû – amelyet bástyákkal erôsítettek meg – évszázadok építkezésének eredménye. A középkori városfalak
mellett húzódó Várfal sétány bemutatja Sopron középkori védelmi rendszerét.   

A Várfal sétány megnyitása





Eredményesen védtük a város vagyonát, a mélygarázs tulajdonjogát megkaptuk, a szükséges javításokat és üzembe
helyezését elvégeztük. A Petôfi teret átterveztettük – a teljes költség 170 millió forint volt –, így Sopron egyik legszebb
közösségi tere lett, amely vonzza a turistákat. Több mint 2000 négyzetméternyi felület újult meg mészkô és
gránitkövekbôl. A beruházás részeként felújíttattuk a Petôfi-szobrot is, melyet a színház elôtt helyeztünk el.

A Petôfi tér átépítése





Az ország legszebb parkerdejében a Tanulmányi Erdôgazdasággal együtt felújítottuk a sétautakat, az erdei tor-
napályát és a Soproni-hegység kilátót. Átépíttettük a hermesi, valamint Károly-kilátóhoz vezetô utat. Az 
Ojtozi fasort kivilágítottuk. Új padok, pihenôk és ismeretterjesztô táblák várják az erdô szerelmeseit.

Várisi sétaút fejlesztése 





A bíróság/ügyészség épületének kialakítása
A beruházás részben a valamikori Szent István Általános Iskola épületének felhasználásával és új ügyészségi
szárny építésével valósult meg, közel 1,4  milliárd forint összköltséggel 4423 négyzetméter alapterületen. A
bíróság és az ügyészség mûködése által a Kurucdomb környéke új térségi központtá válhat. Az épület elôtt áll
a kiváló jogtudós és oktatáspolitikus, Klebelsberg Kuno mellszobra. 





Az elmúlt idôszakban jelentôs – több milliárd forintos – fejlesztések valósultak meg a Nyugat-magyarországi
Egyetemen. A soproni központban felépült a Ligneum látogatóközpont és ezer négyzetméteren a Természeti Erô-
források Kutató Központja, amelyben 80 laboratórium kapott helyet. Így az ország egyetlen zöld egyetemén
megteremtették a XXI. századi oktatás infrastrukturális fejlesztéseit. Az oktatás mellett alap- és alkalmazott ku-
tatások is folyhatnak itt, kiszolgálva egyben a térség vállalkozásainak igényeit is.

Fejlesztések a Nyugat-magyarországi Egyetemen





Kórházfejlesztési program
A Soproni Gyógyközpontban jelenleg több nagy  beruházáson is dolgoznak. A Széchenyi Terv keretében, 5
milliárd forintos pályázati forrásból épül a kórház új diagnosztikai tömbje. Ezzel párhuzamosan 1,3 milliárd
forintból  valósulnak meg azok a beruházások, melyek az intézményi integrációt segítik, illetve korszerûsítik a
sürgôsségi betegellátó osztályt, a központi mûtôt, a neurológiát és a patológiát is. 
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Külön szintû közút–vasúti keresztezôdés épült 2,7 milliárd forintért a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd-
vasútvonal-rekonstrukció részeként, így megvalósult a soproniak régi vágya. A közel 630 méternyi „fôpályát” gya-
logos és kerékpárút egészíti ki. A munkák során a kivitelezôk közel 70 ezer köbméter földet mozgattak meg,
beépítettek  5000 köbméternyi szerkezeti betont, 325 tonna betonacélt és közel két és fél ezer köbméter asz-
faltot.

A Kôszegi úti aluljáró építése





Korszerû tömegközlekedés
A tömegközlekedési rendszer komplex fejlesztése (370 millió forintból, 10 százalékos önkormányzati önrésszel)
magában foglalta a megállókban utastájékoztató oszlopok és jegykiadó-automaták telepítését, buszvárók és
buszöblök építését. 





A Páneurópai Piknik Emlékpark kialakítása
A Páneurópai Piknik 22. évfordulójára megújult  a határáttörés történelmi helyszíne. Felavattuk Melocco 
Miklós Áttörés címû szoborkompozícióját. Az  önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetôen az emlék-
parkot mintegy 30.000 négyzetméteren újítottuk fel.  Piknik- és pihenôpadokat, valamint vörösfenyô piknik-asz-
talokat helyeztünk ki. Új, tematikus sétautat alakítottunk ki, az információs táblákon pedig nyomon követhetô a
páneurópai piknik és a rendszerváltás története. Rekonstruáltuk a valamikori mûszaki zár egy szakaszát is. 





A Rák-patak mederrendezése
Jelentôsen csökkent az árvízkár lehetôsége a Rák-patak mentén. A legveszélyesebb 2,2 kilométer hosszú sza-
kaszon ugyanis megvalósult a mederrekonstrukció. A munkálatok eredményeként mintegy 1600 lakos ingatlana
mentesül a vízbetörésektôl, az áradásoktól. A projekt közel 150 millió forint uniós támogatással valósult meg,
az önkormányzat önrésze 26 millió forint volt. 





