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Kaán Károly Verseny huszonnegyedszer
1993-ban mezõtúri központtal a 11-12
éves diákok körében országos szintû
szervezet jött létre, a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny, amely 20 alközponttal mûködik. Napjainkig közel 230 ezer gyerek
vett részt az országos versenyen.
Kiemelt volt az 5., 10. és a 20. évforduló, amelyen Kaán Károly-emlékoszlopot, Kaán Károly-mellszobrot és -emléktáblát avattunk. Példaértékû a hoszszú évek óta végzett tehetséggondozás,
a tanulmányi versenyek szervezése, a
határon túli iskolákkal kiépített kapcsolatrendszer, a civil szervezetekkel vállalt együttmûködés.
A verseny által indított tehetséggondozás terepet biztosít az eredményekhez vezetõ utak sokféleségének elfogadásához, a hagyományos oktatási formák gazdagításához és a környezeti nevelés népszerûsítéséhez.
A Kaán Károly Verseny célját az induláskor így fogalmaztuk meg: a különbözõ iskolatípusban tanuló 11-12 éves
tanulóknak lehetõséget adni a környezetük önálló megfigyelésére, kutatómódszerek alkalmazására, egy-egy önálló vizsgálati feladat elvégzésére. E célok helyességét a több mint két évtizedes tapasztalat is igazolja.
A kezdeményezés környezettudatosság erõsítését szolgáló programot ajánl
az 5-6. osztályos tanulóknak, a megvalósításban is részt vesz és kommunikálja azokat. Így például a TermészetBúvár, az Erdészeti Lapok, az Oktatási
Közlöny, a Háromszék Újság és A Mi
Erdõnk hasábjain, valamint a televízióban, rádióban.
Saját kiadványaiban is népszerûsíti a
versenyt, a versenybizottság által szerkesztett Kaán Károly tanári segédanyag
és a Kiselõadások gyûjteményes kiadása eddig 24 kötetben jelent meg. Nyomon követi a Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti Verseny döntõjén résztvevõ tanulók életútját a Hermann Ottó és a Kitaibel Pál verseny vonatkozásában. Visszahívja õket
a verseny megnyitójára elõadónak,
csakúgy, mint a vajdasági Törökbecse
és az erdélyi Sepsikõröspatak, Kálnok,
Árkos (Mezõtúr testvértelepülései) tanulóit és felkészítõ tanárait is.
A Kaán Károly XXIV. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
házi fordulóin 6900 tanuló vett részt.
2016. április 15-én egy idõben 780 5. és

6. osztályos tanuló versenyzett az ország
19 megyéjében és Budapesten, közel
400 felkészítõ tanár segítségével. Budapesten kerületenként 3-3 tanuló versenyzett, összesen közel 100-an. Közülük a legjobb 23 tanuló 2016. május 2022-én Mezõtúron mérte össze tudását.
A következõ településekrõl érkeztek
versenyzõk ebben az évben: Besenyõtelek, Budapest, Debrecen, Karcag, Ajka,
Miskolc, Tiszakécske, Orosháza, Hosszúhetény, Cece, Szeged, Sopron, Nyergesújfalu, Ecseg, Vác, Tuzsér, Répcelak,
Nagykanizsa, Böhönye, Dombóvár.
Az ünnepélyes megnyitót és az eredményhirdetést részvételével megtisztelte
Kaán Károly unokája és dédunokája, az
Emberi Erõforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelõs Helyettes Államtitkárság képviseletében Simonyi István, a
Földmûvelésügyi Minisztérium képviseletében Román István helyettes államtit-

2016. május 20-án 15 órától a kiselõadások bemutatására került sor, amelyek hagyományosan magas színvonala
a zsûrit nehéz döntési helyzetbe hozta.
Erre az alkalomra Kiselõadás-gyûjtemény is készült.
Ezt követõen a Mezõtúri Református
Kollégium diákjai színvonalas mûsort
adtak a versenyzõk és felkészítõ tanáraik tiszteletére a Belvárosi Református
Nagytemplomban.
A terepgyakorlati nap 2016. május
21-én Kaán Károly-emlékfa ültetésével
kezdõdött a templomkertben. Az év fájának, a mezei szilnek egy példányát ültettük el. Ezt követõen Kaán Károlymellszobrát koszorúzták meg a résztvevõk az egykori fõiskola aulájában, majd
terepgyakorlatra indultak a Hármas-Körös menti ártéri erdõk, a Peresi-Holtág
varázslatos vízi világának a felkutatására. Közben az erdész munkáját is meg-

kár, az Országos Erdészeti Egyesület
képviseletében Puskás Lajos szakosztályelnök, Szûcs Dániel önkormányzati
képviselõ, dr. Bordács Sándor, Kaán Károly Verseny érmes, Junior Prima Primissima-díjas fizikus, a korábbi években alma materünk öregdiákjai (dr. Túri-Kovács Béla és dr. Latorczai János).
Az ünnepélyes megnyitót követõen
megkoszorúzták a tavaly átadott Kaán
Károly-emléktáblát. A Kaán Károly-emlékteremben a 24 év Aranykönyveit, fotóalbumait, pólóit, tanári segédanyagait, okleveleit tekinthették meg a résztvevõk.

ismerték dr. Tóth Albert prof. emeritus
vezetésével.
2016. május 22-én került sor az elméleti fordulóra. Idõközben a felkészítõ
tanárok megismerkedtek a versenynek
otthont adó történelmi emlékhellyel, a
Mezõtúri Református Kollégiummal. Az
intézményt egy sétával egybekötve Vasas István fõigazgató mutatta be. Ezt
követõen Bódis Bertalan mesterpedagógus gondolatébresztõ elõadását hallgathatták meg A természetismeret tanításának dilemmái címmel.
A plenáris záróünnepséget köszöntötte Mihalina László, a Mezõtúri Reformá-
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