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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A tervezett Multifunkcionális Konferencia és Rendezvényközpont telkét érintő módosításokhoz egy 
kiegészítő javaslatunk is született, ami a most felszabadult nagy terület városunkhoz méltó, lehető 
leghasznosabb és egyben természetbarát hasznosítását jelentené: 
 
A tervben többször említett Károlymagaslati út 14. szám alatti „Kakasos lőver” régóta szokásos és ideális 
központja volt a helyi természetvédelmi hatóságnak. Dr. Csapody István, majd Dr. Kárpáti László vezetése 
alatt sok színes rendezvény, útmutató kiállítás, információs iroda kapott itt helyet. Egyesületünk is itt alakult, 
hiszen akkoriban fontosnak tartották a civilek bevonását a természetvédelembe. Az itt szerveződött Fertő 
(Hanság) Nemzeti Park megalakulása után az épület hamarosan kiürült.  
 
Többször tettünk javaslatot, ajánlatot a kert és a ház hasznosítására, de ez máig nem valósult meg.  A 
környező, országhatár által övezett Táj megérdemelne egy szerény de hatékony soproni bemutatóhelyet, 
turisztikai és kulturális központot, ahol nemcsak a múlt, hanem a jövő felé is lehetne segíteni, terelgetni az 
embereket. Az itt élők mellett hazai és külföldi érdeklődők is bekapcsolódhatnának itt az aktív 
természetvédelembe, a természetóvó életmódba. Legyen ez Sopron különleges vonzereje, ami sehol 
másutt nincs! 
Meglévő értékeink bemutatása mellett tehát itt lehetne oktatással, környezeti neveléssel, gyakorlati 
rendezvényekkel terjeszteni a természeti, kertészeti tudást, a hagyományos módszereket, kézművességet, és 
megőrizni, továbbvinni a még fellelhető helyi értékeket, például a régi gyümölcsfajtákat is. 
 
A még most is látványosan jó állapotú házban lehetne egy iroda mellett turisztikai tájékoztatóhely, 
kerékpáros megálló, erdei programok kiindulópontja, a közeli tornapályáknak, játszótereknek mosdó, WC, 
elsősegély, a nagyteremben Lőver-kiállítás, és a soproni tájat ismertető tablók. 
A kertjét lehetne rendszeres családi, iskolai programokra, csendes tanfolyamokra használni.  
A most felszabadult, újraélesztendő nagyobb telken, a Maróni szálló helyén az ismételt beépítés helyett szép 
gyümölcsös mintakertet alakíthatnának ki, ahol nemcsak a környék hagyományos fajtáit, hanem a szaporítás, 
gondozás, feldolgozás módjait is lehetne tanulmányozni. Ez a Nemzeti Park alapításkori céljai között is 
fontos volt, feladatuk lenne azóta is az ilyen természeti-kulturális értékek, kerthagyományok megőrzése, 
bemutatása, oktatása. 
 
Így lehetne a 2,5 hektáros terület, vagy annak nagyobb része ismét élő, természetesebb, és nagyon hasznos a 
jövő generációk számára! Sopron az erdészképzés központja, de rangos kertészeti oktatóhelyeit felszámolták. 
Mégis a mai napig a Lőverek kertségéről híres Sopron, nem a gyárairól, bevásárlóhelyeiről. Talán még nem 
késő összegyűjteni az emlékeket, képeket és módszereket, amik ezt a kivételes örökséget hordozzák. 
 
Az elmúlt három évtizedben számos felmérésünk, javaslatunk, rendezvényünk foglalkozott a Lőverekkel, 
benne a kertekkel, élősövényekkel, gyümölcsfajtákkal és városi erdővel, és a jövőben is szívesen segítünk 
mindenkinek az értékőrzésben, értékteremtésben. 
 
Kérjük, legyenek szívesek megfontolni javaslatunkat, és ennek megfelelően módosítani a szabályozást 
illetve a terveket! 
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