Védett történelmi parkok felújítása sikeresen folytatódik
Szlovák és magyar erdészek találkoztak Nagyorosziban, hogy kiértékeljék a
munkák előrehaladását Palárikovón és Diósjenőn
Besztercebánya, 2013 június 18.
Az idő gyorsan múlik. Nem régen történt, hogy a nyitókonferenciával elkezdődött a határmenti
projekt magyar és szlovák erdészek között és partnerek már maguk mögött tudhatják a projekt
megvalósítására szánt idő egy harmadát.
A HUSK/1101/2.2.1/0355 „Közösen a védett történelmi parkok felújításáért Diósjenőn és
Palárikovón” projekt 8. hónapjának a vége elhozta a szlovák erdészeket a LESY SR, š. p. állami
vállalattól Nagyorosziba a Wenckheim vendégházba, ahol az Ipoly Erdő Zrt. a második
projekttalálkozót szervezte meg. A találkozó célja a parkfelújítási projekt megvalósítási munkák
kiértékelése, amely a Határmenti együttműködés Magyarország-Szlovákia 2007-2013 program
támogatásával készül.
Az első négy hónapos időszak sikeresen lezárult a közös monitoring jelentés leadásával, melynek
köszönhetően a partnerek várják az ellenőrző szervek által deklarált kiadások visszatérítését
44 739,26 EUR összegben. Ebből az ERDF támogatási rész (85%) 36 844,72 EUR (a szlovák oldal
részére 14 355,49 EUR, a magyar oldal részére 22 480,23 EUR). A maradék 10 % juttatás az állami
költségvetési rész és 5% az önrész.
František Král projektmenedzser a találkozón arról számolt be, hogy mindkét partnernél Palárikovón
és Diósjenőn a történelmi parkok felújításának a munkái a projekt dokumentációk és az ütemterv
szerint haladnak.
Március végén Palárikovón elkezdődött a fák és a bokrok kivágása a park kerítése mentén. Ezután
kijelölték a parkon belül a kivágandó fákat. A park új kerítéséhez szükséges határok kimérése is
megvalósult. Az utak felújítását a STAVEKO cég április végén kezdte el. A felújított utak az eredeti
nyomvonalat követik. Némely utak, elsősorban az ösvények már benőttek vagy teljesen eltűntek.
Ezek az ösvények fogják a jövőben a gyalogos hálózatot alkotni és erre épül egy új tanösvény a
parkon belül. Ezen kívül felújítják az utakat is, amelyek a karbantartáshoz szükségesek, illetve a
lakosságnak lehetővé teszik a parkon az átjárást. A nyári hónapokban az ütemterv szerint tervezve
van a kerítés felújítása a park hátsó részében. Az eddig elkészült munkákat a résztvevőknek képeken
mutatták be.
A Diósjenői Sváb kúria melletti parkban a folyó munkákat a résztvevők helyben láthatták a terepi
program részeként, melyet a helyi Diósjenői Erdészet készített elő. A park nagy részéről eltávolították
a benőtt fákat és bokrokat és láthatóvá vált az eredeti szoliter fák állománya, melyek korábban a
parkot alkották. A megmaradó öreg fákon jelenleg mérések folynak, ún. „Fakopp” műszeres
akusztikus tomográffal, amelynek segítségével megállapítható a fák egészségi állapota, a korona
nagysága, a korhadás és az üregek mértéke, és a stabilitásuk a jövőre nézve. A résztvevők a
méréseket helyben láthatták munka közben. A mérések eredményei alapján tervezik meg a fák
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további ápolási és stabilizációs feladatait. A parkban tovább folynak a fytotechnikai intézkedések,
valamint az úthálózat felújítása és a további egyéb tevékenységek. A részvevő erdészeti szakemberek
meglátogatták a történelmi Drégely várat, megismerkedtek a helyreállítási munkákkal, és a vár
páratlanul szép természeti és történelmi értékeivel. A résztvevőknek bemutatták a Diósjenői Erdészet
Szabadidőparkját a Börzsöny hegységben, ami egy szintén nagyon szép példája az EU támogatások
felhasználásának. A Börzsöny látogatói az 5,0 ha-os szabadidőparkban végighaladva a tanösvényen
hasznos ismereteket szerezhetnek. A szabad idő eltöltését információs központ segíti,
megismerkedhetnek néhány vad- és háziállattal, sportolhatnak, lehet sütni – főzni a szabad ég alatt
vagy csak egyszerűen megpihenni a nagyvárosi forgalomtól.
A projekttevékenységek és a konkrét munkák a tervezett ütemterv szerint folytatódnak. A projekt
partnerek egyúttal dolgoznak a „Történelmi parkok és felújításuk Magyarországon és Szlovákiában”
konferencia élőkészítésén, amely a tervek szerint 2013. október 2-án kerül megrendezésre
Palárikovón. A konferencia célja a történelmi parkok kultúrtörténeti, társadalmi, természeti és
egészségügyi- üdülési szerepük, értékeik, jelenlegi állapotuk, és felújítási lehetőségeik bemutatása
Magyarország és Szlovákia területén.
A projekt megvalósítási folyamatáról bővebb információk és képek a www.huskpark.eu weboldalon
érhetők el.
Szerző: František Král, projektmenedzser
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