
A kiemelt 5., 10. és 20. évfordulón Kaán
Károly-emlékoszlopot, Kaán Károly-mell-
szobrot és -emléktáblát avattak. A hosszú
évek óta végzett tehetséggondozás, tanul-
mányi versenyek szervezése, a határon tú-
li iskolákkal kiépített kapcsolatrendszer, a
civil szervezetekkel vállalt együttmûködés
példaértékû. A verseny által indított tehet-
séggondozás terepet biztosít az eredmé-
nyekhez vezetõ utak sokféleségének elfo-
gadásához, a hagyományos oktatási for-
mák gazdagításához és a környezeti neve-
lés népszerûsítéséhez.

A Kaán Károly Verseny az indulás-
kor úgy fogalmazta meg a célját, hogy
a különbözõ iskolatípusban tanuló 11-12
éves tanulóknak lehetõséget kell adni
a környezetük megfigyelésére, kutató
módszerek alkalmazására, egy-egy ön-
álló vizsgálati feladat elvégzésére. E
célok helyességét a több mint két évti-
zedes tapasztalat is igazolja. Környe-
zettudatosság erõsítését szolgáló prog-
ramot ajánl az 5-6. osztályos tanulók-
nak, a megvalósításban is részt vesz és
kommunikálja azokat, például a Ter-
mészetBúvár újságban, az Erdészeti
Lapokban, az Oktatási Közlönyben, a
Háromszék Újságban, televíziókban,
rádiókban. 

A versenyszervezõk saját kiadvá-
nyaikban is népszerûsítik a versenyt. Az
általuk szerkesztett Kaán Károly tanári
segédanyag és a Kiselõadás eddig 23 kö-
tetben jelent meg. A mozgalom nyomon
követi a Kaán Károly Országos Termé-
szet- és Környezetismereti Verseny dön-
tõjén résztvevõ tanulók életútját a Her-
mann Ottó és a Kitaibel Pál Verseny vo-
natkozásában. Visszahívja õket a verseny
megnyitójára elõadónak, csakúgy, mint a
vajdasági Törökbecse és az erdélyi Sepsi-
köröspatak, Kálnok, Árkos (Mezõtúr
testvértelepüléseibõl) tanulóit és felké-
szítõ tanárait is. 

A Kaán Károly XXIII. Országos Ter-
mészet- és Környezetismereti Verseny

házi fordulóin 6100 tanuló vett részt.
2015. április 17-én egy idõben 750 5. és
6. osztályos tanuló versenyzett az ország
19 megyéjében és Budapesten. A fõvá-
rosban kerületenként 3-3 tanuló mérte
össze tudását. Megyei szinten 280 isko-
lából 2-3 tanuló versenyzett. Közülük a
legjobb 25 tanuló 2015. május 15-16-17-
én Mezõtúron mérte össze tudását. 

A következõ településekrõl érkeztek
versenyzõk: Bakonysárkány, Besenyõte-
lek, Budapest, Csorna, Debrecen, Gár-
dony, Agárd, Érd, Karcag, Ajka, Szom-
bathely, Keszthely, Marcali, Szekszárd,
Mátramindszent, Miskolc, Tiszakécske,
Vásárosnamény, Orosháza, Zákányszék.

Az ünnepélyes megnyitót részvételé-
vel megtisztelte Thaisz Miklós, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának fõosztály-
vezetõje, valamint Gergely Edit, a Nemze-
ti Környezetügyi Intézet fõigazgató-he-
lyettese és dr. Szabó Marianne, a Minisz-
terelnökség Európai Uniós Ügyekért Fe-

lelõs Államtitkárságának szakmai tanács-
adója. A vendégeket köszöntötte Mihali-
na László, a Mezõtúri Református Egy-
házközség lelkészelnöke, Herczeg Zsolt
Mezõtúr Város Polgármestere, Dr. Vajna
Tamásné, a zsûri elnöke, Németh László
erdõmérnök, aki 2002-ben 6. osztályos-
ként megnyerte a Kaán Károly Versenyt,
jelenleg a Mecsekerdõ Zrt. mukatársa. 

Dr. Vajna Tamásné, a zsûri elnöke
nyitotta meg A természet katedrálisa az
erdõ címû poszterkiállítást.  Ezt követõen
a Mezõtúri Református Kollégium épüle-
tében az emlékterem bejáratánál emlék-
táblát avattak  Kaán Károly halálának 75.
évfordulója tiszteletére. Kaán Károly
munkásságát méltatta Bodorikné Aszódi

Ágnes versenybizottsági tag. Az emléktáb-
lát leleplezte Farkas Dániel, Kaán Károly
dédunokája és Csepi József, a Mezõtúri
Református Kollégium középiskolai in-
tézményegység-vezetõje. A táblát megál-
dotta Mihalina László lelkészelnök. 

Az emlékteremben a 23 év Arany-
könyveit, fotóalbumait, pólóit, tanári
segédanyagait, okleveleit tekinthették
meg a látogatók. 

2015. május 15-én 15 órától a kiselõ-
adások kerültek sorra, és magas színvo-
naluk a zsûrit nehéz döntési helyzetbe
hozta. Erre az alkalomra Kiselõadás-
gyûjteményt is kiadtak.

Ezt követõen a Mezõtúri Református
Kollégium énekkara színvonalas hang-
versenyt adott a versenyzõk és felkészí-
tõ tanáraik tiszteletére a Belvárosi Re-
formátus Nagytemplomban. 

