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AKTUALITÁSOK

A Pilisi Parkerdõ Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) tá-
mogatásával és saját forrásból, az Országos Kéktúra útvo-
nalán fekvõ turistaházak felújításának programja kereté-
ben korszerûsítette a Som-hegyi turistaházat. A Pilisszent-
kereszti-szurdok közelében fekvõ, mintegy 70 millió forin-
tos beruházással modernizált épületet, 2013. október 29-
én ünnepélyes keretek között Orbán Viktor miniszterelnök
adta át.

Orbán Viktor ünnepi avató beszédében kifejtette: Magyaror-
szágon sokan gondolták azt, hogy a legjobb, ha elzárva ma-
radnak az erdõk az emberek elõl. Az õ álláspontjuk mögött is
voltak érvek, az emberek szemetelnek, tönkreteszik a kör-
nyezetet, ugyanakkor „nem ez a világ helyes rendje”. El kell
jönnie annak az idõnek, hangsúlyozta a miniszterelnök, ami-
kor az erdõkre úgy tekintünk, hogy azért jöttek létre, hogy az
emberek használják és örömüket leljék bennük. Az erdõt
használóknak kötelességük megóvni mindazt, amit találnak.
Ha lassan is, de ez a kultúraváltás megtörténik. A Pilisi Park-
erdõ Zrt. élen jár e területen. 

Emlékeztetett a kormány korábbi ígéretére, hogy a magyar-
országi hivatalos turistaútvonalak mentén 50 ezer lépésen-
ként, vagyis 30 kilométerenként állnia
kell egy olyan létesítménynek, turista-
háznak, ahol olcsón, jó színvonalon
szálláshoz juthatnak a túrázók.

A miniszterelnök ismertette azt a 8 pon-
tos akciótervet is, amelyhez a kormány
biztosítja a pénzügyi forrásokat. Mintegy
22 ezer kilométernyi turistautat mérnek
fel, erre 990 millió forint áll rendelkezés-
re. Ezen kívül 150 millió forintból felmé-
rik az úgynevezett vonalas infrastruktú-
rákat, a kisvasutakat, a tanösvényeket, és
ugyanennyibõl két ütemben az erdei kerékpár-, illetve a vízi
utakat, de lesz lehetõség jelzésfestésre is. 

A pénzügyi források rendelkezésre állnak, csak ki kell nõni
a gyermekbetegségeinket, és meg kell õriznünk az idõsektõl
kapott lelkesedésünket, hogy a magyar természetjáró mozga-
lom ismét a régi fényében ragyoghasson – emelte ki a minisz-

terelnök. „A természetjárás nem a gazdag emberek sportja.
Ha azt akarjuk, hogy Magyarországon az az érzés, hogy bizo-
nyos dolgokhoz csak a jómódú emberek juthatnak hozzá, el-
múljon, illetve enyhüljön, akkor az ilyen típusú beruházáso-
kat és fejlesztéseket szívügyünknek kell tekinteni” – mondta

Orbán Viktor az átadáson.
Zambó Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezé-

rigazgatója, az OEE elnöke, arra hívta fel
a figyelmet, hogy a Pilisi Parkerdõ 1969-
es alapítása óta szem elõtt tartotta a ter-
mészetjárók elvárásait, igényeit. Az erdõ-
gazdaság 1100 kilométer turistautat kezel,
ebbõl 113 kilométer az országos kék jel-
zés, amely a háztól most 200 méterre ha-
lad el. Idén következik a Mogyoró-hegyi,
jövõre pedig a Kõ-hegyi és a Fekete-hegyi
turistaház rekonstrukciója. Hozzátette, fel-

újították a területükön futó kék jelzést is, emellett 150 pihenõ-
helyet tartanak folyamatosan karban. Az új Som-hegyi turista-
ház még az õsz folyamán megnyitja kapuit a turisták elõtt.

Garancsi István, az idén centenáriumát ünneplõ Magyar
Természetjáró Szövetség elnöke a következõ évek céljának
említette, hogy a szövetség az erdõgazdaságokkal, a nemzeti
parkokkal, az állami cégekkel együttmûködve minél maga-
sabb színvonalra emelje a turistautak rendszerét.

A most felavatott új turistaház eredetileg erdész szolgálati la-
kásnak épült az 1900-as évek legelején, és a késõbbiekben is
erdészházként funkcionált egészen az 1970-es évek végéig. A
nyolcvanas évektõl egy turistaegyesület bérelte ki, de megfe-
lelõ források hiányában az elmúlt évtizedek alatt a ház mind
mûszakilag, mind felszereltségét tekintve erõsen leromlott.
Az átalakítás során az épület teljes tetõszerkezetét felújították,
kicserélték a nyílászárókat, bevezették az áramot és a vezeté-
kes vizet, valamint gondoskodtak a szennyvízhálózat beköté-
sérõl is. A kirándulókat kibõvült szállástér, hideg-meleg vizes
zuhanyzó, hangulatos veranda, valamint felújított konyha fo-
gadja a fával fûtött épületben. 
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