AKTUALNO

3 PARKI / 3 PARK

S podporo Evropske unije in države smo
v okviru čezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Madžarsko s projektom »3
Parki – 3 Park« revitalizirali in na novo
zasadili parke v treh mestih: v Murski
Soboti, Körmendu in Gornji Radgoni.
Največ pozornosti javnosti so pritegnili mestni parki. V Murski Soboti in
Körmendu smo se lotili revitalizacije
tamkajšnjih parkov, Gornja Radgona
pa je pridobila mestni park.
Soboški park v središču Murske Sobote
obsega 9,5 hektarja. O nastanku parka
ni nobenih zapisov, verjetno pa je bil
prvotno oblikovan tako, da se je skladal
z baročnim portalom vhoda v grad. O
zgodovini parka lahko veliko povedo
tudi stara drevesa, ki štejejo čez 200 let.
To je bil čas, ko se je v tedanji Habsburški
monarhiji začel širiti krajinski oziroma t.
i. angleški slog parkov. Zanj je značilna
velika gruča drevesnih skupin, ki so v
kontrastu s tratnimi oziroma vodnimi
ploskvami. Ob prehodu iz 19. v 20. stoletje je bila okolica gradu urejena po tedanji modi z mnogimi gredicami sezonskega cvetja ter eksotičnimi rastlinami,

tudi palmami. Te so čez zimo shranjevali
v grajski oranžeriji, to je današnji gledališki dvorani. Danes v parku ni več palm,
je pa ohranjen njegov angleški slog.
Skozi park danes pelje učna pot, ob
kateri se lahko odpočijemo, sprostimo
ali igramo. Park nudi možnost druženja,
športnih aktivnosti, opazovanja prebivalcev parka ali preprosto druženje. V
okviru projekta je nastal tudi »Vodnik po
mestnem parku«, ki je bil predstavljen
širši javnosti v okviru tedna mobilnosti
s strokovnim vodenjem dr. Aleksandra
Šiftarja.
Prvi zapis o grajskem vrtu v Körmendu
je iz leta 1620. Takrat je imela družina
Batthyány le dva orala velik zelenjavni
vrt, ki ga je sčasoma povečala na 92 oralov. Od leta 1720 do leta 1799 so ustvarili edini francoski park v Železni županiji.
Od leta 1958 je park zaščiten, danes pa
ima več kot 70 drevesnih vrst in grmovnic. Najbolj znano drevo je približno 200
let stara platana z listi, podobnimi javorjevim. Ima 7,8 metra premera, visoka
je 35 metrov, njena drevesna krošnja
pa ima premer 45 metrov. Podobnih

mer so tudi tulipanovo drevo in navadni bori. V parku so dobila mesto celo
umetniška dela. V času izoblikovanja
angleškega vrta so pripeljali dela dunajskega kiparja Fischerja, in sicer alegorične kipe Zefirja in Flore ter Vertumna in
Pomone, ki predstavljajo jesen in zimo
ter pomlad in poletje. Dandanes si lahko
ogledamo le slednje. V sredini parka so
leta 1820 postavili petnajst metrov visok obelisk z grbom družine Batthyány
na vrhu. Na obelisku je tudi bronasta
tabla z imeni znanih prednikov družine
Batthyány. V letih 2010 in 2011 so obnovili jezero grajskega parka. Jezero je
nastalo iz nekdanjega mrtvega rokava
reke Rabe, ki teče skozi Körmend. Park je
tako postal privlačna in lahko dostopna
turistična točka za vse ljubitelje narave.
Mestni park v Gornji Radgoni se nahaja
na treh hektarjih in je prek športnega
parka ob reki Muri povezan z gozdnim
parkom Lisjakova struga. Sprehod po
učni poti sledi dvema krajinskima ele-mentoma – vodi in gozdu. Učna pot
povezuje posamezne točke in ponuja
zanimive zgodbe o naravi. Naravni biser Lisjakova struga spada med varovalne gozdove in ekološko pomembna območja ter pomembno prispeva
k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
V Lisjakovi strugi, naravni učilnici, se
nahaja nekaj predstavnikov drevesnih
vrst, ki so zaščiteni pod državnim ali lokalnim varstvom, kot sta denimo črni
topol (Populus nigra L.) in bela vrba
(Salix alba). Ohranjene reke in potoki,
ribniki, gozdovi in parki ter tematske
poti omogočajo druženja, praznovanja,
rekreacijsko dejavnost, učenje v naravi,
nove stike, osebnostno rast, sprostitev
in igro ter tako ohranjajo telesno in duševno kondicijo človeka.
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