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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

Megújult és látogatható vált a nagyvázsonyi Katonai Torony és Kilátó 

A 77. számú főút mellett található egykori lőtértorony évek óta elhagyatottan állt, megtekintésre alkalmatlan 

volt. A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. régóta szerette volna a történelmi múltú katonai objektumot 

felújítani és közjóléti funkcióval ellátni. Erre 2017-ben nyílt lehetőség, a "Bakancsos Barangolás a Bakonytól 

a Balatonig" elnevezésű, GINOP-7.1.2-15-2017-00021 kódszámú Európa Unios pályázat keretében, 

melynek kedvezményezettje a Magyar Természetjáró Szövetség volt.  A vissza nem térítendő pályázati 

forrásból, a jelenlegi projekthelyszín mellett, a VERGA Zrt. működési területén további közjóléti fejlesztések is 

megvalósultak,  játszótér épült Eplényben és Veszprémben, szabadtéri  kondiparkok ugyanitt, erdei 

tanösvények, pihenőhelyek újultak meg. Egyes projektelemek kivitelezései még zajlanak, vagy előkészítési 

szakaszban vannak, de várhatóan 2021. év végére minden megvalósítani tervezett projektelem elkészül.   

A Magyar Természetjáró Szövetség vezetésével zajló konzorciumi munka keretében, a VERGA Zrt. 100%-

os pályázati forrásból valósította meg a torony felújítását, valamint a parkoló kiépítését és a pihenőhelyek 

kialakítását, létrehozva ezzel egy új, különleges pihenőhelyet és kilátót. Jelen projektelem bekerülési 

költsége meghaladta a 72 m Ft-ot, ezzel a fenti pályázat fő attrakciójának számít. 

A torony tetőszerkezete teljes felújításon esett át. A kilátó szerkezetileg jó állapotú, azonban biztonságos 

látogatásra alkalmatlan volt, mivel az építményben nem volt lépcső, valamint nem voltak ablakok és a 

kilátószinten található védőkorlát is balesetveszélyes volt. A felújítás során új, védőráccsal ellátott fém 

szerkezetű lépcső került beépítésre, valamint a felső védőkorlát helyét is egy új, biztonsági ráccsal is ellátott  

korlát vette át. Törekedve az eredeti kistéglás arculat megóvására, a homlokzati felületek tisztítása, javítása 

mellett, a hiányos fugák pótlásai is megtörtént. A belső terek állagának megőrzése érdekében beépítésre 

kerültek a nylászárók  valamint a falfelületeken, a javításokat követően többrétegű meszelés is megtörtént.  

A projekthez kapcsolódóan, szintén a pályázat keretében kerültek telepítésre erdei bútorgarnitúrák és 

tájékoztató táblák, valamint egy, kb. 70 m2 alapterületű fedett pergola, is. A projekthelyszínt, egy 

biztonságos megközelítést segítő közúti csatlakozó és parkoló teszi teljessé. A most átadott projekthelyszín 

egész évben várja a kirándulókat, látogatókat, akik figyelmét fontos felhívni arra, hogy a toronytól északra 

található területek aktív katonai területek, így azok látogatása tilos.   

               


