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gezte. A ceremonia zároaktusaként dr. Jung Lászlo sza-

tagátvágással nyitotta meg a multban alkotott, a je-

lenben fetujított helyszínt a kozjo számára.

A kapoIna fetujítása tÖbb vo[t, mint egy régi, ro-

mos épÜtet jotsikerÜ[t mrjszaki renoválása. Peldát is

mutatott, hogy egy á[[ami erdogazdaság hogy tud
me[[é allni a nemes céloknak

Kovács Tamás

Ha csak egy naPra iS, de átéthettek valami kÜlonte-

geset a 2014. má1us 16-án Felsotengelicre látogato

emberek a Cyutaj Erdészeti es Vadaszati Zrt. áltatfet-

Újított 100 éves Benyovszky-sírkápolna és az azt ko-

rutoteto parkerdcí átadÓ Ünnepségen Atethettuk az

érzést, aZ eZen a helyszínen szinte kitapinthato él-

ményt, hogy a mutt hogyan kapcsotodik egybe a jo-

vovel a jelenen keresztÜ[.

A Parforce-kÜrtok méltoságteljes da[[ama alatt a

nap SUgarai lyukat ÜtÖttek a viharfelhok vastag , szllr-

ke páncélján, fényárraI kiemelve az immáron erede-

ti pompajaban tundok[o, gyonyÖrrlen fetujított ka-

polnát a parkerdo haragoszÖld tonusábÓt. Az akusz-

tikus é[ményt meg tovább fokozta Foris Dora neP-

da[énekes eloadása.

Cobolos Péter, a Cyutaj Lrt. vezérigazgatoja, NyÍri

Janos, az MFB szovivoje (aki Kover LaszlÓ leve[ét o[-

vasta fel),dr.Jung Laszlo' aZ MFB Agrár- és Turiszti-

kai Befektetési Foigazgatoságának Ügyvezeto igaz-

gatÓja, va[amint Kajsza Bela,TengeIic kozseg aIpol-

gármestere (Cán cs lstvan po[gármester levelét o[-

vasta fet) koszontojének elhangzása után, az épu-

letet 100 éves jubileumán avatták fet. A benediká-

last dr. Udvardy Cyorgy pécsi megyés pÜspok ve-

Az egykor szomoru sorsu Kápolnapuszta sziklái

számta[an titkot magukba zárva, buszke tartássaI

szegélyezik a Vértes dombolda[ait. Ebben a pázsit-

tal borított volgyben csak az ott maradt vad nyo-

ma árulkodik a barangolonak, micsoda regényes

életet el a hajnaIi erdo. S amikor fetjov naP me8-

csillantja a harmatcseppeket a májusi vadvirágo-

kon, mint a [i[a ecsetvonások a plein air festmé-
nyen, ugy ragyogtatja, kápráztatja a tájat. Minden

h ivalkodás nétkÜ[, egyszerti szépségévet ejt ra buI a

gánti erdoben Kápolnapuszta.

Crof Lamberg Rudolf minden bizonnyaIszen-
vedélyes szerelmese lett ezeknek a lankáknak,

ezért éPíttette 1B74-ben az ott lévo vadászhá-

zat, amely a ket vitágháborut is áté[ve, megma-

radt patinásan, nemesi vonásokkal, a dus vad-

fotd ekkeI szegélyezett dom bo[da [on.

A Vértesi Erdo Zrt', a terÜlet jelenlegi gazdája-

ként, nem adta át az enyészetnek a lombok ko-

zott rejtozo, megkopott oreg fa[akat, a száraz és

denevérekkeIteli pincét. A regi vadászmesék r-
zoinek tiszteletére - akik szintén a katapjukra tuz-

ték a kis tÖtgyfalevelet _ uj pompát adott az erdo-

gazdaság a nagy multu vadászháznak' Ma már az

ideérkezot ámulatba ejti, és a vadászvendég vissza-

vonhatatlan vágyat érez arra, hogy valamikor Úrjra

[áthassa. lsmételten maradandÓ értéket teremtett
a Vértesi Erdo Lrt., hodolattaIgrof Lamberg Rudolf
elcjtt is. A vadászházat Kocsis Mihály vezérigazgato,

Semjén Zsolt miniszterelnÖk-helyettes és Pravetz

Antal, a Csákvári Erdészeti igazgatoja adta át'

Sárainé lllés Edina
Vértesi Erd Zrt.
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