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Szakmai beszámoló
a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület (SMETE)
2018. évi tevékenységéről és működéséről
Az Egyesület önálló és együttműködés keretében megvalósított programjai, pályázati projektjei
1. Erdész-Vadász Bál
Időpont:
2018. február 10.
Helyszín:
Zselicvölgy Szabadidőfarm Borkupola
Részt vevők száma: 180 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, Merczel István
Önkéntesek létszáma: 10 fő

A báli meghívó

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 módon. A program 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
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jelentős szakma történet és annak tartalmi vonatkozásai milyen módon integrálhatóak a mai korszerű gazdálkodás alkalmazott technológiai formáiba.
2.

Muray Róbert festményének (al secco) restaurálása és kiállítása

Előzmények: Egyesületünk 2012-ben a Petesmalmi vadászlak felújításakor a falakon található nyolc
darab báró Schell József által festett képet restauráltatta falemez mobil hordozóra. A képekből öt
visszakerült az egykori vadászlakból kialakított „Studinka László” Természetismereti Központba,
három pedig a Nagysalléri Vadászati és Helytörténeti Emlékházban látható.

Schell képek a restaurálást követően Petesmalomban

Restaurálási technika: A falfelületről történt leválasztást követően a festmény nagy mérete miatt a
korábban (a Schell képeknél) alkalmazott megoldás helyett fa keretbe ragasztott polyetilén lemez a
hordozó. Ez mind stabilitás, a mozgathatóság, a rögzíthetőség szem-pontjából előnyösebb. A tervezett technika időt állóbb megoldás, mint a nyolc képnél alkalmazott rétegelt lemez. Részben a lényegesen kisebb súly, részben pedig a nagyobb merevség miatt.
A kép eredeti helye: NINESZ székház, Nagyatád, Baross Gábor u. 1.
mérete: 142-147x327 cm
állapota: a felület megfelelő, kevéssé sérült, a szín minősége fakó

A restaurálás munkafázisai:
- A kép felületének levédése paraloiddal,
- A kép felületére egy réteg enyves géz felragasztása,
- A kép felületére újabb egy réteg enyves géz felragasztása,
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-

A falfestmény leválasztása a falról,
Befejező szakasz:
A kép hátoldalának tisztítása, konzerválása, kiegészítése. Planatollal védő géz réteg ragasztása a kép hátoldalára. A polyetilén hordozó előkészítése. A kép megfordítása, az elejéről a 4
réteg enyves géz eltávolítása. A kép felragasztása a hordozó lemezre 5 %-os paraloid oldattal. A festmény felületének tisztítása, az esetleges hiányok javítása. A festmény felületének
lakkozása és retusálása.

Kép a restaurálás folyamata:
leválasztás

a leválasztott kép átforgatása…

érdekes részletek…
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restaurálási szakasz, javítások

a restaurált kép

A képet a Nagyatádi Önkormányzat egyesületünk megállapodás keretében használatába adta át. A
kép restaurálását követően a Nagysalléri Vadászati és Helytörténeti Emlékházban került kiállításra,
ahol a széles nagy közönség megtekintheti. A emlékház rendszeres látogatói a nyári „tanév” idején
közel 5000 főt befogadó erdei iskola „tanulói”.
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az emlékházban elhelyezett festmény…

Forma: értékmentés, kiállítás szervezés
Közreműködő tagok:
Jákliné Mihály Bernadett, Horváth Mihály, Merczel István
3.

„Nyárköszöntő futóverseny a Zselici Csillagparkban”

Helyszín: Zselici Csillagpark
Időpont: 2018. június 9.
Felelős: Kovácsné Kiss Zita, Freller Mónika,, Pintér Ottó
A futóversenyre az ország minden pontjából érkezett előzetesen és a helyszínen nevező versenyző.
A program elősegítette a Zselici Csillagark ismertségének növekedését.
versenyző létszám: 400 fő
4.

