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Szakmai beszámoló
a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület (SMETE)
2016. évi tevékenységéről és működéséről
Az Egyesület önálló és együttműködés keretében megvalósított programjai, pályázati projektjei
1. Erdész-Vadász Bál
Időpont:
2016. február 13.
Helyszín:
Moc és Társa Rendezvényterem
Részt vevők száma: 138 fő
A rendezvény keretében a kötetlen szórakozás mellett az erdész-vadász szakma tradicionális kulturális értékeinek bemutatása is helyet kapott.
Felelős: Iberpaker Gábor, Berényi Ildikó, Kovácsné Kiss Zita, Rakovics Andrea, Merczel István
Önkéntesek létszáma: 10 fő

A báli meghívó
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„Hagyományos vadászati módok” – előadás, a Magyar vadászattörténetről, a hagyományos vadászati módokról és alkalmazásuk fejlődéséről
Időpont, helyszín: 2016. február 13., Somogyszob, Rendezvényház
Előadó: Mocz András okl. erdőmérnök, a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdonosa
Létszám: 134 fő, szakmai közönség, külsős érdeklődők
önkéntesek száma: 2 fő

az előadás alatt..

ünnepélyes megnyitó

Az előadás és az azt követő interaktív fórum után ünnepi rendezvény következett, amely Egyesületünk immár hat éve visszatérő közösségi programja.
Összefoglalás, a tevékenység eredménye:
A két programrész szervesen illeszkedik. Az egyesület alaptevékenységéhez, a közösség építés és
szakma kultúra fejlesztése tárgykörökhöz kapcsolódik. Az ünnepi közösségi programrész a szakmák tradicionális elemeinek erősítésén kívül teret adtak a közösségépítés klasszikus csoportos, kiscsoportos formáinak is kötött és kötetlen formában. A programrész eredménye a szakmán belüli és
szakma közi kapcsolatok, valamint a hagyományos szakma kultúra ismereteinek erősödése. A vadászati kultúrát népszerűsítő programrész eredménye: a közönség alternatív választ kapott arra, hogy a
gazdálkodási ismeretek mellett jelentős szakma történet és annak tartalmi vonatkozásai milyen módon integrálhatóak a mai korszerű gazdálkodás alkalmazott technológiai formáiba.
2. „Királyi ünnepek, vadászatok” – előadás: A magyar vadászat története és vadászati módok a
középkorban
Időpont, helyszín: 2016. március 09., Zselickisfalud-Kardosfa
Előadó: Lóki György fősolymász, Aranysólyom Fészke
Létszám: 75 fő, szakmai közönség, önkéntesek: 2 fő

Az előadó…

a hallgatóság
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Összefoglalás, a tevékenység eredménye:
A tevékenység eredménye, hogy megismerhettük az előadással érintett szakmai területek (vadászattörténet, hagyományos vadászati módok: solymászat, íjászat, stb.) történeti fejlődését, valamint
azok korszerű mai leképzését, gazdálkodási és szolgáltatási jelentőségét.
3. Erdők Nemzetközi Napja
„Tradíciók a vadászatban” – Előadás és terepi bemutató: az íjászat
Célközönség: általános iskolai korosztály – 94 fő
Közreműködő tagtársak és külsős munkatársak: Éder Lilla, Simon Tamás, Takács Tiborné, Egerszegi Anikó, Major László, Fülöp Tamás, Nagy László (önkéntesek 7 fő).

Terepi program a Gombás-Desedai parkerdőben

Összefoglalás, a tevékenység eredménye:
A célcsoport (gyermekkorú réteg) részére rendezett program keretében közvetlen és közvetett pozitív eredményeket értünk el az erdész-vadász szakma társadalmi megítélését tekintve. Az általános
iskolai osztályok tartalmas parkerdei kirándulás keretében elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhettek az erdei környezetről, valamint a hagyományos vadászati kultúráról. Kézbe vehették és
kipróbálhatták az íjat, mint ősi vadászfegyvert. Az interaktív foglalkozás elősegíti a helyenként érzékelhető sztereotip gondolkodás feloldását.
4. Közösségi nap
„Hű társunk a vadászatban” – Előadás és terepi bemutató: A magyar vadászkutyák, a bokrászás, a
kotorékozás és az agarászás bemutatása. Halgazdálkodás, vadgasztronómiai érdekességek.
Időpont, helyszín: 2016. május 26. - helyszín: Vörösalma
Előadó: Petz Ágnes magyar agártenyésztő, Lóki György fősolymász, Németh Krisztián főszakács,
Balázs Izolda, György-Horváth László előadóművészek
Létszám: 296 fő, szakmai közönség, egyéb érdekelt felek, önkéntesek 11 fő

