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Szakmai beszámoló  

a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület (SMETE) 
2017. évi tevékenységéről és működéséről 

 
Az Egyesület önálló és együttműködés keretében megvalósított programjai, pályázati projekt-
jei
 
1. Erdész-Vadász Bál 
 
Időpont:  2017. február 11. 
Helyszín: Moc és Társa Rendezvényterem 
Részt vevők száma: 184 fő 
A rendezvény keretében a kötetlen szórakozás mellett az erdész-vadász szakma tradicionális kultu-
rális értékeinek bemutatása is helyet kapott. 
Felelős: Iberpaker Gábor, Berényi Ildikó, Kovácsné Kiss Zita, Merczel István 
Önkéntesek létszáma: 10 fő 
 

 
A báli meghívó 

 

Történelmi vadászbálok hagyományai, vadászati viseletek, vadászati kürt jelek 
Helyszín: Somogyszob, Rendezvényház 
Időpont: 2017. február 11.  
„Tradíciók a vadászatban” – Vadászbál szervezése, előadás a viseletekről és öltözékekről „divatbe-
mutató” szervezése, zenei előadás 

- a vadászbálok hagyományainak ismertetése, 
- a vadászati viseletek bemutatása, „divatbemutató”, 
- a vadászatban használatos kürt jelek bemutatása, 
- rézfúvós koncert keretében zenei kultúra átadása. 
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létszám: 184 regisztrált fő 
Az előadás és az azt követő interaktív fórum után ünnepi rendezvény következett, amely Egyesüle-
tünk immár hat éve visszatérő közösségi programja. 
 
Összefoglalás, a tevékenység eredménye: 
A program az egyesület alaptevékenységéhez, a közösség építés és szakma kultúra fejlesztése 
tárgykörökhöz kapcsolódott. 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, va-
lamint 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. Természet fotó kiállítás – pályázat keretében 
 
Helyszín: „Erdők Háza” Látogatóközpont, Kaposvár 
Időpont: 2017. március 21. 
„Csodálatos vadvilág” – Kiállítás rendezése természeti és vadászati témájú fotókból 

- a természeti és vadászat témájú képek segítségével a vadászati kultúra bemutatása, 
- a vándorkiállítással a célközönség bővítése. 

Eredmények: 
- I. díj: Horváth Mihály, 
- II. díj: Balog Tamás, 
- III. díj: Pozsgai László 

 
Összefoglalás, a tevékenység eredménye: 
„Erdőzúgás” – Természet fotókiállítás 
A Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület a 2016-os évhez hasonlóan, 2017-ben is 
meghirdetett egy természetfotó pályázatot. A pályázat kiírása az „Erdőzúgás” elnevezésű pályázat 
keretein belül történt, melyet az egyesület mellett a Földművelésügyi Minisztérium is támogatott. 
30 fotós küldte be képeit a pályázatra, az elbírálásra kerülő képek száma 138 volt, ebből 30-at vá-
lasztott ki a szakemberekből álló zsűri. 
A „Csodálatos vadvilág” vándorkiállítás első eseményével az Erdők Nemzetközi Napját köszöntöt-
tük 2017. március 21-én Kaposváron a SEFAG Zrt. Központjában. A kiállítást Merczel István, a 
Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület elnöke nyitotta meg, gratulált a díjazottaknak 
és egyben felhívta a vendégek figyelmét az erdők és a természet életünkben betöltött szerepére és 
fontosságára. 
A program rész tevékenységének eredménye: Két hét után a kiállítás – nevéhez mérten- útra kelt 
Somogy megyében, hogy oktatási intézményekben, kisközösségekben és szakmai rendezvényeken 
is bemutassa az érdeklődőknek a természet, a vadvilág szépségeit és rejtelmes pillanatait, ekként 
hozza mindenkinek közelebb a bennünket körülölelő világ csodáit. 
 
A kiállítás megnyitó létszáma: 94 fő 
A vándorkiállítás helyszínei, időpont: 
2017. március 21-április 15.  Erdők Háza Látogatóközpont, Kaposvár 
2017. április 30-május 02.  Mesztegnyői Erdei Vasút 
2017. május 05-május15.  Mesztegnyői Művelődési Ház 
2017. április 19-április 21.  Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakiskola és 
Kollégium 
2017. április 25-május 05.  Kodály Zoltán központi Általános Iskola, Kaposvár 
2017. június 10.   Somogy Megyei Vadásznap, Barcs-Középrigóc 
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2017. szeptember 01-03.  „Miénk a város” Kaposvár, Megyei Múzeum  
2017. szeptember 08-10.  Kulturális Örökség Napja, Budapest, Bazilika 
2017. szeptember 30-október15. Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium 
2017.december 15.-2018. január 03. Igali Művelődési Ház 
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3. Vadász fegyverek és a vadászati kiegészítő felszerelések használata, a bőgő kürt, vadgaszt-
ronómia 
Helyszín: Ropolyi völgy 
Időpont: 2017. május 25. 
„Hív a természet” – Előadás és terepi bemutató: A magyar vadászfegyverek és vadászati kiegészí-
tő felszerelésekről, bőgő kürt bemutató és verseny. Vadgasztronómiai érdekességek. 