„Az én erdőm” alkotó és ismeretterjesztő pályázat és vetélkedő

4.1 A projekt részletes tartalma
Rajz-, video- illetve ötletpályázat:
Rajzpályázat: „Az én erdőm témájában” általános iskolai tanulók részére rajzpályázat.
Meghirdetés módja: plakát, amely kihelyezésre került az iskolákban. (lásd jelen beszámoló mellékleteként csatolva, általános iskolában kihelyezve.)
Elért létszám: 800 fő
Ötletpályázat: „Az én erdőm témájában” általános iskolai tanulók részére ötletpályázat az erdő „biztosította” alapanyagokból.
Meghirdetés módja: plakát, amely kihelyezésre került az iskolákban. (lásd jelen beszámoló mellékleteként csatolva, általános iskolában kihelyezve.)
Elért létszám: 800 fő
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Video pályázat: „Az én erdőm témájában” video pályázat.
Meghirdetés módja:a közösségi médiában (Facebook) meghirdetve. Pályázati határidő: 2018.
12.28., eredményhirdetés 2018.12.30. Beérkezett pályaművek száma: 2.
Elért létszám: nem ismert
A fenti pályázatokra beérkezett legjobb alkotások díjazásban részesültek, a bíráló bizottság a Zselici
Csillagpark munkatársai voltak. A pályázatok nyertesei ajándékcsomag díjazásban részesültek.
Kiállítás a megmérettetések során beérkezett alkotásokból a Zselici Csillagparkban (Zselickisfalud).
A Zselici Csillagpark felületein kihelyezésre kerültek az alkotások, melyet a létesítmény látogatói
ingyenesen megtekinthetnek.
Elért létszám (kiállítást látogatók): 100 fő
Szellemi és ügyességi vetélkedő az „Erdő életközössége” témában:
2018. december 17.: Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd utcai Tagiskola III.b. osztályos tanulóinak megmérettetése.
2018. december 18.: Szentbalázsi Óvoda és Általános Iskola III. – VIII. osztályos tanulóiból álló
csapatok megmérettetése.
Helyszín: Zselici Csillagpark, Zselickisfalud
Vetélkedők tartalma:
- erdő állataival, növényeivel kapcsolatos mondókák, versek, énekek bemutatása
- környezet- és természetismereti totó kitöltése
- activity – az erdő életközösségével kapcsolatos szavak, kifejezések rajzolása, magyarázata
és mutogatása, a csapat tagoknak pedig ki kell azt találni
- kincskeresés
- felismerés (erdei növények)
Elért létszám:
- december 17.: 28 + 3 fő (gyermek + pedagógus)
- december 18.: 40+6 fő (gyermek + pedagógus)
Média, marketing és kommunikáció:
A kapcsolódó szemléletformálás és bemutatás a médián keresztül is megvalósult, az alábbiak szerint:
Megrendelt
médium:

Rádió Most
Kaposvár

Rádió Most
Kaposvár

Kapos Extra Kaposvármost.hu
Hetilap
4 kocka hirdetés
(93 x 92
mm)

1 db reklámjáték

Hirdetési
adatok:

30 db 20 mp1 db
es
reklámjáték
reklámspot

Hirdetés
időpontja:

2018.12.1519-ig

2018.12.20.

2018.12.18.

2018.12.17.

4.2 Szakmai hatás
-

környezettudatosabb viselkedés,
szemléletformálás – élményszerű tanulás
környezet- és természetismeret növelése
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képek a rendezvén sorozatról

