Palárikovón először szakemberek a történelmi parkok felújításáról, bemutatkozott a magyar „fadoktor” is.

Palárikovón szerdán október 2-án szakemberek találkoztak a történelmi parkok felújításáról szóló
konferencián „Történelmi parkok és felújításuk Magyarországon és Szlovákiában“. A program része volt
a parkok problematikáján kívül az a terepi szemle, mely a Palárikovói történelmi parkban bemutatta a felújítási
munkák folyamatát. A park a felújítási munkák befejeztével úgy fog mutatni, mint ahogy a kezdetben
megtervezte Ibl Miklós, több attraktív elemmel bővítve.
A felújítási munkák még a tavasszal elkezdődtek és jelenleg már látható a haladás az utak felújításán,
befejezés előtt van a tó tisztítása és elkezdődött a kerítés felújítása is. A következő hónapokban a megmaradt
fák ápolására kerül sor, a beteg, veszélyes fák pedig ki lesznek vágva. A jövő évben kiépül egy gyermekjátszótér,
de egy fitneszpálya is, valamint tornászpálya is. Az ismeretek szélesítésére szolgálnak majd a kiépített
tanösvények.
A konferencia bevezetőjében Ing. František Král bemutatta a projektet és a céljait. Prof. Ing. Viera
Paganová, PhD., a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem Biotechnika Tanszékének vezetője előadásában
bemutatta, milyen jelentősége és funkciója van a parknak és érdekes Olaszországi példákat hozott fel. Alföldy
Gábor, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Történelmi Parkok Osztályának
a vezetője, beszámolt a történelmi parkok felújításáról Magyarországon. Magyarországi példák után Ing.
Přemysl Krejčiřík, Ph.D.,bemutatta a parkok felújítását Csehországban, elsősorban Dél-Morvában a Lednicei
park és a Valticei fűvészkert felújítását hozta fel és külön kitért a fűvészkert termékeinek a marketing
propagálására. E rövid Európai kitekintések után Ing. Miriam Glejteková beszélt a Pozsony és környéke
parkjainak az átalakulásáról és a további lehetőségekről, ill. azokról a parkokról, amelyek már elvesztették
külalakjukat és várnak a felújításra.
A konferencián részt vettek magyar erdészek és szakemberek, akik együttműködnek a park
felújításában közösen a Lesy SR állami vállalattal a „ Közösen a védett történelmi parkok felújításáért
Palárikovón és Diósjenőn“ (HUSK/1101/2.2.1/0355) projekt keretében. Mivel a projekt számol egy kisebb és
hasonló park felújításával Diósjenőn az IPOLY ERDO Zrt. kezelésében, az aktuális történésekről és
munkálatokról, egy majdnem elveszet park felújításáról Zanati László beszélt.
A munkafolyamatokról és haladásáról Ing. Zoltán Balko, kertépítész számolt be, aki beszélt
a mindennapi problémákról a Palárikovói park felújításának a munkálataiban, a megoldásokról és a további
munka folyamatokról. A konferencia nyilvános volt a közönség számára. A résztvevők megnézhették az
acélrostéllyal takart száraz árkot, amely meggátolja a vad átjárását a park központi részébe, a megújult utakat
és ösvényeket és a park természeti értékeit. A konferencia érdekessége volt Ócsvári Gábor bemutatója a fák
egészségügyi meghatározására, amely megmutatja a láthatatlan belső károsodásokat.
A konferencia végén a jelenlevők megállapították, hogy a munkálatok üteme megfelel a park sikeres
felújításának és mindenki várja a záró konferenciát és a felújult parkok bemutatását Palárikovón és Diósjenőn.
LESY SR, š. p. a park felújítására az Európai Regionális Fejlesztési Alap segítségével jön létre
a Magyarország – Szlovák Köztársaság Határmenti Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül. A projekt
költségvetése 879 003,91 EUR. További információk a www.huskpark.eu, a projekt weboldalán, találhatók.
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