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„A természet
varázsát ontja bõven.
A fûben, a virágban és a kõben.
Ó nincs a földön oly silány anyag, 
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”

idézte Shakespeare-t Bodorikné
Aszódi Ágnes, a Mezõtúri Református
Kollégium általános iskolai igazgatóhe-
lyettese, amikor köszöntötte az iskolá-
ban elhelyezett emléktábla avatójára
megjelent, versenyzõket, vendégeket... 

Majd így folytatta: ehhez hasonló
gondolatok vezéreltek bennünket
húsz évvel ezelõtt, amikor e falak kö-
zött megszületett a gondolat, hogy az
ötödik és hatodik évfolyamos tanulók
részére természet- és környezetisme-
reti versenyt rendezzünk. A gondola-
tot tett követte, és a Benkõ Gyula Kör-
nyezetvédelmi Oktatóközpont a Re-
formátus Általános Iskolával karöltve
1992-ben megrendezte az elsõ Kaán
Károly Természet- és Környezetisme-
reti Országos Versenyt. Kezdetben
mintegy 600 diák mérte össze tudását,
s most, a huszadik alkalommal már

6000 versenyzõ vett részt az or-
szág minden részébõl ezen a ne-
mes vetélkedõn. A húsz év alatt a
háromfordulós versenyen közel

százezer diák vett részt. (Ismerte
meg Kaán Károly erdõmérnök ne-

vét, a természetvédelem iránti elkö-
telezettségét.)

A számok bizonyítják, hogy szükség
van erre a versenyre, hiszen a jövõ kör-
nyezettudatos szemléletû felnõttjei mé-
rik össze tudásukat természetismeretbõl.

A megnyitó végén Beszterczey And-
rás, a Mezõtúri Református Egyházköz-
ség lelkészelnöke és Mihalina László, a
Mezõtúri Református Kollégium lel-
kész-fõigazgatója leplezte le az emlék-
táblát.

A háromnapos vetélkedõ, mint min-
dig, most is a laborfeladatok megoldá-
sával kezdõdött, melyeket az esti órák-
ban értékeltek a felkészítõ tanárok és a
bíráló bizottság tagjai.

A vetélkedõ leglátványosabb – és
egyben legösszetettebb – része kétség-
telenül a második napi terepgyakorlat.

Mint egy jól megszervezett hadsereg
vonul ilyenkor Tóth Albert tanárral az
élen a versenyzõk csapata 

Õket követi a felkészítõ tanárok, va-
lamint Krizsán Józsefné (Piroska) veze-
tésével a „hadtáp”, és ha szükséges, az
elsõsegélyre és egyéb nem várt ese-
ményre felkészültek csapata. Berci bá-
csi egy-egy megállóhelyen ismerteti a
növényi, állati, földrajzi, néprajzi külön-
legességeket. A nebulók jegyzetelnek,
majd – olykor a fûre települve – igye-

keznek a feltett kérdésekre megadni a
helyes választ. Afféle röpdolgozatként. 

A nap végén következik az aktuális
év fája ültetése, természetesen ismertet-
ve a kiválasztottról a legfõbb tudnivaló-
kat. Ez általában Egyesületünk küldöt-
tének a feladata.

A záró nap délelõttjén kiselõadáso-
kat hallhatunk, melyek között néhány
igazi gyöngyszem csillog.

Ebédidõre megszületik a helyezettek
névsora, elkészülnek a névre szóló ok-
levelek, az ajándékok zacskókba kerül-
nek, majd következik a várva várt ered-
ményhirdetés, értékelés, mint mindig,
ezelõtt is – húsz éven keresztül. A jubi-
leuminak mondható záróünnepséget
megtisztelte Kaán Károly déd- és üku-
nokája is (lásd a szembe oldali képen).

A húsz év kiemelkedõ munkájáért
többen elismerõ oklevelet és Kaán Ká-
roly emlékplakettet kaptak. Többek kö-
zött Egyesületünk jelen lévõ fõtitkára és
e sorok írója is. 

Több mint tíz éve valamennyi verse-
nyen ott voltam, így bátran állíthatom,
hogy a szervezõk most is változatlan
megszállottsággal gondozzák a ver-
senyt. Csak Tóth Albert zárószavai let-
tek keményebbek az elmúlt közel egy
évtizedben. Mert jogosan nehezménye-
zi, hogy az illetékes minisztériumok
csupán verbálisan támogatják a ver-
senyt, ami bizony több mint hiba. 

Jövõre rendezik a huszonegyedik
versenyt. Nyerõ szám, szokták monda-
ni, így remélni lehet, hogy végre szak-
mánk is kellõ elismerésben részesíti a

Kaán Károly szelleme
huszadszor Mezõtúron
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két fáradhatatlan fõszervezõt. Törleszt-
hetnénk régi tartozásunkat.

Az Erdészeti Lapok 1 éves elõfizeté-
sét a következõ iskolák nyerték:

– Magyarszéki Általános Iskola
– Budapest, Vörösmarty Mihály Ál-

talános Iskola
– Agárd, Chernel István Általános

Iskola
– Szekszárd, Babits Mihály Általá-

nos Iskola
– Vác, Földváry Károly Általános Is-

kola
– Pécsvárad, Kodolányi János Né-

met Nemzetiségi Általános Iskola
– Budapest, Fodros Általános Iskola
– Nyíregyháza, Arany János Gimná-

zium és Általános Iskola
Kép és szöveg: Pápai Gábor

A gyõzteseket és a rendezõket fogadták a Sándor-palotában.




