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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Deák tér városunk meghatározó köztere, sorsa kihat az itt élők, és vendégeink közérzetére, mindennap-
jaira. Fontos közlekedési irányok keresztezik, emellett mégis a pihenés, a megnyugtató séták helyszíne.  
Ezt szolgálta a részben megmaradt régi park minden eleme: az aranyhalas medence, a szökőkutak, az 
emlékművek, a kanyargós sétányok, az árnyas padok, a védett játszóhelyek, a forgalmas helyen lévő, mégis 
jól takart illemhely, a találkozóhelyként és turistajelzések kiindulópontjaként kiváló hangulatos időjelző há-
zikó, az egyszerű padok, az ivókút, de főleg és mindenekelőtt a növényzet: a terebélyes fák, az útmenti fa-
sorok, a széltől-naptól-zajtól védő sövények és magukban is díszítő bokrok, a virágos gyep és a rózsaágyak, 
sziklakert… És csodálatosképpen mind a legmegfelelőbb helyen! 
 
Valahogy eltalálták a kerttervezők, városunk kertészei, a városszépítők, hogy mit és hová kell elhelyezni, 
hogy sokáig és sokak megelégedésére szolgáljon! 
Mert szeretettel, a hely és a természet iránti szeretettel fogtak hozzá, és így is gondozták – egészen a tér 
harminc évvel ezelőtti gyökeres átalakításáig, amikor feldúlták és kiegyenesítették a lágyan kanyargó utakat, 
elbontották a medencét, kicserélték a növények jórészét. Ez a helyzet romlott folyamatosan a városi kertészet 
megszűnésétől máig,  
És ennek ellenére ma is szép ez a park! Mert még él benne a lényegét jelentő, egységes szellemiség, még 
ott szendereg málló betonjai alatt, kitaposott terein, meggyötört bokrai közt, csonttá száradt fáiban is.  
Még nem késő!! Fel lehet éleszteni, új életre kelteni gondos kezekkel, érző emberekkel, összefogással!  
 
Az egykori patakparti szedres titkon ma is ott rejtőzik a mélyben, és egyre gyakrabban üzen: napvi-
lágra vágyik a Víz! Nem a mai beszennyezett lé, hanem az igazi Rák-patak.  
Éppen ott mutatja meg magát, ahol a legnagyobb a javítani való: a Mátyás Király utcánál. Jelzi, hogy innen 
hiányzik valami. Valami kiemelkedő, valami élő – egy hatalmas fa! De hát ilyet nem tudunk hirtelen odava-
rázsolni… Ültessük el! 
Sok pénz, nagyon sok pénz kapható manapság tervekért. De csak egyszer! Mi lesz aztán a rengeteg 
drága anyaggal? Inkább 100 évig szívvel gondozni ezt a parkot, mint egyszer ennyiért tönkretenni!! 
 
A Deák térről régóta gondolkodnak az emberek. Tervek is születtek, megvitattuk őket. Van már esélye 
a megegyezésnek, csak összegezni kell. Megnézni, megbeszélni, megfontolni. És meghagyni – mindent, 
amit pótolni nem lehet! Nagy fákat, sűrű sövényeket, beállt gyepeket nem tudunk újrateremteni! Kedves 
helyek hangulatát is védenünk kell.  
Ezért mondtuk ki hat éve közösen, hogy ez a park nekünk fontos, és védeni akarjuk a rombolástól! A 
Deák teret magát, és a belső kerteket. A Múzeumét, a házsorokét, a Zeneiskoláét, ahová a Deák kerthelyisé-
gén át fasor vezet, a Tyitov és a Gagarin parkot, és a Kölcsey szobor körüli teret.  
Védett természeti érték állapota a törvény szerint is csak egyre jobb lehet! (És a közpark nem építési 
terület!) 
 
Kérjük, és kérünk minden sopronit, hogy együtt védjük meg, hozzuk helyre és gondozzuk 
a Deák teret! 
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