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JUBILEUM

A hosszú évek óta végzett tehetséggondozás, tanulmányi
versenyek szervezése, a határon túli iskolákkal kiépített kap-
csolatrendszer, a civil szervezetekkel vállalt együttmûködés
példaértékû. Az általuk indított tehetséggondozás terepet
biztosít az eredményekhez vezetõ utak sokféleségének elfo-
gadásához, a hagyományos oktatási formák gazdagításához
és a környezeti nevelés népszerûsítéséhez.

A Kaán Károly-verseny célját az induláskor így fogalmaz-
ta meg: a különbözõ iskolatípusban tanuló 11-12 éves tanu-
lóknak lehetõséget biztosítani környezetük önálló megfigye-
lésére, kutatómódszerek alkalmazására, egy-egy önálló vizs-
gálati feladat elvégzésére. 

E célok helyességét a két és fél évtizedes tapasztalat is iga-
zolja. A környezettudatosság erõsítését szolgáló programot ajánl
az 5-6. osztályos tanulóknak, a megvalósításban is részt vesz, és
kommunikálja azokat például Új Néplap, TermészetBúvár, Erdé-
szeti Lapok, Oktatási Közlöny, Háromszék Újság kiadványokban,
valamint a televízióban és a rádióban.

Saját kiadványaiban is népszerûsíti a versenyt, az általuk
szerkesztett Kaán Károly tanári segédanyag és a Kiselõadás,
amely eddig 24 kötetben jelent meg. Nyomon követi a Kaán
Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
döntõjén részt vevõ tanulók életútját a Hermann Ottó- és a
Kitaibel Pál-verseny vonatkozásában. Visszahívja õket a ver-
seny megnyitójára elõadónak csakúgy, mint a vajdasági Tö-
rökbecse és az erdélyi Sepsiköröspatak–Kálnok, Árkos (Me-
zõtúr testvértelepülései) tanulóit és felkészítõ tanárait is.

A Kaán Károly XXV. Országos Természet- és Környezetis-
mereti Verseny házi fordulóin 6900 tanuló vett részt. 2017.
április 7-én egy idõben 968 5. és 6. osztályos tanuló verseny-
zett az ország 19 megyéjében és Budapesten, közel 400 felké-
szítõ tanár segítségével. Budapesten kerületenként 3-3 tanuló
versenyzett, összesen több mint 100 tanuló. 

Közülük a legjobb 25 tanuló 2017. május 19–21. között
Mezõtúron mérte össze tudását. Versenyen kívül vettek részt

Sepsikõröspatakról az 5. osztályos Marhát Apollónia és Bá-
lint Balázs. Felkészítõ tanáruk Vargha Zsuzsanna volt.

Az alábbi településekrõl érkeztek versenyzõk: Balatonfüred,
Budapest, Cece, Ecseg, Hajdúnánás, Kaposvár, Karcag, Kiskun-
halas, Miskolc, Nagykanizsa, Rábacsécsény, Szigetvár, Szom-
bathely, Tatabánya, Tuzsér, Vác, Verpelét, Vésztõ, Zomba.

Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte részvételével Kaán
Károly unokája, Farkas Lajosné és Kaán Károly dédunokája,
Farkas Dániel, valamint a Földmûvelésügyi Minisztérium fõ-
osztályvezetõje, Muhi Lászlóné, az Országos Erdészeti Egye-
sület alelnöke, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, az Országos Er-
dészeti Egyesület fõtitkára, Lomniczi Gergely, Mezõtúr város
polgármestere, Herczeg Zsolt, a testvértelepülés, Sepsikõrös-
patak–Kálnok polgármestere, Kisgyörgy Sándor. 

A rendezõ iskola fenntartója részérõl nagytiszteletû Miha-
lina László lelkészelnök igei köszöntésével nyílt meg a jubi-
leumi XXV. Kaán Károly Országos verseny. Ezt követõen
Vasas István, a Mezõtúri Református Kollégium fõigazgatója
köszöntötte a verseny résztvevõit. A Református Kollégium
pedagóguskórusa színvonalas mûsorát hallgathatták meg a
résztvevõk. 

A Református Kollégium Általános Iskolájának aulájában
a református egyházközség által a kettõs jubileumra adomá-
nyozott emléktábla felavatására került sor, ahol a meghívott
erdészek is tisztelegtek a verseny névadója elõtt. 

