
286 Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 9. szám (2012. szeptember)

AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

2012. augusztus 20-án a Pannonhalmi Fõ-
apátsággal közös ünnepi program kereté-
ben adta át a KAEG Zrt. a nagyközönség-
nek az újjáépített Boldog Mór kilátót.

Az eredeti, 14 méter magas szerkeze-
tet 1992-ben építette a társaság jogelõd-
je, a pannonhalmi hármas domb legdé-
libb (257 méteres) magaslatán, ahon-
nan az erdõ fölül megkapó látvány nyí-
lik az egész pannonhalmi medencére és
a szemben húzódó Sokorói-dombságra.
Sajnos a régi tornyot a tartó oszlopok
károsodása miatt 2011 decemberében
le kellett bontani, de a parkerdõ nagy
látogatottságára tekintettel, igyekeztek
azt a lehetõ leggyorsabban újjáépíteni.
A korábbinál 4 méterrel magasabb, 18
méteres építmény hatósági engedélyez-
tetését és kivitelezését a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság saját szervezésben, alvállalko-
zók bevonásával, mindössze néhány
hónap alatt valósította meg.

Érdekességképpen közlünk néhány
számadatot: 

–  1620 munkaóra alatt készült el
– 18,2 m3 rétegelt-ragasztott lucfenyõ

tartószerkezet,
– 10,3 m3 tölgy fûrészáru,
– 3,4 m3 lucfenyõ fûrészáru,
– 1,6 tonna egyéb vasalat,
– 112 méter menetes szár,
– 680 db anyacsavar,
– 790 db alátét,
– 7240 db egyéb csavar
felhasználásával.

Az ünnepi rendezvényt az Union
Rézfúvós Kvintett elõadása vezette be,
majd Iványi Ákos közönségkapcsolati
megbízott köszöntötte a résztvevõket.

Elsõként – a házigazda szerepében –
Orbán Tibor vezérigazgató mondott be-
szédet a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
részérõl. Bemutatta a beruházás elõz-
ményeit és körülményeit, majd rámuta-
tott, miként ötvözi a kilátó a múltat és a
jövõt, a hagyománytiszteletet és az elõ-
remutató, korszerû szemléletet. Végül
reményét fejezte ki, hogy a látogatók-
nak maradandó élményt fog nyújtani a
táj szépsége.

Ezt követõen az erdõgazdaság tulaj-
donosának képviselõje, Baranyay Lász-
ló, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. elnök-
vezérigazgatója tartott köszöntõ beszé-
det. Emlékeztetett Szent István államala-
pító munkájára és az ebben neki segítsé-
get nyújtó bencés szerzetesekre, vala-
mint Boldog Mór apátra. Rámutatott ar-
ra, hogy aki építkezésre adja a fejét, an-
nak pontos tervekre és megvalósítható
költségvetésre van szüksége. Végül ki-
emelte, hogy a kilátó egy jelkép is, mely
nevével a múltra emlékeztet, de magas-
ságával a távolba tekintést szolgálja.

Utolsó felszólalóként dr. Várszegi Asz-
trik fõapát mondott beszédet, a Pannon-
halmi Fõapátság részérõl. Emlékeztetett a

történelmi elõzményekre, a névadó Mór
szerzetes és Szent István kapcsolatára. A
fõapát úr azt kívánta, akik fölkapaszkod-
nak a kilátóba gyönyörködni, nyerjenek
boldogító látomást és távlatot a minden-
napjaikhoz is. Ezt követõen megáldotta
az építményt, amely lehetõvé teszi a pan-
nonhalmi táj szépségének átélését.

A rendezvény zárásaként a három
elõadó, Baranyay László elnök-vezéri-
gazgató úr vezetésével átvágta a nem-
zeti színû szalagot, ezzel átadva az épít-
ményt a nagyközönségnek.

A kilátó a Fõapátság bejáratától bal-
ra, a parkerdõben, kb. 150 méterrel a
Boldogasszony-kápolna mögött várja a
kirándulókat.
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Ünnepélyes kilátó avatás Pannonhalmán

A névadó Boldog Mór élete
„Boldog Mór pécsi püspökrõl nem írtak legendát, vagy ha igen, az nem maradt ránk. Az egyéb
irodalmi emlékekben szétszórva található adatokból mégis kirajzolódik elõttünk szent alakja. 

A hagyomány szerint magyar szülõktõl született 1000 körül. Saját megjegyzése szerint – ezt
Szent András és Benedek legendájában olvashatjuk – István király uralkodása elején iskolás gyer-
mek volt Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán. 1030 körül a Szent Hegy kolostorának apát-
ja volt, s ebben az idõben történhetett a király és Szent Imre nevezetes látogatása, mely után 1036-
ban a király akarata kiszólította õt a kolostor csendjébõl, és a pécsi püspökség élére állította. 

Az 1046-ban történt lázadáskor, amely Szent Gellért és több püspök halálát is okozta, Mór-
nak nem esett bántódása. Egyike volt a három püspöknek, akik Endrét Székesfehérvárott meg-
koronázták. 1055-ben tanúként aláírta a nevezetes tihanyi alapítólevelet, mellyel I. Endre újabb
bencés apátságot hívott életre. 1064 húsvétján püspöki székvárosa nevezetes esemény szín-
helye lett: a hercegek kibékülése után Géza személyesen helyezte a koronát Salamon fejére,
Mór püspök pedig Salamonnak ajándékozta András remete ciliciumának egy darabját. Nem
sokkal ezután, elsõ magyar íróként - természetesen latinul - megírta a két szent remete, András
és Benedek életét. 1070 körül halt meg, valószínûleg Pécsett."

(Diós István: A szentek élete   –  http://www.katolikus.hu/szentek/1025.html)




