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MENTSÜK MEG A DEÁK TERET! 
 

Tisztelt Soproniak! 
 
Fogjunk össze helyi természetvédelem alatt álló, értékes közparkunk érdekében! Kérjük, hogy aláírásukkal, 
nyilatkozatukkal csatlakozzanak a Castanea Környezetvédelmi Egyesület felhívásához! 
 
A Deák tér Sopron meghatározó köztere, sorsa meghatározó az itt élők, és vendégeink közérzetében, mindennapjai-
ban. Fontos közlekedési irányok keresztezik, emellett mégis a pihenés, a megnyugtató séták helyszíne.  
 
A soproni Polgármesteri Hivatalban kifüggesztett és a november 15-én a Kálvin Kör által rendezett lakossági fórumon 
megismert tervekről véleményünk a következő: 
• Minden magyar állampolgárnak joga van az egészséges környezethez! 
• Természeti érték védettségi szintje nem csökkenthető! 
• A park ma védett természeti érték, ami kizárja a tervezett nagy átalakításokat!  
• A park meglévő, helyi védelem alatt álló növényzetét meg kell tartani, különösen a fasorokat, nagy fákat és 

élősövényeket. A közösség és civil szervezetek bevonásával további növénytelepítésekre van szükség – elsősorban 
őshonos fajokból – az évek óta üres helyeken. (Pl. az oroszlános emlékműnél, a betontéren, a Kölcsey szobor kö-
rül.) 

• Átalakítás helyett helyreállításra és folyamatos gondozásra van szükség!  (A „rekonstrukció” ezt jelentené!)    
A meglévő létesítményeket kell felújítani és működtetni. (Pl. szökőkút, nyilvános WC, Időjelző környéke) 

• A tervezett beruházás egyszerre sok kiadást és utána igen magas fenntartási költségeket jelentene (pl. üveg-
falak, kőmedencék, kerítés, acélkeretek, üveglift, ideiglenes lefedések, vízforgatók, stb.), amire vagy sok pénz kell 
minden évben, vagy városunk szégyene lesz ez a tér!  Ennyi pénzből 100 évig gondozhatnák a mai parkot! 

• A pályázat a tér élővé tételére szól – valóban erre költsék el a támogatást! 
• Állítsák vissza az ívesen vezetett sétányokat a szögletes, egyenes beton és kőszegélyek helyett! A kitaposott 

ösvények jelzik, hová kell gyalogút!  
• A Mátyás Király utcához tervezett turistaközpont autóbuszforgalma és a szomszédos mélygarázs gépkocsiforgalma 

súlyosan károsítaná ezt a pihenőhelyet! A mélygarázsok, nagy parkolók a város szélére valók, és nem a belvá-
rosba, főleg nem közparkok alá! A lefedésen nem is telepíthető igazi fás növényzet, így az kiesik a park zöldfelü-
letéből! A modern földalatti létesítmények nem Sopronba valók, a tér nyugalmát és harmóniáját is zavarnák! 

• A sorfák közötti gyep se legyen autóparkoló! 
• Javasoljuk, hogy a vasútállomáson, a buszparkolók közelében, a szálláshelyeken és a belvárosban legyenek 

térképes és írásos információk a turisták számára! (Vendégeink nagyobb része nem a vasútállomás felől érke-
zik, de ha mégis, akkor is igyekszik szálláshelye, vagy a belváros felé. A Deák térre tervezett földalatti turistaköz-
pont ezért is téves elképzelés.) 

• Szüntessék meg az illegális szennyvízbekötéseket, és szabadítsuk ki a Rák-patakot!  A szennyvíztől megszaba-
dított Rák-patak dísze lehetne Sopronnak, legalább egyes szakaszokon kibontva! Máshol a boltozat megerősítése 
elengedhetetlen! 

• A több beszakadás és a sok illegális szennyvízbekötés arra figyelmeztet, hogy minden felszíni beruházást meg 
kell előznie a tér alatti patakmeder rendbetételének!  

• Az évekkel ezelőtt pályázatra készült, széles körben megvitatott, és a közvélemény által is elfogadhatóvá csiszolt 
tervekről azt mondták, hogy csak pénz hiányzik a megvalósításukhoz. Közben az Alkalmazott Művészeti Intézet 
hallgatói is sok tervet, ötletet gyűjtöttek össze. Most van pénz, mégis egészen más terveket készíttettek, újabb 
egyeztetések nélkül! Kérjük a mostani tervek szakmai és lakossági megvitatását, módosítását azok engedélye-
zése előtt! 

• Kérjük, hogy az ügy fontosságára és a jelentős lakossági tiltakozásra való tekintettel az illetékesek vegyék 
figyelembe a fentieket! Kérjük városunk vezetőit, hogy segítsék Sopron természeti értékeinek megóvását! 

 
 
Sopron, 2004. november 24.   Köszönettel:  Castanea Környezetvédelmi Egyesület 
 
 
 
Ha egyetértenek a megfogalmazott észrevételeinkkel, kérjük, aláírásukkal erősítsék meg levelünket! Ha kiegészí-
tésük van, kérjük, azt is juttassák el a Castanea címére! Fogjunk össze a szép, egészséges Sopronért! 


