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Emlékeztető 
 
A 2004. november 30-án a Polgármesteri Hivatalban tartott képviselőtestületi tervismertetőn 
lehetőséget kaptunk, hogy a Deák tér megújításával kapcsolatos tervekről elmondjuk és a 
megbízóval illetve a tervezőkkel megvitassuk a Castanea Környezetvédelmi Egyesület véle-
ményét. 
 

Nagy eredménynek tartjuk, hogy a város vezetése ilyen jelentős összeget szerzett a Deák 
tér felújítására! Szeretnénk mi is, ha ez a támogatás a Deák tér rehabilitációját szolgál-
ná. Véleményünk szerint az alábbiak figyelembe vételével lehetne ezt a támogatást a le-
hető legjobban, a park érdekében felhasználni: 
 
• Egyetértettünk a park meglévő növényzetének és a járdamenti fasoroknak megtartá-

sában. (A parkoló autók viszont tömörítik körülöttük a talajt, és ezzel rontják életkörül-
ményeiket!) 

• A kerttervvel kapcsolatban kértük a tér korábbi állapotához hasonló íves, természetesebb 
vonalvezetést minden parkon belüli sétaút, virágágy, burkolatszegély, új fasor, sövény és 
medence esetében. 

• A parknak valóban alapvetően fontos eleme a víz. Élő kincsünk a városon átfolyó két pa-
tak. Sokan szeretnénk, ha legalább egyes szakaszokon a tér alatt folyó Rák-patak új-
ra napvilágra kerülne! Természetesen ehhez meg kell szüntetni az illegális szennyvíz-
bekötéseket, amire kértük az illetékeseket! Kérjük, hogy a tervekben keressük meg ennek 
a két alapvető problémának a megoldási lehetőségét! 

• A parkba tervezett vízfelületek legyenek élő, természetes vizet felhasználó tavacskák, 
sekély kőmedencék helyett! Vizük utánpótlására és öntözésre az ésszerű vízgazdálkodás 
és a fenntartási költségek csökkentése érdekében a tér házairól összegyűjtött csapadék-
vizét használják fel! (Ehhez csapadékvíz-elvezetés helyett ciszternák építése szükséges.)  

• A megfelelő helyre ültetett őshonos növények és a természetes, virágos gyep nem igé-
nyelnek külön öntözőrendszert! 

• A parkot szegélyező jegenyenyárak egészségi állapotuktól függetlenül egyszerre való 
kivágását nem tartjuk indokoltnak (ezzel a lombfelület hirtelen csökkenne!), inkább fo-
kozatos, a közökbe való ültetéssel történő pótlásukat javasoljuk. 

• A sövényboxok fontos funkciója az intim, szélvédett beszélgetőhely biztosítása, amire 
továbbra is szüksége van az itt felüdülőknek és a fiataloknk! (A firkálást és cigarettázást 
nem a bokrok kivágásával kell megelőzni.) 

• A park természetvédelmi oltalom alatt áll. Ennek megfelelően kérjük a (más támoga-
tásból tervezett) nem erre a helyre való földalatti létesítmények (kávézó, turisztikai 
központ, mélygarázs) elhagyását, ill. a város más, arra alkalmasabb részére helyezését! 
(Lásd a 2004. nov. 16-án a Városüzemeltetési Irodának elküldött észrevételeinket!) 

• A „multifunkciós tér” kialakításánál is a természetesebb megoldások, anyagok és alak-
zatok illenének a parkba. (Gyepbe állított íves fa ülőhelyek pl.) 

• Felajánlottuk, hogy a kiviteli tervek készítésében, növényzettelepítésben és a későbbi 
fenntartás-gondozásban szívesen részt veszünk. 

• Javasoljuk a téren lévő intézmények, lakóközösségek, és a városban működő kertészeti 
vállalkozások bevonását a parkfenntartásba! (Pl. egy-egy szakaszt, padot, növénycsopor-
tot, tavat vállalna ill. támogatna egy közösség, vagy cég.) 

 
Sopron, 2004. december 2.   Tisztelettel: 
        Szabó Miklós  Hárs Olivér 
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