- a fegyverek és felszerelések bemutatása, 
- a bőgő kürt használatának ismertetése, „Gímharsona” bőgő verseny 

A vadételek népszerűsítése. 
Látogatói létszám 314 fő (élőerős látogatói szám méréssel) 
 
Összefoglalás, a tevékenység eredménye: 
A projekt negyedik (2017-ben a harmadik) tevékenysége a vadászatban használt eszközökre, felsze-
relések bemutatására és a gasztronómiai érdekességekre fókuszált. Így a programban a „gímbőgő” 
verseny keretében a használt eszköz bemutatása aktív gyakorlatszerű körülmények között valósul-
hatott meg úgy, hogy a verseny szervezésével a látogatók az elbírálás szempontjainak megfelelően 
többször is hallhatták a kürt használatának „eredményét”. A kötelező versenyszámban „lámpa cilin-
der” megszólaltatásával, a szabadon választott részben pedig minden versenyző hagyományos szaru 
tülökkel utánozta a gímbika nászhangját.  A bíráló bizottságot az FM Tájegységi Fővadászi Főosz-
tályának munkatársai alkották, amellyel a szakmaközi kapcsolatok erősödtek. 
A vadászfegyverek bemutatásakor a fegyver történeti előadás anyaga az általános ismeretanyagon 
kívül az előtöltős fegyverek gyakorlati bemutatását is megcélozta. Az előadás eredménye a fegyver-
történeti ismeretanyag elsajátítása, amellyel a hagyományos vadászati kultúra népszerűsítése való-
sulhatott meg. A gasztronómiai bemutatón közel 300 fő vett részt főzéssel és vadételek bemutatásá-
val. 
 
4. „Erdők Hete” rendezvény sorozat 
 
Az Erdők Hete rendezvénysorozat 1997 óta, évről évre zajló eseménysorozat, azzal a céllal, hogy 
megismertesse és közelebb hozza a természetet kedvelőkkel az erdő kincseit, az erdészek munkáját, 
s hogy megértesse a látogatókkal, hogy nem az erdésztől kell félteni az erdőt, mert az erdész az erdő 
gondozója. Mindezek a pályázó Egyesület tevékenységének alapvető célkitűzése is. 
A 2017. évi, XXI. Erdők Hete jelmondata – „Közös kincsünk az erdő” – az erdők értékeinek gaz-
dagságára, azon belül a természeti, turisztikai és gazdasági értékek párhuzamos jelenlétére hívta fel 
a figyelmet. 
A pályázat keretében megvalósított tevékenységek: 

a.) Fotókiállítás Schmall Rafael asztrofotós (20 fotó) képeiből  
Időpont: 2017. október 2. napjától folyamatosan, a képek jelenleg is láthatók. 
Helyszín: Erdők Háza Látogatóközpont, Kaposvár 
Eddigi látogatók száma: 698 fő 
b.) Vetélkedő: szellemi és ügyességi vetélkedő az „Erdő életközössége” témában  
Időpont: 2017. december 20. 
Helyszín: Zselici Csillagpark, Zselickisfalud 
Vetélkedő tartalma: 
- erdő állataival, növényeivel kapcsolatos mondókák, versek, énekek bemutatása 
-  activity – az erdő életközösségével kapcsolatos szavak, kifejezések rajzolása, magyarázata 
és mutogatása, a csapat tagoknak pedig ki kell azt találni 
-  kincskeresés  
- felismerés (erdei növények) 
Résztvevők száma: 28 tanuló + 3 pedagógus 
c.) Kisfilm és szórólap készítése: Erdők Háza látogatóközpontban látható erdei életközösséget 
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bemutató kiállításról. Célja, hogy – eljuttatva az iskolákhoz, civil közösségekhez – bemutathas-
suk és népszerűsítsük az erdő életközösségével kapcsolatos ismereteket, ösztönözzük a látoga-
tókat, illetve a jövő generációját a természetben való tudatos és kímélő viselkedésre. 

