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DR. SZEMERÉDY MIKLÓS nyugal-
mazott erdõmérnök, erdészeti szak-
értõ Debrecenben, késõbb Nyíregy-
házán dolgozott a Felsõtiszai Erdõ és
Fafeldolgozó Gazdaságban, 15 évig
fõmérnökként irányította a nagyvál-
lalat erdõmûvelési szakmai munká-
ját. Állandó fejlesztéssel, új technoló-
giák és új nemesített fajták bevezeté-

sével rentábilis erdõgazdálkodást valósított meg. Így született
meg az ország legnagyobb – európai színvonalú – csemetekert-
je Derecskén, mely a gyorsan növõ fafajok termesztési és neme-
sítési centrumává vált. Nyárnemesítési témából doktorált; s a fe-
hérnyár vegetatív szaporítását lehetõvé tévõ eljárását számos or-
szág és helyi termelõ vezette be. Mint megszállott természetba-
rát, két évtizedig irányította a debreceni Erdõspuszták és a nagy-

kállói Harangod közjóléti fejlesztését. Ezekkel a rekreációs felté-
teleket megteremtõ beruházásokkal a térség üdülõ- és pihenõ-
erdõkkel is gyarapodott. Jelenleg Debrecen megyei jogú város
erdészeti szakértõjeként dolgozik, továbbá az Európai Unió Er-
dészeti és Faipari Bizottságának „Urban Forest and Trees” park-
erdõfejlesztõ albizottságában a – Magyarországon bemutató
mintaterületnek kijelölt – debreceni Erdõspuszták fejlesztésének
irányítója, melyrõl számos könyvet is írt. Tõsgyökeres debrece-
niként egész életét és – több díjjal elismert – szakmai pályafutá-
sát a város fejlesztésének, fejlõdésének szentelte.

A közgyûlés Debrecen város fejlõdését segítõ, kimagasló
erdõmérnöki, szakértõi munkássága elismeréseként adomá-
nyozza részére Debrecen város Pro Urbe Díját.

Vereb István

Túl a nehezén

Az országgyûlés április 27-én elsöprõ többséggel
elfogadta az új erdõtörvényt, amely a köztársasági
elnök aláírása után a Magyar Közlönyben való meg-
jelenéssel lép hatályba. Szolgálja valamennyiünk és
az erdõ érdekét.

Csokonyavisontára, játszótéri berendezések bemutatójára
invitált a Dunaker Kft. A rendkívül ízléses meghívó tájékozta-
tott arról, hogy a dél-somogyi összefogás eredményeként
megszületett bemutató célja az, hogy természetes anyagból, a
szinte hungarikumnak számító akácfából egyedi tervezés
alapján készített játszótéri elemekkel ismertesse meg a meg-
jelenteket. Az összefogás zászlóshajója a 20 éves Dunaker
Kft., mely egyben garancia a minõségre. A kivitelezést a TEAT
Bt. és a Schiffer Kft. végezte Darvas Iván tervei alapján.

Az EP döntést hozott olyan szigorú szabályok bevezetéséért,
amelyek révén kiküszöbölik Európa piacairól a törvénytele-
nül kitermelt fákat. A faellátással foglalkozó valamennyi vál-
lalkozásnak tájékoztatást kell adnia arról, hogy honnan
származik az Unióban eladásra kínált terméke.

Civitas Fidelissima-díj
Sopron város közgyûlése minden évben a hûség napján
elismerésben részesíti azokat, akik kiemelkedõ tevékeny-
ségükkel Sopron hírnevét öregbítik. A Selmecbányáról Sop-
ronba áttelepült akadémia hallgatói 1921-ben Ágfalván
fegyveres ellenállással védték meg az ország nyugati hatá-
rát. Ennek emlékére kapott Civitas Fidelissima-díjat a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kara.
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A harmadik oldal

S erdülõkorú lett a 17 éve indított Kaán Károly Or-
szágos Természet- és Környezetismereti Verseny. A
verseny célja a szemlélet- és tudatformálás, a helyes

ember–természet viszony kialakítása, a környezettudatos-
ságra való nevelés, az ember–erdõ kapcsolat minél alapo-
sabb megismertetése. 

Az országos versenyhálózat három pillére: Mosonma-
gyaróváron a Kitaibel Pál verseny a gimnáziumok és
szakközépiskolák I-II. osztályosai számára. Kisújszálláson
a Herman Ottó biológiaverseny a 7-8. osztályosoknak és
Mezõtúron a Kaán Károly verseny az általános iskola 5-6.
osztályosainak. Így a versenyrendszer a legfogékonyabb
hat évfolyamnak nyújt versenyzési lehetõséget a környe-
zettudatos magatartás kialakításához. Az ökokommuni-
káció módszertanát a terep- és laborgyakorlatok, valamint
a kiselõadások reprezentálják. A döntõbe jutott iskolák ál-
tal készített, szintén versenyfeladatnak kiírt figyelemfelkel-
tõ poszterek teszik színessé a versenyt. 

A verseny tizenhét éve alatt az elõselejtezések során
250 000 gyermek ismerkedett meg Kaán Károly nevével
és korabeli munkásságával. Az elõselejtezésbõl továbbju-
tó, húsz helyszínen zajló megyei versenyeken 25 000, az
innen továbbjutó országos versenyen 800 tanuló vett
részt.

Kaán Károly születésének 135., a verseny 10. évfordu-
lóján az egykori erdõmérnök, földmûvelési államtitkár
emléke elõtt Gyõrfy Sándor Munkácsy-díjas szobrászmû-
vész készítette mellszobor állításával emlékeztünk.

A verseny 15. évfordulóján az erdészpolitikus, tudós,
akadémikus emlékére a Mezõtúri Református Általános Is-
kolában emléktáblát avattunk.

A verseny terepi programjának záró eseményén min-
den évben bemutatjuk és elültetjük „Az év fájá”-t, amely ez
évben a SEFAG Zrt ajándéka.

Kaán Károly munkássága Mezõtúron és környékén kü-
lönösen tiszteletreméltó, hiszen õ hirdette meg, hogy a tria-
noni békediktátum után elsõsorban a fában szegény Alföl-
dön kell erdõ telepíteni, és azok értékét gazdasági és termé-
szetvédelmi funkcióval növelni.

A kiváló erdész nemcsak az erdészeti ügyeket tartotta
fontosnak, hiszen ebben az egész országot érintõ nagy
munkában gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar
volt a példaképe. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem,
hogy nevéhez fûzõdik az 1935-ben életbe lépett elsõ termé-
szetvédelmi törvény, melynek megalkotásában elévülhetet-
len érdemei vannak. Az idén 35 településrõl és a vajdasá-
gi törökbecsérõl 46 tanuló érkezik Pünkösd havában Me-
zõtúrra, hogy számot adjanak felkészültségükrõl.

Dr. Tóth Albert, dr. Kirzsán Józsefné


