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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJUL A FEHÉRVÁRCSURGÓI KÁROLYI KASTÉLY PARKJA
Európai Uniós támogatásból csaknem 240 millió forintból /239.903.271,- Ft/ újjáéled a fehérvárcsurgói
Károlyi kastélypark. A fejlesztések során a mintegy 22 hektár nagyságú angolpark visszanyeri
egykori szépségét. Nemcsak megújul a kiöregedett növényzet, hanem olyan rég eltűnt kertelemeket
is újjáépítenek, mint a gloriette, vagy a szigetátjáró. A rekonstrukciót a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. a
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-vel közösen végzi.
Felújítják a fehérvárcsurgói Károlyi kastélyt körülölelő mintegy 22 hektár nagyságú parkot „A fehérvárcsurgói
Károlyi-kastélykert helyreállításának első üteme: a kastély környezete és a tó helyreállítása” című KEOP3.1.2/2F/09-11-2013-0002 azonosító számú projekt keretében. A kivitelezést a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. a
KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-vel közösen végzi az Európai Unió által biztosított 239.903.271,forintos támogatásból. A magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
kedvezményezettként valósítja meg a projektet és a támogatási összeg kiegészítésével hozzájárul annak
sikeres befejezéséhez.
A kastélypark megújulásának első ütemében felújítják a kastély környezetét, a tómedret, valamint
elkészülnek a kerti építmények. A növényzet helyreállítása nélkülözhetetlen feladat, mert a kezelhetetlenül
elburjánzott növények sok helyen akadályozzák a park bejárását. A mintegy 10 000 új növény telepítésénél
és az új építmények tervezésénél kiemelt figyelmet fordítanak a kert XIX. századi állapotának
visszaállítására, a korabeli hangulat megidézésére. A korhű kivitelezés érdekében a rekonstrukció a
korábban fennmaradt tervek, képek felhasználásával történik. A helyreállítás része a kiszáradt 1,5 hektáros
tó, valamint az egykor a tóban található sziget, a hozzá kapcsolódó kőhíd és a gloriette.
A munkálatokat végző KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Magyarország egyik legjelentősebb építőipari vállalata.
Korábbi munkáik közé tartoznak olyan nagy jelentőségű projektek, mint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér Sky Court épületének kivitelezése, valamint a budapesti Kossuth tér felújítása. A KEFAG
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. tulajdonosa a magyar állam, a társaság már több mint hat évtizede
gondozza a Duna-Tisza köze erdeit, valamint olyan tevékenységekkel, mint a mag- és csemetetermesztés,
az erdőművelés, valamint erdőgazdálkodással is foglalkozik.
„Valljuk, hogy az ország főterei, kiemelt parkjai mind egy-egy darabja nemzetünk kultúrájának,
történelmének és turisztikai értékének. Szeged, Orosháza, Pannonhalma és a nemzet főterének építése
után a Károlyi kastélypark felújításával ismét részei lehetünk az ország történelmének” – hangsúlyozta a
kivitelező konzorcium részéről Pintyőke Marcell, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. kommunikációs szolgáltatások
üzletágvezetője.
„A turizmusban a természeti és kulturális értékek összekapcsolása hagyományos fogalom. Az
értékszemlélet elterjedéséhez jelentősen hozzájárulnak történeti kastélyparkjaink. Ezért minden fejlesztés,
mely a természeti környezet kulturális vonatkozásait is figyelembe veszi, sikerre számíthat. Ilyen projekt a
fehérvárcsurgói Károlyi kastélykert felújítása is, ahol a táji és épített örökségi helyszín szorosan
összekapcsolódik a kultúra egyéb ágainak bemutatásával, népszerűsítésével” – emelte ki a projekttel
kapcsolatban Marjay Gyula, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ingó- és ingatlanvagyonért felelős
főigazgatója.

