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Másolatot kap: Kuslits Tibor főépítész 

Sopron M.J. Város Önkormányzata   Tárgy: Sopron Árpád utca szabályozási terv  
Sopron, Fő tér 1.      módosítása 
Fodor Tamás polgármester    Ikt.sz.: C070614/1 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Köszönettel megkaptuk az Árpád utcát érintő szabályozási terv módosításáról szóló levelét, melyre 
egyesületünk válasza a következő: 
 
Sopron csodálatos természeti környezete sem pótolja a város utcáinak sokhelyütt hiányos növényzetét, ezért 
minden lehetőséget, adottságot meg kell becsülnünk az utcák, terek élővé, egészségessé tételére! 
 
Városunk éltetője két patakunk, a Rák-patak és az Ikva, újraélesztésük, medrük természetessé alakítása 
sürgős feladat! Ezért is fontos a Szent Folyónk partjához közvetlenül csatlakozó terület sorsa.  
 
Örömmel láttuk a terven az új gyalogos átjárókat a Balfi utca és a Várkerület felől, egyetértünk a szándékkal, 
hogy a rendezetlen hátsó udvarok és bódék helyett egységes épületsor legyen a teresedés nyugati oldalán. 
 
A középső „sziget”, a volt mentőállomás viszont Tuba Jenő tagunknak és mentős kollégáinak több 
évtizedes szerető gondoskodása révén igazi városi parkká alakult, amit vétek lenne megszüntetni!  
Még a zöldterület mérete is növelhető a kerítés mellé kívülről ültetett sövénnyel, fákkal! 
 
A nagyrészt butiksorrá alakított Füredi kert, a megszűnt óvodakert, a papréti házak eltűnő fás udvarai is 
indokolják a Füredi sétány folytatását egy kis közparkkal, ahol a városiak, a turisták megpihenhetnek, ideális 
találkozóhely is lehetne itt, információs pont térképpel, kerékpármegállóval, ivókúttal (például a már 
egyesületünk által is javasolt díszkúttal, melyen a soproni hármas táj jellegzetes növényeit vagy állatait 
lehetne bemutatni. (Lásd Kuti Krisztiánnak 2006. szeptember 18-án írt levelünket: 

Első kút: 
Alpokalja (Noricum): Erdei ciklámen (Cyclamen europaeum), Foltos szalamandra (Salamandra 
salamandra) 
Mediterrán dombvidék (Laitaicum): Papucskosbor (Cypripedium calceolus), Kétpettyes boglárkalepke 
Kontinentális sztyepptó: Keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia) , Nagykócsag (Egretta alba) 
Második kút: 
Alpokalja (Noricum): Szelídgesztenye (Castanea sativa), Óriás hegyi szitakötő (Cordulegaster heros) 
Mediterrán dombvidék(Laitaicum : Búbos banka (Upupa epops), Mocsári hízóka (Pinguicula vulgaris) 
Kontinentális sztyepptó: Függőcinege (Remiz pendulinus), Szíki őszirózsa (Aster pannonicum) 

 
A Papréthez és a patakparthoz csatlakozva ez a kis zöldterület élőhelye maradna a városban is élő 
madaraknak, lepkéknek, és javítaná a városi levegőt. 
 
Kérjük javaslatunk figyelembe vételét, és ennek a forgalmas területnek a megóvását a még sűrűbb 
beépítéstől! 
 
 
 
Sopron, 2007. június 14. 
         Köszönettel: Hárs Olivér 
                     társelnök 