A rendezvény helyszíne

a közönség

3
TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

agarászás

solymászat

rendezvény megnyitó

a gasztro bíráló bizottság

Összefoglalás, a tevékenység eredménye:
A program jelentősége a közösségi kapcsolatok fejlődésén kívül az, hogy az erdő- és vadgazdálkodás termékeinek, ill. melléktermékeinek hasznosítására mutat elméleti és gyakorlati útmutatásokat.
A kiegészítő előadások (bokrászás, agarászat, solymászat) pedig érdekessé teszik a programot a
külsős látogatóknak is.
5. Taggyűlés
2016. május 26. Vörösalma, elnökségi és taggyűlés – 21 fő jelenlevő
Napirendi pontok:
1. Szakmai beszámoló 2015.
Felelős: Merczel István
2. Pénzügyi beszámoló 2015.
Felelős: Berényi Ildikó
3. Közhasznúsági jelentés 2015.
Felelős: Berényi Ildikó, Merczel István
4. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
Felelős: Iberpaker Gábor SZB tag
5. Szakmai tervek 2016.
Felelős: Merczel István
6. Pénzügyi terv 2016.
Felelős: Berényi Ildikó
7. Egyéb aktuális események, tájékoztatók
Felelős: Merczel István
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6. „Erdőzúgás” - A vadászati kultúra népszerűsítése
„Vadászattörténet, etika, művészetek” – Bemutató és előadás a Magyar vadászattörténetről, a vad
tiszteletéről, a trófeákról, helyi irodalmi és képzőművészeti vonatkozások
2016. október 27., Nagysallér vadászház, Vadászati és Helytörténeti Emlékház
Szervezők: Horváth Mihály, Balog Tamás, Merczel István
Becsült létszám: 450 fő, önkéntes közreműködők száma: 13 fő

A trófea kiállítás

meghívó

Összefoglalás, a tevékenység eredménye:
A program eredménye, hogy széleskörű látogatói célcsoportok (szakmai, egyéb érdekelt szakmai,
médiákon keresztül széles közösségi) felé ad információt a vadgazdálkodás történeti folyamatairól
és mai eredményeiről, valamint írott és íratlan etikai szabályairól. Kiemelt jelentőségű volt a
„szakma művészetekben” program fejezet is.
7. Pályázatok
2015-16. évi pályázat és megvalósítás
Földművelésügyi Minisztérium
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„Erdők, mezők, vadligetek…”
Hagyományos vadászati módok népszerűsítése
A hagyományos vadászati módok népszerűsítése kiadvánnyal, előadással, konferenciával és gyakorlati bemutatókkal a gyermekek és fiatalok, a szakmai és széleskörű közönség felé
támogatási szerződés száma: EVGF/754-14/2015. S-5/2015.
Pályázati összeg: 3.000.000,- Ft

Mobil poszter

Földművelésügyi Minisztérium
2016-17. évi pályázat és megvalósítás
„Erdőzúgás”
A vadászati kultúra népszerűsítése
A magyar vadászati kultúra népszerűsítése kiadvánnyal, előadással, kiállítással és gyakorlati bemutatókkal a gyermekek és fiatalok, a szakmai és széleskörű közönség felé
Pályázati összeg: 2.965.000,- Ft
GREENLIGHT – Holdkő Alapítvány
„Nyárköszöntő a Zselici Csillagparkban” – futóverseny: 300.000,- Ft
Nem nyert pályázat
Nemzeti Együttműködési Alap
Erdők a közjóért" - A természet és az emberi közösségek kapcsolatának fejlesztése
Pályázott összeg: 2.516.000,- Ft, várólistás megítélt összeg: 255.000,- Ft
8. Együttműködő partnereink
Magyar Csillagászati Egyesület, „Együtt a Gyermekekért” Alapítvány (Lábod), SEFAG Erdészeti
és Faipari Zrt., Országos Erdészeti Egyesület (OEE), OEE Kaposvári Helyi Csoport, Dráva Völgye
Középiskola
Kaposvár, 2017. január 31.
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