A Bánfalvi út felújítása 
A jelentôs, 390 millió forintos útfejlesztés egy olyan hosszú távú városfejlesztési koncepció szerves része, amely
nemcsak a soproniak, hanem a város környékén élôk érdekeit is szolgálja. Gyorsabbá és biztonságosabbá
vált a Bánfalván, Görbehalmon, Brennbergbányán és Hermesen élôk városközpontba való eljutása. Az útfej-
lesztéssel egyidejûleg az önkormányzat javított az út csapadék vízelvezetésén is. A Hajnal téren új, közösségi
pavilon épült. 





Útépítési program I.
Közel 100 utcát újítottunk fel, önkormányzati és lakossági összefogással. A minôségi közlekedés érdekében
felújítottuk a Lackner Kristóf és a Mikoviny út hiányzó szakaszát, valamint teljes hosszában a Vándor Sándor
utcát kerékpárúttal és a Harkai utat. Új burkolatot kapott az Öntöde utca is.





Útépítési program II.
Rendbe hoztuk többek között az Ady, a Bajcsy-Zsilinszky, a Béke, az Uszoda, a Halász, a Pócsi és a Man-
ninger utcát. Hidat építettünk az Ikván, az Anger-pálya mögött. A biztonságos közlekedés feltételeinek meg-
teremtéséért az elkerülô úton körforgalmat, lámpás csomópontokat építettünk, éppúgy, mint a Gyermek- és
Ifjúsági Központnál is. Elkészült a Csengery utca is. 





Útépítési program III.
Új út épült a Tarló soron, és új burkolatot kapott a borvidék lelkébe vezetô Nemeskúti út egy jelentôs szakasza is.
Közvilágítás épült az Ágfalvi-lakópark, a Kutyahegy, a Pihenôkereszt, az Apácakert és a Tómalom környékén és 10
kiemelt gyalogátkelônél. Vissza nem térítendô önkormányzati támogatásként százmilliókat adtunk lakossági út- és
közmûépítô közösségeknek, pl. Jánostelepen, a Szajkó utca aszfaltozásához. Megoldottuk a vízelvezést a Kutyahegyen.





Sportlétesítmények fejlesztése 
Közel 140 millió forintból nagyméretû mûfüves labdarúgópálya épült a Lövér körúti SVSE-sporttelepen, így biz-
tosítva az utánpótlás képzését és a felnôttek edzéslehetôségét a téli idôszakban. Sopron 400 millió forint tá-
mogatást kapott a városi stadion korszerûsítésére, a sportcentrum pedig 550 millió forintból újulhat meg. Az új
sporttámogatási rendszerben – utánpótlás-nevelésre – eddig csaknem félmilliárd forintnyi támogatáshoz juthat-
tak a soproni egyesületek. 
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Kerékpárutak
Új kerékpárutak épültek és épülnek annak érdekében, hogy a soproni kerékpározók és a turisták megismerhessék
a várost és környezetét, biztonságosan érhessék el céljukat. Az Új Széchenyi Terv pályázatának köszönhetôen, Sop-
ron város önrészével több mint hét kilométernyi kétirányú kerékpárút épült Sopron és Kelénpatak (Klingenbach)
között. Új kerékpárutat alakítottunk ki a belvárosban is, így jelentôsen javultak a biztonságos közlekedés feltételei.





Szociális bérlakás felújítási program

A Zöld Ág Bölcsôdében 2 új csoportszobát alakítottunk ki 24 pici részére, a meglévôket pedig felújítottuk,
összesen 96,5 millió forint értékben. A Kômûves közben új, 44 férôhelyes bölcsôdét építettünk, 165 millió 
forintért.  Korszerûsítettük, bôvítettük a Halász utcai, a Trefort téri óvodát, a Kurucdombi és a  Gesztenyés körúti
tagóvodát, így összesen 150 új férôhelyet teremtettünk, 213,5 millió forintért. Két új csoportszobával (50
férôhellyel) bôvítjük a Bánfalvi Óvodát. A beruházás értéke 128,5 millió forint.

Sopron 412 millió forintot nyert a kurucdombi városrész szociális célú felújítására. A fejlesztés során meg-
valósul a Rodostói út 2–4–6–8. sz. épületekben található 37 önkormányzati bérlakás külsô-belsô felújítása, 
energetikai korszerûsítése, a Halász Miklós Sporttelepen található sportcsarnok korszerûsítése, valamint a külsô
sportpálya fejlesztése, a Kuruc körúton található játszótér bôvítése. 

Bölcsôdék, óvodák





Parkok, közterületek virágosítása
Városunk töretlen fejlôdését 2009-ben a Virágos Magyarországért mozgalom elsô díjjal jutalmazta. Ez a 
soproni polgárok sikere, hiszen közösen tettük széppé városunkat. Parkjaink, köztereink, körforgalmaink, a
lakások, a házak ablakai virágba borultak, új fasorokat telepítettünk.

