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Az õszi kirándulószezon kezdetén
új kilátót avattak a Budai-hegység
legmagasabb csúcsán, az 559 méte-
res Nagy-Kopaszon. A Pilisi Park-
erdõ Zrt. új, 18 méter magas kilátó-
jából egyedülálló körpanoráma
nyílik a fõváros 100 kilométeres
körzetére. A 40 millió forintos be-
ruházás a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium támo-
gatásából valósulhatott meg. Az
avatás után a résztvevõk megkoszo-
rúzták a kilátó névadójának, a híres
természetfestõ Csergezán Pálnak
közelben fekvõ sírját. 

Új kilátó épült a Budai-hegység
legmagasabb – 559 m – csúcsán, a
Nagy-Kopaszon. A Páty, Nagykovácsi
és Telki hármas határán emelkedõ ki-

látó felsõ szintje 18 méter magas. A
pont 100 lépcsõfokon elérhetõ ma-
gasságból egyedülálló körpanoráma
tárul a látogatók szeme elé. „Tiszta
idõben a fõváros 100 kilométeres kör-
nyezetét belátni, a Mátrától a Pilisen
és a Zsámbéki-medencén át a Velen-
cei-hegységig. Az esztergomi bazilika
akár felhõs idõben is szabad szemmel
látható. A jól azonosítható látnivalók
irányát a kilátószinten ábrák és felira-
tok jelzik” – mondta Zambó Péter, a
kilátót építtetõ Pilisi Parkerdõ Zrt. ve-
zérigazgatója.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. Budakeszi Er-
dészete által épített kilátó beton ala-
pon nyugszik, szerkezete a kültéri vi-
szonyoknak leginkább megfelelõ
vörösfenyõbõl készült. A tervezõk – a
hannoveri világkiállítás magyar pavi-
lonját is jegyzõ Basa Péter, Czér Péter
és Jordán László – különleges lécborí-
tást alkalmaztak. Ez lehetõvé teszi a
szabad kilátást, ugyanakkor tériszony
nélkül lehet feljutni a kilátószintre. A
tágas pihenõk nagyobb csoportok lá-
togatását is lehetõvé teszik, egyszerre
150 fõ tartózkodhat a kilátóban. A
földszinti beton alapzatot graffiti-álló
festékkel festették. A kilátó csúcsán
lévõ nemzeti zászló jól látszik a János-
hegyrõl vagy akár a Zsámbéki-
medence településeirõl.

Az új kilátó Nagykovácsi vagy a Páty-
Telki országút felõl a zöld háromszög

jelzésen kétórás sétával érhetõ el. Nagy-
kovácsiba a 63-as kék busszal, a telki
úton az Erzsébet-tanyai megállóhoz a
Széna-térrõl induló távolsági busszal le-
het eljutni. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. további öt ki-
látót tart fenn, egy kivételével mind a
fõváros közvetlen közelében találha-
tó. A kirándulók több mint tíz kiépí-
tett kilátópontról – például Dobogó-
kõrõl – is gyönyörködhetnek a pano-
rámában.
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Új kilátó a Budai-hegység 
legmagasabb csúcsán

Kitüntetettjeink
Augusztus 17-én, Szent István kirá-
lyunk ünnepe alkalmából Gráf József
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter kiemelkedõ munkájuk,
életútjuk elismeréséül hagyományos
kitüntetéseket adott át a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium színháztermében. 
A miniszter többek között PRO
SILVA HUNGARIAE, MAGYAR
ERDÕKÉRT-díjat adományozott
Luzsi Józsefnek, az Agrotelek Kft.
termelési irányítójának, Õsz Gusz-
távnak, az ÁESZ Egri Igazgatósága
igazgatóhelyettesének és Zambó Já-
nos Péternek, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
vezérigazgatójának.
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