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Piroska néni. Így ismerik a gyerekek,
így ismertük meg mi is a Kaán Károly
versenyen tett rövid mezõtúri látoga-
tásunk idején. Feladatán túlmenõen is
a tanulmányi verseny szervezõ motor-
ja, szíve, lelke. Mindenhol ott van és
mindig mindenki által elérhetõ az
ügyes-bajos kérdések megoldásában.
Alig fejezõdött be az idei versengés,
alig mentek haza a gyerekek, máris
kezdõdnek a jövõ évi rendezés egyre
nehezebbé váló kihívásai. Ennek kap-
csán beszélgettünk Piroska nénivel a
Mezõtúri Református Gimnázium ud-
varán álló fák lombjai alatt.

EL: Ez a huszonegyedik alkalom az
idén. Mennyi gyermek vesz részt orszá-
gos szinten egy évben a Kaán Károly Ter-
mészet- és Környezetismereti Versenyen?

KJ: Országos szinten idén, az iskolai
házi fordulókat is beleértve, összesen
nyolc ezer gyerek vett részt. A verseny
huszonnégy éve alatt pedig elérte a száz-
ezret a gyermekek összlétszáma.

EL: Mennyi volt a legmagasabb rész-
vételi létszám korábban?

KJ: Amikor még több gyerek született
Magyarországon, volt olyan év, hogy ti-
zenhatezer versenyzõ indult el. Ez a
nagy szám azért is érdekes, mert amikor
elkezdtük az elsõ szervezést és még nem
volt ismert a verseny, alig hatszáz tanuló-
val rendeztük meg az elsõ fordulókat.

EL: Kaán Károly nevét viseli a ta-
nulmányi verseny. Önkéntelenül adó-
dik a kérdés, hogy tervezik-e a jövõben,
a ma is megbecsülendõ szellemi örök-
ség ápoláson túl, hogy a magyar erdõk
ismerete és az erdészek munkája, mint
felkészülési és versenyanyag fajsúlyo-
sabban szerepeljen?

KJ: Nagyon szeretnénk beépíteni a
feladatokba és az oktatási segédanya-
gokba is. Már most is kezdeményeztük,

hogy az erdészeket még jobban bevon-
juk a verseny életébe, mind szakmailag,
mind pedig a támogatás oldaláról. Az
Országos Erdészeti Egyesülettel is szo-
rosabbra kívánjuk fûzni az együttmûkö-
dés szálait, illetve az állami erdészeti
társaságok vezérigazgatóit is szeret-
nénk megkeresni kérésünkkel a ver-
seny lebonyolításának támogatásához.

EL: Van-e lehetõség a tanulmányi
verseny jellegbõl és a sok ezer résztvevõ
diákból kiindulva, hogy a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium, mint az oktatásért
felelõs kormányzati szervezet támogas-
sa a jövõ évi rendezést?

KJ: Sajnos nem tudok beszámolni túl
sok jó hírrõl. Az oktatási tárca az ötödi-
kes, hatodikos korosztályokat kizárta az
ilyen irányú támogatási lehetõségek kö-
zül. Hiába nagyhírû a verseny, még a
pályázat beadási lehetõsége sincs meg.
Jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztéri-
umnál adtunk be támogatási pályázatot.
Ott van reményünk bizonyos mértékû
összeg elnyerésére. Errõl a döntés a kö-
zel jövõben várható.

EL: Az Országos Erdészeti Egyesület
személyes képviselete itt a versenyen mit
jelent az Önök számára?

KJ: Sokszor bizonytalanok vagyunk a
jövõben, az állandóan változó és egyre
nehezebb viszonyok között, így az Egye-
sület és vele a magyar erdészek jelenléte
megerõsít bennünket a verseny továbbé-
lésnek reményében. Illetve abban, hogy
Kaán Károly szellemi örökségének ápolá-
sa nem csak a természet- és környezetis-
mereti tantárgyakat oktató pedagógusok
számára fontos. Például az erdészekkel
együtt szeretnénk kezdeményezni egy
Kaán Károly mellszobor felállítását a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium árkádsorá-
ban. Mezõtúron már áll egy ilyen mell-
szobor, melyet akár másolat formájában
is el lehetne ott helyezni, méltó módon
emlékezve a neves szakemberre. A tíze-
dik évforduló 2002-ben azért is külön
kedves nekem, mert akkor állítottuk fel a
mezõtúri mellszobrot. Az alkotás a fa em-
berré válását ábrázolja. A szobor ruházata

a fa kérge, és minden évben új levelekkel
szaporodik. Erre a levélre kerül felírásra
az adott évben gyõztes gyermek neve. A
huszonnégy éves múltnak köszönhetõen
ma már a szobor kedvéért is visszajönnek
az egykori versenyzõk. Szinte már zarán-
dokhellyé vált.

EL: És a távoli ködbe veszõ jövõ?
KJ: Reméljük a közös folytatást az

erdészekkel karöltve.
EL: Úgy legyen!
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A „Kaán Károlyosok” Piroska nénije

„Tizenkilencre lapot!”
Május 24-26 között rendezték meg a Kaán
Károly Országos Természet- és Környe-
zetismereti verseny idei döntõjét a Mezõ-
túri Református Gimnáziumban. A sok
ezer alsóbb iskolás gyermeket a termé-
szet mélyebb megismerésére ösztönzõ,
nagy múltú és magas színvonalú tanul-
mányi verseny lebonyolítását az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület is tevékenyen tá-
mogatja. Többek között egykori fõszer-
kesztõnk, Pápai Gábor elkötelezettségé-
nek és sok éves zsûri részvételének is kö-
szönhetõen. A tavalyi ünnepi huszadik év-
forduló után, melyen a Magyar Örökség
díjjal kitüntetett neves erdõmérnök elõ-
dünk közvetlen leszármazottai is részt
vettek, idén huszonegyedszer is útjára in-
dult a három napos, koránt sem kis igény-
bevételt jelentõ szellemi versengés. A ver-
seny továbbélése és vele Kaán Károly
tiszteletének ápolása az erdész szakma
számára is kiemelten fontos kell, hogy le-
gyen. A megnyitón Lomniczi Gergely fõtit-
kár erre is utalva személyesen köszöntöt-
te a gyermekeket és a szervezõket. A ha-
gyományos elsõ napi tudományos kis elõ-
adások megtartása után pedig, rövid ün-
nepség keretében koszorúzta meg az is-
kola aulájában elhelyezett Kaán Károly
emléktáblát. 

A tanulmányi verseny szerény költség-
vetése ellenére évrõl évre egyre nagyobb
anyagi gondokkal küzd, így az erdész
szakma felõl érkezõ segítõ kézre nagy
szükség lesz a jövõben. Ez tekinthetõ egy
fajta szellemi tõkebefektetésnek is, hiszen
a több ezer fogékony értelmû általános is-
kolás és tanáraik között lehetõség nyílna
az erdõ és az erdészek munkájának tuda-
tosabb és korrekt megismertetésére. Erre
Kaán Károlyi örökség is kötelez. Reméljük
ennek a fényében az idei huszonegyedik
alkalom szerencsés, nyerõ szám volt.


