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Sopron és környéke bővelkedik kilátókban,
a napokban az}gfaivi t{áz-hegy_en adták át
a kilÖncedlk kilát§t, mely 33z méteren l,:::. "
méteies magasságával án,lelkedik a fatu fole,

Panoráma az Alpokaliára

332

méter magasból

ffi§K#&ffi#fu we&ffiffiffiffi
kilátó átadása előtt Bőhm AndÁgfaViNémet Kisebbségi
önkormányzat elnöke, akit a falu
két lábon járó történelemkönyvének is nevezneka

rás, az

-

Köszönet

a Tanulmányi

Erdógazdaságnak, hogy meghallgatta az ágfalviak és a soproni természetjárók kérését,és
felújította az Ágfalvafölé magasodó Ház-hegyi kilátót. Külön
köszönet iár Kovács Ferencnek,
hisz a terület aZ ő tulaidonában van, de nagyvonaluságának

köszönhetően

természetesen
szabadon látogatható - mondotta az átadási ünnepségen
Firtl Mátyás országgyúlési képviselő, maj d hozzátette
:

- Mi, akik itt szüiettünk, itt

éItük le életünk javát, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy

mindent ismerünk, már mjn-

dent láttunk szűkebb kórnyezetünkben. Egy-egy ilyen és ehhez

hasonló kiiátón döbbenünk

pluzsik Tbnrás

Á csadáiats§ terffi}é§fi eti adottságokkat rendelk*ző §*proni-}tegyvidd}< és
a.Fert* tavat *v*z$ dornbck b#ve}k*cinek trlrisztiicai látnivalókban. Eeek
k*xött kiemeli<*dő hely*t f*gtainak e} a kilátók, hisz azün túl, h*gy gyönyörködhetüni< róluk a pen*rámában, fontos krránduiási eétp*ni*k is.
Sopron és környéke bővelkedik kilátókban, a napokban az
ágfalvi Ház-hegyen adták át
kilencedik kilátót. Az ünnepéeseményen Sopron városát
dr. Simon István alpolgármester
képviselte.
a

1yes

- Az én gyerekkoromban itt
még szőlők voltak, egyszer-egyszer bizony néhány fürt erejéig
meg is dézsmáltuk a korai érésú
de]avárit, ami egy direkt termó
szőlőfajta volt. Később aztán

egy tüzérkilátót építettek ide,

ahová kissrácként szintón beiá-

ratosak voltunk, alkalmasint
még katonai köpenyt is kap-

bizony rá, hogy még rengeteg
fe]fedeznivalót tartogat Sopron
és környéke.
A felúlítottkilátó elődje r998ban épült. Mínt Kovács Ferenctől
megtudtu\ még Trabanttal hozták fel a fagerendákat, de az idó
vasfoga kikezdte, életveszélyessé
vált az inkább magaslesneiq mint

kilátónak nevezhető építmény.
A TAEG által 33z mé[er tengertunk, hogy ne vegyék észre az szint feletti magasságon újjái]letékesek, hogy civilek mászvarázso}t, mintegy husz méter
kálnak á katonai objektumban - magas építményről csodálatos
mesélte gyermekkori élményeit panoráma nyíltk az Alpokaljára.

