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A megnyitó ünnepségen beszédet mon-
dott dr. Gombos András, a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium politi-
kai államtitkára. Az elnökség tagjai kö-
zött foglalt helyet Kaán Károly unokája,
dédunokája és ükunokája is.

A verseny nyitónapján dr. Draskovits
Dénes polgármester is köszöntötte a meg-
jelenteket: „A Kaán Károly verseny immár
13 éves, mondhatjuk, hogy serdülõkorba
lépett A verseny története során mindig
tartogatott meglepetéseket, évrõl évre
gazdagodott, színesedett. Az idei döntõ
tovább gazdagítja a verseny történetét, hi-
szen idén elõször üdvözölhetünk
Mezõtúron egy törökbecsei diákot, aki
versenyen kívüli elõadásával testvérváro-
sunk természeti kincseit mutatja be. Tava-
lyi köszöntõmben mondottam, hogy en-
nek a versenynek lelke van. Most szeret-
ném megosztani önökkel, s veletek
versenyzõkkel, hogy ezt a lelkiséget
erõsen meghatározza a verseny névadó-
jának, Kaán Károlynak az életmûve. Kaán
Károly folyamatosan hirdette, hogy min-
den lehetséges területen, de elsõsorban a
fában szegény Nagyalföldünkön erdõt
kell telepíteni, s hogy a megmaradt erde-
inket úgy kell kezelni, hogy azok értéke
minél jobban növekedjen.”

Az országos döntõre a megyei és a
fõvárosi versenyek legjobbjai érkeztek.
A pénteki elméleti és laboratóriumi
gyakorlati fordulót szombaton terep-
gyakorlat követte. A hagyományos „te-
repszemle” útvonala idén Mezõtúr-
Kondoros-Nagyszénás-Orosháza-Kar-
doskút-Mezõtúr volt, s csakúgy, mint az
elõzõ években, idén is dr. Tóth Albert
vezette végig a kisdiákokat. A terepgya-
korlat végén ugyancsak hagyományos
momentum, az emlékfaültetés követke-
zett. Idén a tájba tökéletesen illõ boró-
kát ültettek a verseny résztvevõi Kaán
Károly emlékére. Vasárnap a kisérõadá-
sok következtek, ezzel alakult ki a
döntõ végeredménye. 

2005-ben a Kaán Károly emlékpla-
kettet azok kapták, akik tevékenysé-
gükkel támogatták, segítették a verseny
felvirágzását: Rózsa Endre, országgyû-
lési képviselõ, a Parlament Oktatási és
Tudományos Bizottságának tagja; Feke-
te Gáborné, a Szegedi Kis István Refor-
mátus Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium igazgatóhelyettese; Mol-
nárné Pataki Zsuzsanna, a Rákóczi úti
Általános Iskola tanára.

Kaán Károly verseny 13. alkalommal
A legjobbak érkeztek Mezõtúrra