4.4 Összefoglalás, elért eredmények
A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a megvalósított tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az
elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása – szükség szerint mellékletként csatolható).
Megemlítendő, hogy tekintettel arra, hogy az igényel támogatási összeghez képest alacsonyabb öszszegű támogatásban részesült a projekt, így nem tudtuk megvalósítani az összes tervezett projektelemet, illetve kisebb mértékű átstrukturálás vált indokolttá az ütemezésben is.
5. Taggyűlés
Időpont: 2018. április 24. 13.00 óra
Helyszín: Zsitfapusztai vadászház
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Napirendi pontok:
1. Szakmai beszámoló 2017.
Felelős: Merczel István
2. Pénzügyi beszámoló 2017.
Felelős: Berényi Ildikó
3. Közhasznúsági jelentés 2017.
Felelős: Berényi Ildikó, Merczel István
4. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
Felelős: Iberpaker Gábor SZB tag
5. „10 éves egyesületünk” – összefoglaló az elmúlt tíz év eredményeiről
Felelős: Merczel István
6. Levezető elnök választás
Felelős: Merczel István
7. Jelölőbizottság beszámolója a tisztségviselő választás jelöléséről
Felelős: Györke Gábor, Isó Lajos
8. Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása (elnökség, számvizsgáló bizottság)
Felelős: választott levezető elnök
9. Egyéb aktuális események, tájékoztatók, tagfelvétel
Felelős: Merczel István
A „„10 éves egyesületünk” – összefoglaló az elmúlt tíz év eredményeiről” című program
ponthoz készült egy dokumentum, amelyben az éves beszámolókat gyűjtöttük össze.
Ezenkívül, mérleget vontunk az elmúlt tíz év támogatást nyert pályázataiból is az alábbiak szerint:
2017. év:
- „Belső-Somogyi barangolások” A vadászati kultúra népszerűsítése című pályázat - FM Vadgazdálkodás támogatása előirányzat. a Belső Somogyi tradicionális vadászati kultúra értékeinek
bemutatása. A pályázat célja a magyar vadászati kultúra népszerűsítése előadással és közösségi
programmal, valamint vadászati témájú képzőművészeti alkotás restaurálása és bemutatása.
Az elnyert támogatás 2 545 000,- Ft.
- 2017. évi pályázat „agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek számára”.
A pályázat célja az Erdők Hete rendezvénysorozat keretében megvalósuló rendezvények támogatása.
Az elnyert támogatás 400 000,- Ft.
2016. év:
- ""Erdőzúgás" - Vadászati kultúra népszerűsítése" című pályázat - FM Vadgazdálkodás támogatása előirányzat. A pályázat célja a magyar vadászati kultúra népszerűsítése kiadvánnyal, előadással, kiállítással és gyakorlati bemutatókkal a gyermekek és fiatalok, a szakmai és széleskörű
közönség felé.
Az elnyert támogatás 2 965 000,- Ft.
2015. év:
- ""Erdők, mezők, vadligetek" - Hagyományos vadászati módok népszerűsítése” című pályázata
- FM Vadgazdálkodás támogatása előirányzat. A pályázat célja a hagyományos vadászati módok népszerűsítése kiadvánnyal, előadással, konferenciával és gyakorlati bemutatókkal a gyermekek és fiatalok, a szakmai és széleskörű közönség felé.
Az elnyert támogatás 3 000 000,- Ft.
2014. év:
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- Turisztikai potenciál fejlesztése Lábod térségében a104/2013. (XI.14.) VM rendelet alapján,
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2013-ban nyújtandó támogatások jogcím alapján.
Elnyert támogatás: 34 585 591 Ft.
- Bársonymalom Természetismereti Központ - A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi
ZÖLD FORRÁS felhívása alapján "Bársonymalom – Természetismereti Központ” – gyakorlati
környezet és természetvédelmi bemutatóhely kialakítása.
Elnyert támogatás: 1 500 000 Ft
- 2014. évi pályázat „agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek számára”.
A pályázat célja „Erdők, mezők kincsei…” – Zselici Gasztronómiai Fesztivál lebonyolítása. A
pályázat keretében megrendezett esemény fő programjának keretében az Egyesület tagsága és
