
Legyen védett a Ptispokerd !

A RefIex Kornyezetvéd EgyesüIet nyílt leveIe
Borkai Zsolthoz, Gv r város polgármeste réhez

Tisztelt Polgármester Úr!

Örommel vettük, hogy a minap a Kisalfold hasábjain ismét meger sítette korábbi, szeptember elején
tett nyilatkozatát, mely arról szólt, hogy nem épül kajak-kenu pálya a Püspcikerd ben. Nyilatkozatai
azt jelzik számunkra, hogy meghallotta a P spokerd ért aggódó gy ri kozosség szavát és lemondott a
kornyezetkárosító fejlesztésr l.

A számunkra - és az erd számára - kedvez nyilatkozatának hitelessége sajnos megkérd jelez dott
akkor, mikor a Gy r-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2015. október 22-én keletezett leveléb l
az deri]lt ki, hogy a hivatal kornyezeti hatásvizsgálatot folytat Gy r MegyeiJogti Város megbízásából a
Píispokerd be tervezett kajak-kenu pálya létesítésér l. Néhány nappal kés bb értesítést kaptunk
ugyan arról, hogy a KHV-eljárást a város leállította, ám aggodalomra ad okot az, hogy nem az eljárás
megszüntetését, hanem csak a felfi.iggesztését kérte a Kormányhivataltól. Mivel nem feltételezzi]k,
hogy mindez az Ón tudta nélkül torténne, ezért egyértelm intézkedését kérji.ik.

Amennyiben valós a szándék, hogy a város nem épít kajak-kenu pályát a Pi.ispokerd ben, az erd
sorsáért aggódó koztisség megnyugtatása érdekében arra kérji.ik Ont, hogy szüntesse meg a
plispokerdei beruházás el készítésére indított valamennyi eljárást!
Meggy z dés[ink, hogy a Ptispcikerd háborítatlanságának biztosítására a vég[éges megoldást -
ahogy ez tcibb helyi dokumentumban is szerepel - az erd terijlet védelem alá helyezgse jelentené.
Kérjíik, hogy On és a Város legyen a segítségi.inkre a p sp kerd yédetté nyilvánítását célzó
er feszítéseinkben!
Legyen védett a P spcikerd !

Tisztelt Polgármeste r Úr, gy gondoljuk, hogy a fenti lépések elengedhetetlenek ahhoz, hogy valóban
megnyugtassa a Gy r ttidejének számító Piispokerd sorsáért aggódókat, ezért bízunk abban, hogy a
kért intézkedések miel bb megszületnek.
Hangsrilyozzuk, hogy a gy ri Európai lfjtisági Olimpiai Fesztivál megrendezését támogatjuk és
segítjük, hogy az a városunk jó hírét oregbít , a résztvev knek feledhetetlen élményt nyrijtó ,,zold
rendezvény" legyen. A Püspokerd kosz ni és ígéri, jó leveg jével maga ishozzájárulehhez.
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