
Az Összefogás Csongrádért Egyesület a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a 

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 

nyújtandó támogatások jogcím keretében sikeres pályázatot nyújtott be. 

 
 
A beadott projekt címe: Csongrádi Kilátó építése a Tisza kanyarban 

 

Elnyert támogatási összeg: 24.907.646 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kilátó ünnepélyes keretek közötti átadására 2015. június 5-én került sor. 

 
 

A projekt tárgya egy 30 métert meghaladó magasságú acélszerkezetű kilátótorony 
megépítése volt. A beruházás tervezett helye a megye névadó településén, Csongrádon, 
a Réti J. utcában volt, azonban végül a Körös-toroki üdülőterületen kapott helyet.  
 



A Projektgazda célja, hogy a kilátó Csongrád egyik fontos turisztikai attrakciójává, a 
város, illetve a térség kiránduló és turista életének egyik meghatározó célpontjává 
váljon. Ennek megfelelően a projekt fő célcsoportja az aktív természet közeli turizmus 
kedvelői, különösen a bakancsos,horgász-, vadász-, lovas, vízi és kerékpáros turisták. 
 
A projektet a városba érkező vendégek által megfogalmazott igények, a jelenleg nem 
kellően kihasznált természeti adottságok, továbbá a térségturizmusára jellemző 
infrastrukturális hiányosságok hívták életre. 
A kilátó ifj. Pászti-Tóh Gyula csongrádi mérnök tervei alapján készült el a mindszenti 
Patak Pál mester műhelyében. 
A 19 tonnás acélszerkezet 15 egységből áll, a 16. rész a legfelső pódium, ahonnan 
szétnézhetnek a látogatók. Oda összesen 187 lépcsőfokon juthatnak fel. A torony 
járófelületének magassága 28 méter, a legmagasabb pontja pedig 31,2 méter.  
A kilátó szerkezet mellett napelem csoport kerül elhelyezésre, amely biztosítja a torony 
éjszakai helyzetjelző lámpájának energia ellátását és egyéb kisebb fogyasztók 
megtáplálásának lehetőségét. 
 
A tervezés közel egy hónapra volt szüksége a mérnöknek, aki végül egy egyenlő oldalú, 
3 méteres oldalhosszú háromszög szerkezetet álmodott meg, melynél a fordulók is a 
hármas tagolódásnak megfelelően váltakoznak.  

Az alapozás 2 méteres mélységben 
kezdődött, közel 150 m3 beton és 3,5 
tonna betonacél felhasználásával. A kilátó 
szerkezete egy 10 méter átmérőjű 
betonkorongon áll, melyet mára föld és fű 
takar. A környező természeti képhez 
igazodóan zöld és kék színekkel festették 
be az acélszerkezetet. A kilátó tetejére 
később web-kamerát szeretne felszereltetni 
az Egyesület, hogy segítségével az 
interneten keresztül a világ bármely táján 
élők szétnézhessenek a Körös-torokban. 
 


