COMUNICAT
Standul României, organizat în cadrul Târgului Expoziţional de Vânătoare şi Pescuit
FeHoVa 2018 ca urmare a solicitării conducerii Ministerului Apelor şi Pădurilor, s-a bucurat de
un succes binemeritat şi de aprecieri elogioase din partea oficialităților ungare, precum şi a
vizitatorilor din Ungaria, România şi alte ţări europene, dar nu numai. Succesul a fost rezultatul
unei bune colaborări, între reprezentanţi ai AGVPS, RNP Romsilva şi Abies Hunting SRL.

Expoziţia a fost deschisă de viceprim-ministrul Semjen Zsolt, care a salutat participanţii
la eveniment, ţinând să remarce prezenţa României la această manifestare cinegetico-halieutică,
în calitate de oaspete de onoare al evenimentului. Din România au fost prezenţi la deschiderea
acestei manifestări, d-l ambasador Marius Lăzurcă, d-l secretar de stat Istrate Şteţco, preşedintele
AGVPS, d-l Neculai Şelaru, vicepreşedintele AGVPS, d-l Atilla Kelemen, director în RNP
Romsilva, d-l Mugurel Mincă, reprezentantul Abies Hunting SRL, d-l Gellert Kelemen şi
subsemnatul.
După cuvântul de deschidere rostit de viceprim-ministrul Guvernului Ungariei, au luat
cuvântul d-nii: Sandor Fazekas – Ministrul Agriculturii din Ungaria, Şteţco Istrate – Secretar de
stat în cadrul MAP şi alţi oficiali prezenţi la manifestare.
După ceremonia de deschidere a urmat vizitarea standului României de către oficialităţi şi
organizatori, prilej cu care au fost remarcate, din nou, recordurile mondiale deţinute de România la
capră neagră şi craniu de urs brun, precum şi recordurile naţionale de cerb şi căprior, urşii naturalizaţi
şi alte trofee valoroase expuse de cerb şi mistreţ. Standul României a mai fost vizitat, încă din prima
zi a expoziţiei, de preşedintele Consiliului Internațional de Vânătoare, d-l George Aman, şi directorul
executiv al acestuia, d-l Tamaş Mărghescu, cu care am avut onoarea de a purta discuţii interesante

despre necesitatea strângerii rândurilor la nivel internaţional pentru susţinerea activităţii de vânătoare
şi intereselor vânătorilor de pretutindeni.
Amenajat într-un spaţiu generos de 80 mp, standul nostru a excelat prin valoarea aparte a
trofeelor expuse aerisit, aşa încât să lase suficient loc vizitatorilor.
Aprecierile la adresa standului României au fost binemeritate şi elogioase, atât din partea
miilor de vizitatori străini, cât şi din partea românilor de bună credinţă, care s-au declarat mândri
de modul în care au fost reprezentaţi la acest eveniment.
Succesul standului României a recompensat, până la urmă, efortul şi străduinţa organizatorilor,
depuse în interesul reprezentării prestigioase a ţării, într-unul din puţinele domenii de activitate în care
excelăm.
M. Drăgănescu

„Anul acesta România a fost musafirul de onoare al expoziţiei, şi natural că în standul reuşit cel mai mare
interes a stârnit trofeul de urs”.