A városvezetés nem csupán szóban, hanem tettekkel is bizonyította és bizonyítja, hogy a gyermekek életkörülmé-
nyeinek javítását az egyik legfontosabb feladatának tartja. Ezért nem véletlen, hogy külön programot készített a régi
és balesetveszélyes játszóterek lebontására, illetve átépítésére, újak létrehozására. Az elmúlt években összesen 20 új,
kisebb-nagyobb játszótér épült a város különbözô pontjain, mintegy 110 millió forint értékben.

Játszóterek





A Fáy András-szakközépiskola felújítása
Közel 90 millió forintból valósult meg a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola energetikai
korszerûsítése és a nyílászárók cseréje. A felújításhoz az önkormányzat 66 millió forintos támogatást nyert el.
Korszerûsítettük a Handler Nándor Szakképzô Iskolát is. 

Szakképzô központ kialakítása
Az összesen1,4 milliárd forint értékû TISZK-program a munkaerôpiac igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szak-
képzési rendszer kialakításához szükséges feltételeket teremtette meg és lehetôvé tette a korszerû gyakorlati képzést.
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Tómalomfürdô felújítása 

A fertôrákosi kôfejtô és barlangszínház

Az elmúlt négy évben kiemelten foglalkoztunk a fürdôfejlesztésekkel. Tómalmon megújult a fürdô körüli kerítés
és a fogadóépület. Új, az uniós szabványoknak megfelelô játszótér is várja már a legkisebbeket. 

Kétmilliárd forintból teljesen megújul a barlangszínház. Átépítjük a színházteret, korszerû világítás- és hangtechnikát
kap az intézmény. Modern témaparkot hozunk létre bemutatva a barlang és környezete kialakulásának történetét.
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Civil együttmûködés
A városvezetôk kiemelt figyelmet fordítanak a történelmi egyházakkal és a civil szervezetekkel, köztestületekkel
való együttmûködésre. Ez a konstruktív együttmûködés része annak a koncepciónak, amely  a lehetô legszéle-
sebb alapokra helyezi a különbözô döntéseket, illetve az azt megelôzô folyamatokat. Ezért nem véletlen
például, hogy a kamara, az ipartestület és a borvidék delegáltjai is ott tevékenykednek az önkormányzat külön-
bözô bizottságaiban. 





Pezsgô kulturális élet
Sopron a mûvészetek és a fesztiválok városa is. Kulturális arculatát erôsítettük az ünnepi hetekkel, a VOLT Fesz-
tivállal, a Petôfi Színház színvonalas és sikeres elôadásaival, valamint a Barlangszínház produkcióival. 
A kékfrankos fôvárosához méltóan segítjük a szüreti napok, a Kékfrankos Nyár rendezvénysorozatát, a Szent
Mihály-búcsút és az adventi vásárt. Rekordszámú nézô tekintette meg a Munkácsy-kiállítást. 





Hagyományôrzés, köztéri szobrok felújítása 
Nemzeti, városi és egyházi ünnepeinket új tartalommal töltöttük meg, látványossá, élményszerûvé tettük fiatal-
jaink számára is. A páneurópai piknik helyszínén immár monumentális szoborcsoport emlékeztet a
világtörténelmi eseményre, Balfon új holokauszt-emlékmû készült, és ma már a németek kitelepítésére is méltó
környezetben emlékezhetünk az evangélikus templom szomszédságában. Az Erzsébet-kertben szobrot kapott
Bánffy Miklós, a bíróság elôtt pedig Klebelsberg Kuno. 





A Várkerület átépítése
A két világháború között kialakított Várkerület megújításával a soproniak régi vágya valósul meg. A beruházás
végén olyan új közösségi teret kapunk, melyben meghatározóak lesznek a zöldfelületek, a  teraszok, az
egységes utcabútorok, a gyalogosok számára pedig sétálóutca kerül kialakításra. Több gyalogátkelôhely és
forgalomcsillapító kiemelés épül, emellett a kerékpárosoknak elkülönített útvonala lesz. 

Elkészült a tervezési program. Eszerint általános célként fogalmaztuk meg a meglévô funkciók – strand, vízi-
sport-létesítmények, kikötôk – fejlesztése mellett kemping és más szálláshelyek, táborok, erdei iskola, vendég-
látóhelyek megépítését.

A Fertô tavi vízisporttelep fejlesztése





Kormányülés Sopronban
Sopronnal ünnepelt 2011-ben a kormány az 1921-es népszavazás 90. évfordulója alkalmából. A hûség
napján – december 14-én – Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány tagjai városunkban tartottak kor-
mányülést. 2001-ben az elsô Orbán-kormány a népszavazás emlékére december 14-ét a hûség napjává nyil-
vánította, kormányrendelettel. A Várkerületen álló Hûségkutat az elsô Orbán-kormány ajándékozta a városnak,
2001-ben, a népszavazás 80. évfordulóján, amikor kormányülést tartottak Sopronban. 



Hírlevél: kiadja Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata


