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Mindenki sajnálhatja, akinek bármi
köze van  az ifjúság természet-sze-
retetre való neveléséhez, hogy
nincs ott legalább egyszer a mezõ-
túri döntõn.  A negyvennégy ötödi-
kes, hatodikos , az õket kísérõ fel-
készítõ tanárok, a meghívott vendé-
gek, és nem utolsósorban a rende-
zõk izgatott kavalkádja egészen kü-
lönleges élmény.

Az ünnepélyes megnyitó a Him-
nusszal kezdõdött. Nem gépzene volt,
hanem Berceli Endre zongorán kísérte
a jelenlévõk énekét.  Figyeltem a kis,
alig múlt tizenévesek száját, és öröm-
mel láttam hogy szinte valamennyié kö-
veti a dallamot. Van remény!!

Juhászné Szigeti Erzsébet mûsorve-
zetõ Kaán Károlyt idézte: „ Azt tekintem
feladatomul, hogy tájékoztatást nyújt-
sak a természet kultusza mindenrendû
mûvelõjének, felköltsem az érdeklõdé-
sét a természetvédelem és a természeti
emlékek gondozására, természeti kin-
cseink védelmére”

A helyi, 135 éve mûködõ  Petõfi
Dalkör adott mûsort a 60 éve a kórus
élén álló Kávási Sándor vezényletével,

melyet a meghívott vendégek köszönté-
se követett. Dr. Oláh Lajos KVVM állam-
titkár, Rózsa Endre országgyûlési képvi-
selõ, dr. Vajna Tamásné a Kiskunsági
Nemzeti Park igazgatója, a zsûri elnöke,
Bazsáné dr. Szabó Marianne, a KVVM
Oktatási Fõosztályának vezetõje,
Simonyi István, az Oktatási Minisztéri-
um szaktanácsadója, Lévai Sándor, Me-

zõtúr alpolgármestere, dr. Székely Péter
a szolnoki Fõiskola Mg. Fakultás rekto-
ra, dr. Bíró István, fakultás-igazgató, dr.
Krizsán Józsefné, fõtanácsos, a verseny-
bizottság titkára, valamint Garancsy Mi-
hály, a TermészetBÚVÁR fõszerkesztõ-
helyettese, hozzászólásukkal, jelenlé-
tükkel bizonyították hogy fontos ese-
ménynek vagyunk tanúi.   

Kaán Károly vetélkedõ, Mezõtúr 2008.
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A 2008. évi vetélkedô ötödikes és hatodikos résztvevôi



Kaán Károly
mellszobrának ko-
szorúzása elõtt
Bodrik Janka
egyetemi hallgató
Ghánában készí-
tett felvételeibõl
rendezett kiállítást
nyitotta meg dr.
Sebestyén Katalin. 

A versenyzõk-
nek délután labor-
munkával kellett
összemérniük tu-
dásukat.

Másnap  dr.
Szabó Albert tar-
tott elõadást Mezõ-
túr környékén a
különbözõ megál-
lóknál, ahol igen-
csak figyelmesen kellett jegyzetelni a
nebulóknak, mert a „vizsgakérdéseket”
az elhangzottakból  tették fel.  Molnár
Sándor helyi erdész az év fájának ülte-
tése elõtt tartott igen színvonalas ismer-
tetõt a törékeny fûzrõl. 

A döntõ harmadik napján  ötperces
kiselõadással tettek felkészültségükrõl
tanuságot a versenyzõk. Egyik-másik
mondhatni profi módon

A tudósító ki tudja hányadszor írja

le, mondja el, hogy országosan a selej-
tezõk folyamán  tízezernél több diák,
és felkészítõ tanár ismerkedik meg
Kaán Károly nevével, s tudja meg, hogy
a vetélkedõ névadója erdõmérnök volt
– hiszen az életrajzi ismeret is a felada-
tok közé tartozik – ennek ellenére részt
vállalásunk pusztán  formálisnak te-
kinthetõ. Pedig a megyei döntõket a
helyi erdészek kihasználhatnák ágaza-
tunk népszerûsítésére. Nem beszélve

arról, hogy a ren-
dezõk szervezési
gondjai is enyhül-
hetnének.  Mun-
kánkat a  társada-
lom minden bi-
zonnyal másképp
ítélné meg, ha e
verseny népszerû-
sítésével, támoga-
tásával  helyi szin-
teken is bekapcso-
lódnánk. Gondol-
junk arra hogy a
mai fiatalokból
lesznek a jövõ ta-
nárai, mérnökei,
vezetõi, akik vél-
hetõen nem felej-
tenek. Egyesüle-
tünk nehéz anyagi

helyzete ellenére  százezer forinttal , je-
lentõs  könyvadománnyal és korosztá-
lyonként az elsõ öt helyezett iskolájá-
nak egyéves Erdészeti Lapok  elõfize-
téssel támogatta a versenyt. Végsõ
mentõövként érkezett az Utilis Kft. 200
000 Ft-os támogatása. (A verseny fõ
szervezõinek  tiszta lelkiismerettel ad-
hatna szakmánk  elismerést a  tizenhat
év alatt kifejtett munkájukért.) 

Kép és szöveg: Pápai Gábor
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A mezõtúri vetélkedõ 16 éves évfor-
dulóján idézzük dr.  Gõbölös Antal
beszédét, melyet a kecskeméti arbo-
rétumban a Kaán Károly emlékmû
avatásán az elmúlt évi vándorgyû-
lésen mondott el.

Klaus Hemmerle Achen filózófus
püspöke írja: „Nem vagyunk képesek
mindent megvalósítani életünkben,
mégis kötelességünk viszonozni az aján-
dékot, amiben részesülünk. Nekünk kell
végig szõni a szálat amit kapunk, s a mi
felelõsségünk, hogy tovább adjuk.”

A 140 éve született Kaán Károly érté-
kes örökséget – ajándékot hagyott az õt
követõ nemzedékekre, így ránk is. Köte-
lességünk azt megõrizni – tovább adni!

A szerteágazó, kiterjedt életmû érté-
kelése több konferenciára való felada-
tot adna. Mit jelentett, mit adott nekünk
itt Kecskeméten ez az életmû?

Általános értelemben példát mutatott
egy a hazáját, a hivatását szeretõ ember
hogy viselkedjen egy nehéz történelmi
korszakban.

Az erdészet szerencséje, hogy egy
karizmatikus, erõs személyiség – Kaán
Károly – a vezetõje a trianoni békeszer-
zõdés után. 

Nekünk alföldi erdészeknek progra-
mot – célt adott, az alföldi tájat beemelte
az erdõgazdálkodás vérkeringésébe.
Széchenyi álmát, az Alföldfásítás „vízió-
ját” megvalósította, megteremtve: a jogi,
a tudományos és a szervezeti alapokat.

A 1930-as években itt Kecskeméten
mûködött a homokfásító kísérleti telep,
három helyszínen: Csalános, Ballószög
és Matkófehértó.

Az 1934-es OEE Vándorgyûlés és az
1936-os II. Erdészeti Világkongresszus
tanulmányútjai érintették is az adott
helyszíneket. Mindezek azt eredmé-
nyezték napjainkig, hogy az erdõk terü-
lete háromszorosára nõtt a Duna-Tisza
közi homokháton.

Jelentõs hatást gyakorolt az alföldi
tájgazdálkodásra a Kaán prófétikus fel-
ismerése a természetvédelem szerepét
illetõen is.

Az 1931-ben megjelent: „Természet-
védelem és a Természeti emlékek” cí-
mû munkája alapmû. Az 1935. évi IV.
törvénycikk – Az erdõrõl és természet-
védelemrõl – mára már „kiterebélyese-
dett”. A természetvédelem és az erdõ-
gazdálkodás közös gyökere ad reményt
a jövõben, a harmonikus együttmûkö-
désre.

Az Alföld erdészei hálásan õrzik és
adják tovább a következõ nemzedékek-
nek Kaán Károly hagyatékát.

Püspökladány és Mezõtúr után itt
Kecskeméten is legyen erre tanú e
KÕ!

Kaán Károly örök érvényû öröksége

Fotó: Béta PRess Stúdió




