
Tisztelt Polgármester Úr!
 
A soproni erdők védelmében fordulunk Önhöz!
 
Kérjük, tegyen meg mindent a Sopront  körülvevő erdők hathatós védelméért, illetve a 
nemzetközi és országos védelem betartásáért!
 
A város féktelennek látszó terjeszkedését tapasztalva a szülőhelyüket, otthonukat és a  Természetet 
szerető emberek a természetvédelmi területek határainak sérthetetlenségében bíztak mindaddig, 
amíg nemrég fel nem bukkantak olyan ötletek,  tervek, amelyek súlyosan veszélyeztetik,  károsítanák 
legnagyobb kincsünket, az erdős tájat!
 
A Mucki őrs helyére tervezett „Egészségügyi Rehabilitációs Központ" ötletére a széles körű 
felháborodás és tiltakozás ellenére mindaddig nem  reagáltunk hivatalosan, míg a mai napon meg nem 
kaptuk az Építéshatósági Osztálytól az elvi építési engedélyezési eljárás elindításáról szóló értesítést.
 
A KISALFÖLD korábbi cikkei alapján értesültünk a kezdeményezésről, hogy  a Muckon a lebontott 
határőrség telkén sem  funkciójában, sem kialakításában nem tájba illő, az építtető véleményével 
szemben egyértelműen nagy  méretű egészségügyi intézményt helyeznének el, és kívánnak működtetni. 
(A  közölt  látványtervek az újabb „zöldítések" ellenére még egy  modern városba sem illeszkednének, az 
építéssel és m ű ködéssel járó környezetzavarás és szennyezés pedig  megengedhetetlen 
természetvédelmi területen!)
Az eddigi nyilatkozatokból sejthetően határon túli páciensekre is alapoznak a beruházók (Récényi 
országutat, helikopter-leszállót emlegetnek),  így  nemcsak a  városunk felől erdőben kanyargó 
keskeny, ma is túlterhelt útszakasz, hanem az Ausztria felé továbbvezető szakasz kiépítése,  használata 
és a repülőforgalom is a természetes környezetet károsítaná.
 
Hangnemében nem, de tartalmában egyetértünk az „erdész" jeligével hozzászóló véleményével, hogy 
még a korábbi állapotot (határőrség) sem  kellene alapul venni, hanem  a  romok eltakarítása után 
végre a Természetnek kellene visszaadni a korábban elvett területet! A telek így  újra mainál sokkal 
értékesebb, erdő lehetne!
 
Korábbi hozzászólásunkban a következőket írtuk:
„Minden embernek szüksége van tiszta levegőre, vízre, élelemre és nyugalomra is!
Ezeket kisajátítani is, tönkretenni is természetellenes dolog. A legjobb gyógymód, ha kimegyünk az 
erdőbe, és elhagyjuk a zajt, a nyüzsgést, feltöltődünk a csenddel, békességgel.
Ehhez nem kell elutazni, nem kell energiát, anyagot pazarolni, de még pénz se kell hozzá.
Éppen a pénzhajszából kellene kilépnünk ahhoz, hogy  egészségesek legyünk! Mert sok pénzt nagyon 
nehéz értelmesen elkölteni.
Megtehetnénk egyszer  azt is, hogy  nem a rosszhoz (szeméthez, romokhoz, elrontott házakhoz, át nem 
gondolt tervekhez) igazodunk, hanem  a  Természet rendjéhez,  és akár le is mondunk valamiről 
környezetünk egészségéért!"
 
Ennek szellemében kérjük Polgármester Urat, hogy álljon ki természeti értékeink, ezen 
belül különösen erdeink, élővizeink védelméért!
 
Levelünk másolatát elküldjük az Építéshatósági Osztály, a Tanulmányi Erdőgazdaság és a Fertő-
Hanság Nemzeti Park vezetőjének, és a Környezetvédelmi Felügyelőségnek.
 
Sopron, 2008. július 24.
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