A terepgyakorlati nap 2015. május 16-
án Kaán Károly-emlékfa ültetésével kez-
dõdött a templomkertben. Az év fájának,
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Kaán Károly Verseny huszonharmadszor
Mezõtúri központtal 1993 óta a 11-12

éves diákok körében országos szin-

tû szervezet jött létre, a Kaán Ká-

roly Országos Természet- és Kör-

nyezetismereti Verseny, amely 20

alközponttal mûködik. Napjainkig

közel 230 000 gyerek vett részt a

három szintû versenyen.

A gyõztesek felkészítõ tanáraikkal

Kiselõadás
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a kocsányos tölgynek egy példányát ül-
tették el. Késõbb Kaán Károly mellszo-
brát koszorúzták meg a résztvevõk a fõ-
iskola aulájában, majd terepgyakorlatra
indultak Fegyvernek-Tiszapüspökibe
(Ördögszekér Oktatóközpont), valamint
a NEFAG Zrt. Erdei Mûvelõdési Házá-
hoz. Az élményt nyújtó terepgyakorlatot
dr. Tóth Albert, Horváth Ernõ és Csikós
Eszter vezette. 

2015. május 17-én az elméleti fordu-
lóban három tanuló is maximális pont-
számot ért el. Az ünnepélyes díjkiosztá-
son a tanulók számos ajándékot kaptak,
a szponzorok és támogatók jóvoltából.
Az elsõ helyezett Kállay Hanga, az Érdi
Vörösmarty Mihály Gimnázium 6. osz-
tályos tanulója és felkészítõ tanára, Ka-
án Károly-érmet, könyvjutalmat és gö-
rögországi utazási lehetõséget kapott. 

Mezõtúr város különdíjait Batta Atti-
la Viktor Mezõtúr Város alpolgármeste-

re adta át, és a település további támo-
gatásáról biztosította a versenybizottsá-
got, amelyet köszönettel fogadtak.

Minden tanuló ajándékcsomaggal
térhetett haza, a TermészetBúvár és az
Erdészeti Lapok kiadványait is maguk-
kal vihették.

A jubileumi Kaán Károly-emlékér-
met Puskás Lajos, az Országos Erdésze-
ti Egyesület Erdei iskola szakosztályá-
nak elnöke kapta, a megyei versenyek
szervezéséért, támogatásáért.

A versenybizottság köszönetét fejezi
ki az erdõgazdaságoknak a megyei ver-
senyek támogatásáért, valamint az Or-
szágos Erdészeti Egyesületnek és a
Szombathelyi Erdészeti Zrt.-nek az or-
szágos versenyhez nyújtott támogatás-
ért. Továbbá a NEFAG Zrt.-nek, hogy
15. alkalommal szervezi meg a Kaán
Károly Természetismereti Tábort.

dr. Krizsán Józsefné

Egyetemi elismeréseket

adtak át az OEE elnökének

és Egyesületünk tagjainak

2015. június 25-én tartották Sopronban az
NYME Erdõmérnöki Kar ünnepélyes tanévzáró
nyilvános kari tanácsülését, a Közgazdaságtu-
dományi Kar aulájában. Ünnepi beszédet mon-
dott prof. dr. Náhlik András rektorhelyettes,
prof. dr. Lakatos Ferenc dékán és Ugron Ákos
Gábor, a Földmûvelésügyi Minisztérium helyet-
tes államtitkára. Az ünnepségen került sor az
erdõmérnöki, környezetmérnöki, természetvé-
delmi és erdõpedagógiai szakmérnöki diplo-
mák átadására és a mérnöki fogadalomra, a
PhD doktori diplomák átvétele mellett. Az ünne-
pélyes tanévzárón Egyesületünk elnöke és tag-
jai vehettek át egyetemi elismeréseket a kar ok-
tatását, kutatói munkáját segítõ szakmai mun-
kásságukért. Erdõmérnöki Karért-díjat kapott
Zambó Péter, az OEE elnöke, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. vezérigazgatója. 

Címzetes egyetemi docens címet vehetett át Ba-
kon Gábor, az OEE tagja, az Andreas Stihl Kft.
ügyvezetõ igazgatója, 

Csépányi Péter, az OEE Visegrádi HCs elnöke,
a Pilisi Parkerdõ Zrt. termelési és természetvé-
delmi fõmérnöke és 

Urbán Pál, az OEE Erdõmûvelési Szakosztály
elnöke, az Egererdõ Zrt. erdõgazdálkodási ve-
zérigazgató-helyettese.

Szöveg: Nagy László
Kép: Andrési Pál

Új tagsági kedvezmény! 
A NEUZER Kft. csatlakozott az OEE tagsági kedvezményrendszeréhez

Június elsejétõl új csatlakozóval bõvült az Országos Erdé-
szeti Egyesület tagsági kedvezményrendszere. Az esztergo-
mi kerékpárgyártó NEUZER Kft. az Egyesület tagjainak a
mindenkori nagykereskedelmi árnak megfelelõ vásárlási
kedvezményt biztosít minden általa gyártott kerékpárra. A
vásárlást a www.velostar.hu webshop kiemelt partner belé-
põoldalán keresztül lehet lebonyolítani.

Az online vásárlás menete, melynek során szükséges az
érvényes egyesületi tagkártya számának megadása, részletesen olvasható az egye-
sületi weboldal „Tagsági kedvezmények” menüpontjában. A gyártó tanácsa szerint
a webshopban történõ vásárlás elõtt érdemes a NEUZER kerékpárokat forgalmazó
boltokban meggyõzõdni a választott vázméret helyességérõl, használat során pe-
dig be kell tartani a legalapvetõbb biztonsági szabályokat, melyek szintén olvasha-
tók az egyesületi honlapon.

Országos Erdészeti Egyesület

A Kaán Károly-emlékoszlop koszorúzása


