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Nyolc Sopronhoz kötıdı tudós életérıl is hallhattak a résztvevık

A Károly-kilátó napja
A kulturális örökség napjai keretében rendezett ünnepséget a Soproni Városszépítı
Egyesület és a Tanulmányi Erdıgazdaság Zrt. szombaton a Károly-kilátónál. A
kilátó napján résztvevık nyolc Sopronhoz kötıdı természettudósról emlékeztek
meg, de bemutatták a Gombocz Endre természetismereti házat és a benne található
győjteményt is.
A Károly-kilátó nevét Romwalter Károly, lelkes városszépítırıl kapta, aki 1876-ban
saját költségén emeltette az elsı faépítéső kilátótornyot. A kilátó napi rendezvény
célja, hogy felhívja a figyelmet Sopron természetes környezetének megóvására és
ápolására. Az idei programot dr. Józan Tibor, a Soproni Városszépítı Egyesület
elnöke ünnepélyes köszöntıje nyitotta meg.
A hétvégén megemlékeztek olyan elismert természettudósokról, akiknek életét és munkásságát állandó
életmő-kiállításon is megismerhetik az érdeklıdık a kilátó termeiben. A „Tılük – Róluk” elnevezéső
összeállításban Winkler Oszkárról, Kitaibel Pálról, Gombocz Endrérıl, Kárpáti Zoltánról, Roth Gyuláról,
Csapody Istvánról, Csapody Veráról, valamint Barabits Elemérrıl is hallhattak a résztvevık. A Sopronhoz is
kötıdı tudósok emlékét többnyire rokonaik elevenítették fel.
A Károly-kilátó tıszomszédságában található Gombocz Endre Természetismereti Házat és a benne található
győjteményt Andrássy Péter, a Soproni Városszépítı Egyesület tagja mutatta meg. A múzeumban többek
között dokumentumokat, leveleket és a Sopron környéki természeti övezethez kapcsolódó leleteket
tekinthetnek meg a látogatók. – Rengetegen érkeznek vidékrıl és sok iskolás osztályt is körbevezettünk már
– mesélte Andrássy Péter. – Az egyik célunk a kiállítással az, hogy a gyermekek megismerjék az ıket
körülvevı természetet és jól érezzék magukat benne.
Dr. Simon István záróbeszédében köszönetet mondott a Soproni Városszépítı Egyesületnek a Károlymagaslati kilátó gondozásáért, dr. Jámbor Lászlónak, a Tanulmányi Erdıgazdaság Zrt. vezérigazgatójának,
valamint Andrássy Péternek, aki rengeteg energiát fektetett az esemény megszervezésébe. – Emlékezetes és
feledhetetlen élmény a kilátó napja a Károly-magaslaton, amely – a Tőztorony mellett – a soproniságnak a
másik szimbolikus helye – mondta az alpolgármester.
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