AKTUALITÁSOK

Erdeikápolna-átadás Tolnában
Ha csak egy napra is, ha csak egy rövid
idõre is, de a 2014. május 16-án Felsõtengelicre látogató emberek átélhettek valami különlegeset a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. által felújított 100 éves Benyovszky-sírkápolna és az azt körülölelõ
parkerdõ átadó ünnepségén. Valami különlegeset, ami csak ritkán adatik meg a
percekben, órákban és rohanó években
gondolkodó, mai halandónak. Átélhettük az érzést, azt az ezen a helyszínen
szinte kitapintható élményt, hogy a múlt
hogyan kapcsolódik egybe a jövõvel a jelenen keresztül. A sokszor üres frázisként
ható, megannyi gondolkodó által megfogalmazott a múltra és jövõre vonatkozó
gondolatok itt értelmet és tartalmat nyertek. A ceremónia pár órás idõtartamára
minden korábbi tombolása ellenére még
„Yvett ciklon” is elcsitult, sõt a parforce
kürtök méltóságteljes dallama alatt a nap
sugarai is lyukat ütöttek a viharfelhõk
vastag, szürke páncélján, mintegy fényárral kiemelve az immáron eredeti pompájában tündöklõ, gyönyörûen felújított kápolnát, a parkerdõ haragoszöld tónusából. Az akusztikus élményt tovább fokozta Fóris Dóra népdalénekes elõadása.
A hangok körülölelték az embert, erdõt
és magát a kápolnát is, egybeforrasztva
minden résztvevõt.

Fotó: Antli István

Gõbölös Péter (a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója), Nyíri János (az MFB szóvivõje,
aki Kövér László levelét olvasta fel), dr.
Jung László (az MFB ügyvezetõ igazgatója) valamint Kajsza Béla (Tengelic község
alpolgármestere, aki Gáncs István, polgármester levelét olvasta fel) köszöntõjének elhangzása után az épület pontosan
100 éves jubileumakor került sor a kápolna püspök általi felavatására és megáldására. A benedikálást dr. Udvardy György
pécsi megyés püspök végezte. A ceremónia zárásaként az átadást szimbolizáló
szalagátvágást dr. Jung László végezte el,
megnyitva ezzel a múltban alkotott, a je-

lenben felújított helyszínt a jövõ számára,
a testi-lelki felüdülést vagy csak egy-egy
csendes percet keresõ kiránduló, túrázó
vagy a közelben megszálló vendégek,
egyszóval a közjó számára.
A kápolna felújítása több volt, mint
egy régi, romos épület jól sikerült mûszaki renoválása. Példát is mutatott,
hogy egy másik, térben távolabb lévõ
állami erdõgazdaság, hogyan tud melléállni nemes céloknak. Nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is. Nem lehetünk
elég hálásak, hiszen a magyar Loirevölgyének is emlegetett Tolna megyei
Tengelic egyik szegletében a múlt egy
emléke, a Vas megyei Szombathelyi Erdészeti Zrt. hathatós segítségével tudott
megújulni és megmenekülni.
Megéri-e a már elkészült felújítás és a
még hátralévõ további parkerdõ-rekonstrukció? Az attól függ, ki, mit lát egy-egy
omladozó épületben. Ha csak az omladozó, megrepedezett falakat nézi és látja
az ember, akkor nem. Munka, teher és
költség. Ha azonban jobban a téglák mögé lát, a múlt szabadon használható építõköveit láthatja meg, amibõl a jövõ is
építhetõ. Örülünk, hogy sokan látták
meg az utóbbit az átadás napján!
Kovács Tamás
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Különleges stégrendszer a Baláta-tavon
Belsõ-Somogy élõvilágát bemutató
ökoturisztikai sétányt avattak május 27én a KASZÓ Zrt. kezelésében lévõ, fokozottan védett Baláta-tavon. A tó 1942
óta áll védelem alatt, megközelíteni eddig csak igen nehezen lehetett. Mostantól viszont a közel 600 méteres stégrendszer segítségével egészen közelrõl
láthatják az érdeklõdõk a tó minden
kincsét.
A magyar kormánynak eltökélt célja,
hogy együttmûködve az állami erdészetekkel megnyissa az erdõket az emberek elõtt” – hangsúlyozta dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes az ünnepélyes átadáson. Hozzátette: ezt azzal a
céllal teszik, hogy megismertessék Magyarország értékeit a társadalom minél
szélesebb közösségével.
Galamb Gábor, a KASZÓ Zrt. vezérigazgatója a sétány nyújtotta lehetõségekrõl szólva elmondta: így „szinte testközelbõl” tudják megmutatni a tó faunáját
és flóráját, köztük a ritkaságokat.

Szászfalvi László, a térség országgyûlési képviselõje annak a reményének
adott hangot, hogy a Somogyország zöld
szívében fekvõ Baláta-tó az elkészült
stégnek köszönhetõen ezentúl még több
kirándulót vonz.

Dr. Jung László, a 22 erdészeti részvénytársaság tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. ügyvezetõ igazgatója az erdészetek közjóléti
programjáról szólva elmondta: a leglátványosabb a szálláshelyek bõvítése, a
régi vadászházak felújítása, de ugyanilyen fontosnak tartják a kevésbé látványos, de a „komfortérzethez” elengedhetetlen infrastrukturális fejlesztéseket
is. Fontos, hogy a természetet bemutató
attrakciókat hozzanak létre, amelyeken
keresztül megismertethetõ az erdészek
munkája és ezáltal az erdõ is. Az állami
erdészetek eddig mintegy 4,6 milliárd
forintot költöttek beruházásokra a
2010-ben elindított közjóléti program
keretében. Ennek része a mintegy 50
millió forintból megvalósított stégrendszer, melyet a tó egykori elhivatott kutatójáról, dr. Marián Miklósról neveztek el.
Forrás: MTI
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Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 6. szám (2014. június)

205