Ezt követõen az iskola udvarán található Kaán Károly em-
lékparkot is felavatták. Itt helyezték el Györfi Sándor Mun-
kácsy-, Mednyánszky- és Magyar Örökség-díjas szobrászmû-
vész alkotását, amelyet 2002-ben a verseny alapításának 10.
évfordulójára készített. Az elmúlt idõben a szobor a gyõzte-

25. Kaán Károly-verseny
1993 óta mezõtúri központtal országos szintû szervezet
jött létre a 11—12 éves diákok körében, a Kaán Károly
Országos Természet- és Környezetismereti Verseny,
amely 20 alközponttal mûködik. Napjainkig közel
240 000 gyerek vett részt a háromszintû tanulmányi ver-
senyen. Kiemelt volt az 5., 10. és a 20. évforduló, ame-
lyen Kaán Károly-emlékoszlopot, Kaán Károly-mellszob-
rot és emléktáblát avattak. 

Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára a jubileumi verseny megnyitóján

Emléktábla-avatás a református kollégiumban
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sek nevével ellátott 25 levéllel gyarapodott. Az emlékterem-
ben a 25 év Aranykönyveit, fotóalbumait, pólóit, tanári se-
gédanyagait, okleveleit tekinthették meg, amelyek minden
évben kiadásra kerülnek.

Az ünnepi megemlékezések után a kiselõadások bemuta-
tására került sor, melyek magas színvonala a zsûrit igazán
nehéz döntési helyzetbe hozta. Erre az alkalomra kiselõ-
adás-gyûjtemény is kiadásra került.

Ezt követõen a Mezõtúri Református Kollégium diákjai szín-
vonalas mûsort adtak a versenyzõk és felkészítõ tanáraik tisz-
teletére a Belvárosi Református Nagytemplomban. 

A terepgyakorlati nap 2017. május 20-án Kaán Károly-em-
lékfaültetéssel kezdõdött a templomkertben. Az év fájának,
a vadalmának az elültetésére került sor. Közben a NEFAG
Zrt. Tiszaigari Arborétumában az erdész munkáját is megis-
merték Dégi Zoltán vezérigazgató, André Zoltán, a Szolnoki
Erdészet igazgatója és Blaskó Mihály, a Tiszaigari Arborétum
vezetõjének segítségével. Dr. Tóth Albert professor emeritus
bemutatta a Hortobágy szegélyét, a Nagyiváni pusztát.

2017. május 21-én az elméleti fordulóra került sor. Idõköz-
ben a felkészítõ tanárok megismerték a versenynek otthont
adó történelmi emlékhelyet Vasas István, a Mezõtúri Reformá-
tus Kollégium fõigazgatója segítségével. Ezt követõen Puskás
Lajos, az OEE Erdészeti Erdei Iskolák szakosztályelnöke tájé-
koztatást adott a felkészítõ tanároknak az erdei iskolákban fo-
lyó környezeti nevelésrõl.

A jubileumi versenyév alkalmából emlékérmek, emlék-
plakettek átadására került sor. Lomniczi Gergely, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület fõtitkára, Horváth Ernõ, a NEFAG
Zrt. Erdészeti Erdei Iskola képviseletében, Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke és
Puskás Lajos, az Erdészeti Erdei Iskolák szakosztályelnöke is
átvehette ezt az elismerést. 

Az ünnepélyes díjkiosztón a tanulók számos ajándékot
kaptak a szponzorok és támogatók jóvoltából. Az elsõ három
helyezett tanuló és felkészítõ tanáruk Kaán Károly-emlékérmet
kapott, amelyet Gyõrfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszky-dí-

jas szobrászmûvész készített. Minden tanuló ajándékcsomag-
gal térhetett haza, továbbá a TermészetBúvár, az Erdészeti La-
pok és a Mi erdõnk kiadványait is magukkal vihették.

Az országos természetismereti versenyen részt vevõ tanu-
lók a NEFAG Zrt. Erdészeti Erdei Iskolájában, Szolnokon
kedvezményes táborozásra kaptak lehetõséget.

A verseny rendezõi ezúton is köszönik a Herman Ottó In-
tézet Nonprofit Kft., az Emberi Erõforrás Minisztérium, a
Földmûvelésügyi Minisztérium, az Országos Erdészeti Egye-
sület, Mezõtúr város önkormányzata, a mezõtúri református
egyházközség és a Mezõtúri Református Kollégium által a
versenyhez nyújtott segítségét és a jövõ évben megrende-
zésre kerülõ verseny támogatását.

Dr. Krizsán Józsefné,
a versenybizottság titkára
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Jubileumi plakátok

Erdészküldöttség és Kaán Károly dédunokája a Kaán-emlékparkban Az OEE fõtitkára emlékplakettet vehetett át

Alkotás és alkotó