az érintett szakszemélyzet által kialakított csapatok alapvetően erdei alapanyagok (vadhús,
gomba, méz, erdei és mezei növények, stb.) felhasználásával speciális Somogy megyére jellemző receptek alapján készített ételekkel versenyeztek.
Az elnyert támogatás 400 000,- Ft.
2013. év:
A „Mondj „NEM”-et a szemétre! – Hulladékfelszámolási és kommunikációs program a Zselici
Tájvédelmi Körzetben” című projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolásának
feladataira 2010. évben kiírt pályázati felhívásán elnyert támogatás segítségével valósult meg.
Az elnyert támogatás 2012-2013. év 3 000 000 Ft
2012. év:
"Kezdetben vala az erdő…” – Integrált természeti erőforrás gazdálkodás a határmenti térségben
projekt a „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013” keretében.
Elnyert támogatás 2011-2012. évre: 72 000 000 Ft
2011. év:
Játszótér és tanösvény a Zselici Csillagoségbolt-parkban (KvVM 2010. évi "Zöld Forrás" program. Elnyert támogatás: 337 942 Ft.
2010. év:
A Sziágyi Erdei Iskola közösségi célú fejlesztése (ÚMVP IV. tengely 2009. LEADER program). Elnyert támogatás: 9 850 903 Ft.
FVM – „Ezüst hárs” konferencia - rendezvény
Szerződés száma: XXIII/418/3/2010., elnyert támogatás: 200 000 Ft.
KMJV – „Ezüst hárs” konferencia - rendezvény
Elnyert támogatás: 25 000 Ft.
2009. év:
FVM - „Dél-Dunántúl Zöld Szigetei” – „Konferencia a Zselicért” - rendezvény
Szerződés száma: 38523/3/2009., Elnyert támogatás: 200 000 Ft.
Kaposvár Megyei jogú Város (KMJV) - Dél-Dunántúl Zöld Szigetei” – „Konferencia a Zselicért” - rendezvény
Elnyert támogatás: 20 000 Ft.
2008. év:
MŰVÉSZETI ÉS SZABADMŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY
„Erdész csemeték” – Hagyományos Természetbarát Tábor szervezése
Pályázati azonosító: 7613-C, Elnyert támogatás: 60 000 Ft.
A pályázatokért felelős tagok és önkéntesek:
Szakáné Dr. Burányi Mária, Kovácsné Kiss Zita, Freller Mónika, Dr. Mosoni László, Svéda Gergely, Horváth Mihály, Jákliné Mihály Bernadett, Klenovics Anikó, Éder Lilla, Dobos Ildikó, Berényi Ildikó, Pintér Ottó, Balog Tamás, Merczel István
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6. Pályázatok
A 2018. évi pályázatok:
1. „Belső-Somogyi barangolások” – A vadászati kultúra népszerűsítése, a Belső-Somogyi tradicionális vadászati kultúra értékeinek bemutatása (FM), költségvetés: 2.545.000,- Ft, támogatott
2. „Az én erdőm” alkotó és ismeretterjesztő pályázat és vetélkedő szervezése (AM), költségvetés: 300.000,- Ft, támogatott
3. „Somogy kincse” – működési projekt a megye természeti kincseinek megőrzése érdekében
(NEA), költségvetés: 1.200.000,-, várólistás
4. „Csodálatos vadvilág” – Belső-somogyi természeti értékek bemutatása (NEA), költségvetés:
3.913.000,- Ft, várólistás
Magyar Tájdíj
Egyesületünk a Somogy Megyei Önkormányzattal való partnerség keretében a Magyar Tájdíj, illetve az Európa Tanács Tájdíjra jelölte a Zselici Csillagparkot.
Az előterjesztés címe:
„A határ a csillagos ég” – a Zselici Csillagoségbolt-park komplex természetvédelmi bemutatása, a
Zselici Csillagpark létrehozása (elbírálás alatt)
7. Kommunikáció
A SMETE internetes kommunikációs felülete megújult, a www.smete.5mp.eu web felület helyett a
www.smete.hu oldalon mutatjuk meg a nyilvánosságnak legfontosabb eredményeinket, híreinket,
ill. tesszük közzé a működéssel kapcsolatos dokumentációinkat (alapszabály, szakmai beszámolók,
közhasznúsági jelentések).
8. Együttműködő partnereink
Egyesületünk tagja Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció-menedzsment Egyesületnek.
Együttműködő szervezetek:
Somogy Megyei Közgyűlés, Magyar Csillagászati Egyesület, „Együtt a Gyermekekért” Alapítvány
(Lábod), SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., Országos Erdészeti Egyesület (OEE), OEE Kaposvári
Helyi Csoport,

Kaposvár, 2019. április 12.
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