Összefoglalás, a tevékenység eredménye: 
Az Erdők Hete rendezvényeinek alapvető célja az erdő és az erdész szakma társadalmi szerepének, 
létjogosultságának bemutatása, fontosságának és fenntarthatóságának kiemelése és élményszerű 
bemutatása. A fentiekben megfogalmazott rendezvények, programok mindezen célokat szolgálják, 
ezáltal az agrárszakmai szervezetek ilyen irányú feladatai megvalósulnak 
Szakmai hatás: 

- környezettudatosabb viselkedés, 
-  szemléletformálás, 
- környezet- és természetismeret növelése 

 
 

 
képek a vetélkedőről 
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5.  „Belső-somogyi barangolások” – A vadászati kultúra népszerűsítése, a Belső Somogyi tra-
dicionális vadászati kultúra értékeinek bemutatása 
 
„Ősi örökségünk” (Fekete István) értékei – A vadászati kultúra tradicionális értékeinek (építészet, 
képzőművészet, irodalom hagyományai) bemutatása 

- vadászkastélyok, vadászlakok és egyéb vadászathoz kapcsolódó infrastrukturális objektu-
mok, a vadászat és a vallás kapcsolatát szimbolizáló épített környezet bemutatása 
(Rinyatamási, Nagysallér, Petesmalom) 

- Dr. Studinka László vadászíró munkásságának bemutatása, 
- báró Schell József és Muray Róbert festőművészek munkásságának ismertetése 

 

 
 
Összefoglalás, a tevékenység eredménye: 
A programrész a térség jelentős, a vadászati kultúrához szorosan kapcsolódó építészeti, képzőmű-
vészeti értékeinek bemutatására koncentrált. Az előadók bemutatták Belső-Somogy  értékeit külö-
nös hangsúlyt fektetve Muray Róbert festőművész munkásságára és helyi értékeire. 
Létszám: 126 fő (élőerős látogatói számlálás) 
 
6. Taggyűlés 
6.1 Első taggyűlés 
Időpont: 2017. május 25. 14.30 óra 
Helyszín: Ropolyi tó pihenőház 
Napirendi pontok: 

1. Szakmai beszámoló 2016. 
Felelős: Merczel István 
2. Pénzügyi beszámoló 2016. 
Felelős: Berényi Ildikó 
3. Közhasznúsági jelentés 2016. 
Felelős: Berényi Ildikó, Merczel István 
4. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója 
Felelős: Iberpaker Gábor SZB tag 
5. Szakmai tervek 2017. 
Felelős: Merczel István 
6. Pénzügyi terv 2017.  
Felelős: Berényi Ildikó 
7. Egyéb aktuális események, tájékoztatók 
Felelős: Merczel István 
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6.2 Második taggyűlés 
Időpont: 2017. október 26. 11.00 óra 
Helyszín: Nagysalléri Vadászati és Helytörténeti Emlékház 
Napirendi pontok: 

1. Jelölőbizottság választása a 2018. évi tisztségviselő választáshoz 
Felelős: Merczel István 
2. A Nagysalléri Vadászati és Helytörténeti Emlékház bemutatása 
Felelős: Horváth Mihály  
3. Tájékoztatás az aktuális pályázatokról 
Felelős: Kovácsné Kiss Zita, Merczel István 

 
7. Pályázatok 
 
Földművelésügyi Minisztérium 
2016-7. évi pályázat és megvalósítás 
„Erdőzúgás” – a vadászati kultúra népszerűsítése 
A magyar vadászati kultúra népszerűsítése kiadvánnyal, előadással, kiállítással és gyakorlati bemu-
tatókkal a gyermekek és fiatalok, a szakmai és széleskörű közönség felé 
pályázati összeg: 2.965.000,- Ft 

 
Földművelésügyi Minisztérium 
2017-18. évi pályázat és megvalósítás 
„Belső-somogyi barangolások” – a vadászati kultúra népszerűsítése 
A Belső Somogyi tradicionális vadászati kultúra értékeinek bemutatása - A magyar vadászati kultú-
ra népszerűsítése előadással és közösségi programmal, valamint vadászati témájú képzőművészeti 
alkotás restaurálása és bemutatása 
pályázati összeg: 2.545.000,- Ft 
 
Földművelésügyi Minisztérium 
Agrárszervezetek támogatása 
„Erdők Hete” rendezvény sorozat támogatása 
pályázati összeg: 400.000,- Ft 
 
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, 2018. január 31. 
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