BESZÁMOLÓ A NEMZETI EMLÉKHELYEK
FENNTARTHATÓSÁGÁT ELŐSEGÍTŐ 2015. ÉVI
TÁMOGATÁSRÓL
A 302/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet (1) bekezdése alapján a kulturális örökségvédelemben
érintett objektumok tulajdonosai évente kérelemmel fordulhatnak az emlékhely felújítása,
fejlesztése ügyében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez.
Fentiek alapján a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely résztulajdonosa, Pákozd
Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert a KEMPP 2015. évi karbantartására és
fejlesztésére, melynek munkálatai 2016. márciusában fejeződtek be.
Az 5 300 000 Ft összegű támogatásból lehetőség nyílt a Park villamos rendszerének
modernizálására, a régi épület kivitelezése óta megváltozott szabványnak való megfeleltetésre,
valamint megtörtént a növekvő energia igényekhez igazodóan a villamos hálózat 100 Ah
teljesítményre történő fejlesztése.
A közel 2 hektár terület megfelelő megvilágítása és őrzése jelentős erőforrást igényel. A jelen
támogatás keretében megvalósított, kibővített térfigyelő rendszer működéséhez is megfelelő
fényforrás szükséges. A meglévő nagy fogyasztású térvilágítás izzóit LED-es fogyasztókkal
egészítettük ki, aminek eredményeként – reményeink szerint - az évi energiafogyasztásunkat
jelentősen csökkenteni tudjuk.
Modernizáltuk és kibővítettük az Emlékpark, valamint a Doni kápolna területén a
térmegfigyelő- és riasztó rendszerünket. Ennek segítségével - viszonylag rövid idő alatt - több
alkalommal észleltünk balesetveszélyes magatartást, illetve kirívó fegyelmezetlenséget,
valamint több esetben is sikeresen hárítottunk el rongálási szándékot.
A természetvédelmi területen, védett növényzettel körbevett Emlékhely központjában került
kialakításra egy díszpark, aminek folyamatosan gondozott megjelenését elősegítő locsoló
berendezés kiépítését valósítottuk meg, mely a jövőben tovább bővíthető, fejleszthető, illetve
automatizálható, időzíthető.
Az Emlékparkot évente felkereső félszázezer fő több órát tölt a parkban, közben igénye van a
pihenésre. Ezt szolgálják az utcabútorok, melyek számát jelen pályázati támogatás keretében
megkétszereztük, látogatóink kényelmét szolgálva ezzel.
Ivókutat telepítettünk a kerékpárosok által preferált központi pihenőhelyre, akik a jó idő beálltát
követően rendszeres látogatói a Parknak.
Elkészült, és a Közútkezelő Zrt támogatásával kihelyezésre került az M7 autópálya két oldalára
tervezett barna színű, turisztikai tábla. Tapasztalataink, és a látogatóink visszajelzései alapján a
táblák kihelyezése eredményeként egyre több autós tér le az autópályáról az Emlékpark
megtekintése érdekében. Az egyedi grafikával készült táblák figyelemfelkeltőek, hiszen azon a
Pákozd egyik jelképének tartott obeliszk és egy huszár is megtalálható.
Korábban látogatóink egy részének problémát okozott a közel 2 hektár területen történő
tájékozódás. Ezt, valamint a Nemzeti Emlékhely használatának szabályait igyekeztünk
feltüntetni a belső tájékoztató táblákon.

