Gazdaság

Ünneplő vadászok között
XXVI. alkalommal rendezték meg a Heves
Megyei Vadásznapot a parádfürdői
parkban. Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, az Országos Magyar Vadászati
Védegylet elnöke fővédnökségével lebonyolított rendezvény szervezői – Parád és
Bodony önkormányzata, az Országos Magyar Vadászkamara Heves Megyei Területi
Szervezete (OMVK), valamint a Heves Megyei Vadásztársaságok Szövetsége. A július
8-án tartott ünnepi eseményt, melyet ezúttal is a palócnapokkal együtt tartották,
több ezer érdeklődő kereste fel; a vadászok tevékenysége mellett legfőképpen a
kulturális programra és a vadhúsfőző versenyre voltak kíváncsiak. A vadászkamara
nagyszabású rendezvénye ugyanakkor jó
alkalmat nyújtott ahhoz, hogy a vadásztársaságok baráti hangulatban véleményt
cseréljenek a helyzetüket, munkájukat
érintő új vadászati törvény változásairól.
Kitüntetések átadására is sor került.

Parádfürdő üdítő környezetében a zászlóbehozatal és a vadászhimnusz elhangzását követően Mudriczki József, Parád
polgármestere köszöntötte a vendégeket,
majd Polónyi György, az Országos Vadászkamara Heves Megyei Területi Szervezet
elnöke, ünnepi beszédét azzal kezdte,
hogy a magyar vadászat egyet jelent a
természet szeretetével, a vad tiszteletével
és a színvonalas vadgazdálkodással. Heves
megyének 62 vadászterülete van, az újabbakkal immár 58-ra emelkedett a vadászati joggal rendelkező vadásztársaságok száma. Kiemelte, hogy a 2017-es év jelentős
változásokat hozott a vadászok életében:
az új vadászati törvény 2017-től 2038-ig
jelölte meg az üzemtervi vadgazdálkodási ciklust. Ez nem csak a gazdálkodókra,
hanem az őket segítő és újonnan munkába álló tájegységi fővadászokra, illetve
a kormányhivataloknál dolgozó vadászati felügyelőkre is komoly feladatokat ró.
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Felkészültségük a biztosítéka, hogy magas
szintű szakmai munkát fognak végezni. Az
elnök hangsúlyozta, a vadásztársaságoknak nem csak hatékony munkát, hanem
anyagiakban biztosabb forrást kell teremteniük, hogy az elkövetkező két évtizedben minőségileg a nagyvadállományt, illetve mennyiségileg az apróvad állományt
fejleszteni tudják.
– A törvény lehetőséget nyújt ahhoz,
hogy bevételeinkből vadgazdálkodási alapot hozzunk létre, amelyhez a társaságok
pályázattal juthatnak hozzá. Az ehhez
szükséges feltételek szeptember végére
elkészülnek, és 2018 tavaszára forrásként
állhatnak a jogosultak rendelkezésére –
jelentette ki a területi elnök. „Mozgalmas
évet zárt az ország és a megye vadásztársadalma” – mondta el üdvözletében Dobre
Kecsmár Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei alelnöke. Reményét fejezte ki, hogy kompromisszumos
megoldásokkal hamarosan rendeződnek
a még meglévő vadászati jogi kérdések a
megyében. Az idő sürget, jegyezte meg,
mindenhol el kell kezdeni a 20 éves munkát, amely az erdő, mező és vadgazdálkodók közötti együttműködéseken alapul.

Az ünnepség további részében a közönség választhatott: vagy az üstöknél
nézelődik, tanulmányozva a kedvére való
étkek elkészültét és a kézműves vásár kínálatát, vagy pedig az Erzsébet Park Hotel
vendégeként a kulturális programokat látogatja. Sokan voltak kíváncsiak a kitüntetések átadására, amely az ünnep fénypontját jelentette. A kamara Aranyérmét
Kaszab Balázs, a Fehérkő Vadásztársaság
tagja vehette át, vezetése alatt sokat fejlődött Heves megye északi hegyvidékének
vadállománya. Új vadfajokat telepített a
térségbe, a földtulajdonosok bizalmát is
magáénak tudhatta. A Nimród Érem tulajdonosai lettek: Szabó László a Megyei

Vadásztársaságok Szövetsége elnökségi
tagja, Őzse János a Mátra’97 Vadásztársaság tagja, Matalik Attila a Szücsi-Rózsai
Földtulajdonosok Vadásztársaságának vadászmestere, Czifra Miklós Vízimalom Vt.,
Bálint József Pély-Tiszatáj Vt., Zaja Sándor
Markazi Várhegy Vt., és dr. Cseh László az
Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság
tagja. A gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettet az Átányi Vadásztársaság érdemelte ki.
Gratulálunk!
A természetben főzött ételeknél nincs
jobb! – mondták a főzőverseny díjazottjai,
akik kategóriánként hármas rangsorban
vehették át a díjakat a zsűritől. 33 csapat
versengett. Elsők lettek: Leves kategória: –
Nagyrédei Szőlőskert Vt., Pörkölt kategória: – Felső-Tarnavidéki Vt., Sült kategória:
– Grassalkovich Vadásztársaság. Különdíjban részesültek: a Füzes Vt., Guti Nagyerdő Vt., Dél-Mátra Vt., és a Gróf Károlyi Mihály Vadásztársaság tagjai. Eszem-iszom
közben a sátraknál komoly beszélgetések
hangzottak el a megnyitón elmondottakról. Vendéglátóim barátságosan maguk
közé hívtak egy kis beszélgetésre. Pék
László a Heves megyei vadásztársaságok
legfiatalabb elnöke Aldebrőn. Megkérdeztem tőle, hogy indult a ciklus?
-Az idei vadgazdálkodási ciklus a vadászterületek kijelölésével, az új földtulajdonosi közösségek megalakulásával kezdődött. Az eljárások esetenként elhúzódtak,
így a vadgazdálkodás nem mindenhol indulhatott a terveknek megfelelően 2017.
március elsején. Így volt ez társaságunknál
is. A 3 hónapos „vajúdási” szünet gazdálkodásunkat több területen is visszavetette. Szerencsére azonban a terület kijelölés során sikerült szoros együttműködést
kialakítani a helyi földhasználókkal és
földtulajdonosokkal, közösen tervezzük
már a ciklus tennivalóit. Az erős partnerség számos előnnyel fog járni, növeli majd
a vadgazdálkodás és a vadkár elhárítás
eredményességét. Ebben fontos szerep
hárul mindannyiunkra, de különösen társaságunk hivatásos vadászára Uzelman
Zsoltra, aki szakszerűen irányítja terveink
teljesítését – válaszolta Pék László.
(M.I.)
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