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Nagy András, dr. Jung Laszl és G b ltis P ter váglta át a nemzetiszÍnÚ szala$ot a Benybwzky_kápolna avat iinnepségén
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TENGELIc A m lt homályába
vesz , épített és teremtett ér-
téket tudtunk sok-sok ember
tir mére bemutathatová ten-
ni. Tiibbek ktiziitt ezen gon-
dolattal ajánlotta a részt-

vev k figyelmébe G btiliis
Péter a meg jított tengeli-
ci parkerd t és benne a Be-
nyovszky-kápolnát. A Gyulaj
Zrt. vezérigazgat ja dr. Jung
Lász| , az MFB Agrár és Tu-

risztikai Befektetési F igaz-
gat ság tigyvezet igazgat -
ja és Nagy András, az MFB
igazgat ja társaságában adta
át a parkot és a létesítményt
a nagyktiztinségnek. A m lt

péntek délel tti eseményen
jelen volt T th Ferenc kor-
mánymegbízott, valamint a
megye vadásztársadalmá-
nak számos képvisel je is.
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Amikor egymásra talál
templomés természet
rENcELtc A Gyulaj Zrt. kie-
melten fontosnak tartja, hogy
a területén található kulti-
kus, történelmi emlékhelye-
ket megőrizze _ hangsúlyozta
Gőbölös Péter a tengelici park-
erdő és a Benyovszky-kápolna
múlt pénteki átadásán. Eh-
hez a munkához a Gyllaj Zrt.
megkapta a tulajdonosi jogo-
kat gyakorló Magyar Fejlesz-
tési Bank segítségét. Ugyan-
csak nyújtott anyagi támoga-
tást a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. A közeljövő tervei ktizött
tematikus tanösvények és egy
szép kilátó megépítése is sze-
repel.

Nyiri lános, az MFB szóvi-
vője dr. Kövér Lászlő házelnök

üzenetét tolmácsolta. ,,Azt re-
mélem, hogy mindenki, ami-
kor itt az erdő közepén álló
templomban találkozik a törté-
netével, megpróbálja megtalál-
ni gróf Benyovszky Rezső iga-
zi kincsét. Annak érzését és
biztos tudatát, hogy összetar-
tozunk'' - húzta alá az ország-
gyűlés elnöke.

Dr. Jung Lász|ő méltató be-
széde után Kajsza Béla, Tenge-
lic alpolgármestere olvasta fel
a község távollévő polgármes-
terének köszöntőjét. Végezetül
dr. Udvardy György pécsi me-
gyéspüspök áldotta meg a Be-
nyovszky-kápolnát, a természet
és templom egymásra találásá-
nak jegyében. r Sz. Á.


