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IsrrÉl rrÉf,TÓ áLf,APoTBAt
A BDNY(DYSZ,Y,Y rÁp(Dl[A

Talárr Szctrt Huhcrtu sz, llz crdésze k és vadászclk védtíszcrrtie k()z-
berrjárásítra Ivett, a l)Llsztít cikltltr, 2ol4. rrrájus l(r-árr lletll Felstí-
tcrrgelicetl bizon1'ít()ttA, Irogy' tnire kc1pes. Igv csodával lratáros
trrodotr es<i c1s szélvilrar ttélktil zajlott lc lz. idérr 100 i'vcs, lt ittbile-
utrl alkaIrrrábol felu;ított tie trv<lvszky sírká1loltra és parkcrcl<i titrnc-
pélvcs átadása. Az tinncpség résztvcv i az C)rclriclca Szálltlclát<il
g\'altlg k(lzclítctték lncg az icl(ik ftllvarnátr sírrabltik által számtalan-
sz()r lncgg}Ialíz<>tt c1s fclcltrlt, á nr ln()stanra cstlclítlattlsatr fclÍriíttltt
káp<llrr át.

A Vaclászkatn :tra Kti rtcgvti t tcsé tr ck zcn és k()sz(i rr t<ij c1t k()vct<i-
crr (l(íb()l(is Pétcr, a Gytrlaj Erclészcti és Yac|ászati ZI{t. vez.étig'az-
gat<i|a tinrrcpi nrcgn1'it jítl_lan f'cliclézte tlzta2ol3-barr sztiletctt cl-
hltar<>z:ist, lroÍ]y a ZRt. a VaÍ{y()lrkczclésélrcll lév lillarr_ri tcrtilctctr
t alál lr atti Ir árr vat tztt()tt sorsÍt csalácli káptll tl A rc tl ()váci j át cs ttz. ztzt
k rtiltilcl(í císf)is icllcgÍí parkcrclíí nlcgÍrjítását saját ertjlr l mcgva-
ltlsítia. Azzal a l_livittástttclattal tctték czt, ntiszcrint a Kiirpát-n'lc-
clcrrcéb cn az crclészck évszítzaclok ota átgt;nclolt gazclálktlclással,
tájszcrctcttcl viák és tartjírk fcnrr a ráitrk t'lízott crcltít és tjrzik
nlcg a tcrtilcttik rr talíllrat<i ktrltiktts és t()rtér_lclnri cnrléklrclyc-
kct. Mivcl chlrc7.'n rcrrclclkczésrc áll<i croforrásaik ncnr v<lltak clc-
gctrcltick, czért kérték és rnegkaptík a ttrlajcltlntlsi jogokat Íaya-
korltl Magvar Fcjlcsztési Bank tárntlgatt-l scgítségét is. G bol s
Pétcr lL crrJészck sz()r()s cgytittrnÍik()clésénck szép pélclájaké'rrt
cmlítctte mcg a Szombatlrel1'i Erclészeti ZRt. scgítségrryíritísát is,
akik 1'lénzeszk()zcik átcsoptlrtosításíva'l jártrltak h<>zza, cnnck a
t'lag}'szabás r tervtrek a lnegval sításához.

Eztttárr Dr. Jurrg Líszlo lz MFB ZRt. Agrár- és Ttrrisztikai Rcfck-
tc té s i F ig:.tzgato s ágá rr ak ti g1v e'ze to iglzgzttoi a b cs z é cléb c rl sz i lr -

tén ttz e rclészcti tírsaságok pélclás egytittntííkodését lrarrgsttlvoz-
ta c<S elisnlcrésscl sz lt a nrutrka sorátr tapasztalt lelkescclésr l és
ektivitásrol is. Beszélt a jovoberri terve krol is. e rclei szálláshelYek'
ttt:tk, itrÍrastrttktttra, benrutatti lrel1'ek, kirírrdulo-barát k rrrye-
Zet, stb., nrel1'e krc l(r rlrilliárcl Ft-tlt kívín a kormányzlt fclrclítani.

I)r. Jurrg [,á.szlri rrréltato beszédc utítr Kaisza tséla 'I-e rrgelic al-
polglirrr-rc.stcre olvasta fel a kozség tívollév(i polgírtrrestcrc1ttck
k(j.sz rrtcíic1t, a'ki az tlsszefclgást és egytitt gorrctolkoclást lrar_lgsÍt-
l1'ozta, arrri elííre visz.

Az ata,clá.srol tnás elfog,laltsíga trriatt távtll marad<i Dr. K veír
Í,iszl(> llizclrr k tizenetc1t N1li1; Jín<ls, az MFB .szrivivtije t<llrrrá-
csolta, ktil rr kosz rretet ln()l'lclvA' hogy a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati 7Rt', tt-ti11t a Be tryovszkv-l>irtok g<ltr dozoja' ,,l]elll lragvta
vcszrti az (lr kségcrt'' és lrogy rrrurrkája sorín lz erdotnÍÍvclés lrítr-
lllas céIját tartia szcll-l eltitt, íL7.az a gazdálkodís és az. erdo ért(j
rncg<ivása mcllctt a k(iziti sztllgílatát is ftltrtt>snak tartia.

A nlé'ltatti bcszéclckct k(ivct<icn Dr. t]clvarclv Gv()rgy pécsi rrrc-
Íayés ptisp()k rncgírlcl<)tta a káptlltlát' tttztjcl a szalagátvágással lriva-
tal<lsatl is :itacl<lttnak n},ilvárríttltták azt.

Ilrrnrártln békébctr és rrrélt<i k()rulrrrérryck k(lz()tt n1'ugtlclltat
l}ctrv<lvszk\' I{czsíí és Ernlirtucl, (ir(ik rryugalnrukat az (>si káp<lllra
<jrzi cs vigvlizz.ák az égbcn1'tilti kal:ibriai f-cn1'cí <jriitsok . BRM

hz má'r csak ktilorr fiísze re zése volt az esemérryrlek, hogy a
Borok, Vizek, Kr]rriák eltrevezésÍi zold t ,,t tra íltvonal'' - amely
1z orrkormányzatunk teruletéhez ta'rtoz természeti
lítnivalokat, épített orokségeit hivatott bemutatni - i.s ezen a
nxpon kerult átadásra, amely Tengelicr l Sioagírdig tarto
Íttvonalon va'rja ^ trirízni vágyokat minte gy 65 km
hosszuságbarr. A tajékozridást trtbaigazíto és,,beszédes''
irrforrnácios táblák segítik és akár egy nyonlvotralon lralado
járrniÍvel is végig lehet járrri. A tr'rratrwonal érdeke.ssége, lrogv
pont 

^ 
kápolnánál tnetszi a Gyulaj ZRt által kialakított

tanosvényt. A bertrhazíts két év alatt val strlt meg pá|yázat1
forrásb<il és 3.5 millio forintba kerult, ahol az onkortnányzatnak
csak az afát kellett hozzátennie. Minden részletes itrformáci t
rrregtalálrrak A www. ten geli c.hu/tu riznru s/zoldu t i tr tertretes
cllne 11' Gáncs Isttscín potgártnester


