
 

 

Budapest, 2016. május 27. 

 

A Vodafone jóvoltából újra látogatható Magyarország legmagasabb 

kilátója 

 

Újra látogatható a Bálvány csúcsán található Petőfi-kilátó, jelentette be a Vodafone 

Magyarország, miután a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 

együttműködve felújíttatta a korábban meglehetősen leromlott állapotú és így évekig 

lezárt kilátót.  

 

A Petőfi-kilátót Bánkút felől egy 800 méteres sétával lehet megközelíteni, felsétálva a Bükk 

második legmagasabb csúcsára, a 956 méteres Bálványra.  

 

Maga a kilátó 18 méter magas, az alsó szintjére az új biztonságos lépcsőkön, a felsőbb 

szintjére pedig a szintén biztonságos acél létrán lehet feljutni.  A felső szinten a látogatókat 

fantasztikus panoráma várja, az immár újra látogatható kilátóról tiszta időben északra tekintve 

a Magas-Tátráig, nyugati irányban pedig a Kékestetőig illetve a Galyatetőig is el lehet látni. 

 

A kilátó 1948-ban épült miskolci és diósgyőri turisták összefogásának köszönhetően. A kilátó 

építéséhez a Diósgyőri Vas és Acélgyár jelzőtornyának anyagát használták fel. Egy korabeli 

túrázó beszámolója szerint a vascsőelemeket a Bükköt szerető turisták kézben szállították fel 

Garadnától a Bálványra.  

 

A kilátó első jelentősebb felújítására 1966-ban került sor, majd 2002-ben az építményt 

teljesen felújították, azonban balesetveszély miatt 2013-ban a kilátó tornyába vezető hágcsót 

a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lezáratta a látogatók elől.  

 

A kilátó, illetve az annak legtetején elhelyezett adók fontos szerepet töltenek be a környék 

4G-s lefedettségében is. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vodafone 

összefogásának köszönhetően a közelmúltban véget ért építési munkák során felújították a 

kilátó tartószerkezetét, valamint annak lépcsőit és padlózatát is, így a Vodafone által 

finanszírozott átfogó felújításnak köszönhetően a Petőfi-kilátó ismét várja a természetjárókat.  

 

Letölthető fotók a kilátóról. 

 

További információ: 

https://picasaweb.google.com/vodafone70/6288948322814304801
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A Vodafone-ról 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 57 

partnerhálózattal rendelkezik, több mint 462 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország 

integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú 

adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 
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