meLynek átadása is rovidesen várhato'
A vezérigazgatÓ megkoszonte a CyuLaj

Zrt. Pincehelyi Erdészete munkatársainak és a kiviteLezcj vá[LaLkozásoknak a
felÚr.j

ításba n végzett m
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káját.
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ÜdvÖzlo szavaivaIoromét fejezte ki a feL-
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or Ág nes kisszéke[yi poLgá
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Újított kuLcsosház Láttán, és toImácso[-
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ta a kisszékelyi és térségiemberék oro-

t.l

{,

mét, hogy a táj megint gazdagodott
egy szépen és korszertjen megujított ob-

jektumma[, melyhez sokakat emLékek
és érzeImek kotnek.

Az átadás nyí[t nap keretében tortént, aho[, a kÖszontcjket a Legkisebbek
verse és a Bokréta népdalkor éneke ko-

vette. A házigazda Pincehe[yi Erdészet
részéroISzi Benedek Sándor erdészet-

vezeto orommel invitáLta az embereket a házba és arra, hogy érezzékitt
joL magukat a természet eme megh itt
zugá ban.
Az 193O-as években

Ágoston Manote-

ruletgazda jovoLtábot épu[t, Kisszéke[y
falu határában talalhato Jáger-réti va-

dászLak sorsa

szép fordulatot vett.

A Cyutaj Erdészeti és Vadászati 7rt-. eredeti formáját meghagyva, Új kÓntÓsbe

b jtatta.
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A háborut kovetcjen az épÜlet az itt

T

elterÜlcj hataImas csemetekert kiszo[gáto epÜLeteként és [akásként funkcioná[t. A

csemetekert számos kisszékelyi

ember munkahelye volt egykoron. ltt [a-
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kott Magyarország elsok kozott az egyik

erdésznoje, M ittelholz Vil ma, akinek jÓ_

ház kiaLakítása voLt, ami ez év májusára

vottábÓtaz itt élcj Öregek még mindig

megvaLÓsu[t.

ViIma-házként emlegetik az épÜletet.
Az e[muLt évtizedekben [akatlanná

Az átadásná[ CobÓlÓs

Péter, aLrt.ve-

zérigazgatoja koszontojében

eI

mondta,

vátÓ épÜLet segítségértkiáltott, hogy

hogy a Cyutaj Zrt. turisztikai fejleszté-

jelenkor és az uto-

seinek a .jáger-réti vadászlak (kuLcsosház) csak az egyik állomását jelenti.

megmaradhasson
kor

a

számára, továbbvigye torténetét,és

az cjt ovezo erdcj része maradhasson,

A pusztulo épÜLet kÜlso és betso felÚjí-

melynek csend.je, nyugaIma mélyen át-

táSát éS a kornyezetének rendbetéte[ét

hatja ezt a helyet.

jelentos mértékben a Zrt. felett tu[aj-

A tÖbb mint nyolcvanéves épÚtet
statikailag jo áttapotban vo[t. A tetcj_

don osi jogokat gyakorlo FoLdmLive[ésÜgyi M inisztérium áLtaL biztosított pénz-

tesultek. AnnafÜrdon, az Erdészeti Erdei

A csaLádias hangulatot fokozta, hogy

szerkezet részbeni cseréje és a belso he-

Ügyi forrásbot tudták megvalÓsítani,

lsko[a koze[ében még egy speciá[is

a részt vevcj nyugdíjasok emlékei, torte-

meLyet megkoszÓnt.

lyiségek a mai kor igényei szerinti fe[_
ÚjÍtása után,

az épulet ismét régi fé-

nyében pompázik. Az a[apveto Cétkitljzes egy csendes,

nyugodt kornyezetjeLteg turista-

ben Lévcj, kicsit nomád

[ombkorona-tanosvén nyeI kiegészített

netei a ház Láttán szinte azonnaLfelszín-

a Paks kÓzelében, TengeIicen, továbbá

kitáto is épt-iLt. Ez évben még egy továb_

Tamási és Lengyel-AnnafÜrdo térségé-

bi

re tÓrtek. A Jáger-réti vadászlaknak is
szuksége Van aZ emberekre, hogy ez a

ben ta[álhato parkerdokben tanosvé_

tán, továbbá Kurd mellett, a Koszoru-

mai mércével mérve parányi csoda to-

nyek, kirándutohetyek és játszoterek lé-

dombon egy csodáLatos

vábbra koztÜ

Az eImÚ[t években

vadászlakot ujítottak feI Csurgopuszpihenc1erdcit,

k

maradhasson.
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