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Szokták volt mondani, hogy az „egyik ti-
zenkilenc, a másik egy híján húsz”, ha
valami átlagosra sikerül, és nincs benne
semmi különös. Nos, ez a mondás csep-
pet sem volt igaz a tizenkilencedik Kaán
Károly országos vetélkedõre. Már csak
azért sem, mert a mai forráshiányos
idõkben már az is kisebbfajta csodának
számított, hogy egyáltalán Mezõtúr meg-
rendezhette az ez évi vetélkedõt. 

Csak egyszer kellene látniuk a negy-
ven gyermekarcot a döntõben. Csak
egyszer kellene részt venni a dr. Tóth
Albert tanár úr vezette terepgyakorla-
ton, csak egyszer kellene végighallgat-
ni az ötödik és hatodik osztályos nebu-
lók kiselõadását azoknak, akiknek le-
hetõségük lenne az Országos Termé-
szet- és Környezetismereti Verseny tá-
mogatására, bizony nem kellene oly-
kor megalázó helyzetbe hozni a szer-
vezõket. Mert hozzávetõleg alig kétmil-
lióról van szó. (Egyesületünk 125 ezer
forinttal, és az arra javasolt legjobb tíz
versenyzõ iskolájának egy évi Erdésze-
ti Lapok elõfizetéssel járult hozzá a ren-
dezvény sikeréhez.)

A selejtezõkkel együtt több mint tíze-
zer diákot, tanárt, szülõt érint a verseny,
melynek kapcsán ismertté válik Kaán

Károly erdõmérnök neve, életútja és te-
vékenysége. Piár, piár, piár…..

A háromnapos rendezvény Kaán Ká-
roly mellszobrának koszorúzásával in-
dult. Azután ünnepélyes megnyitó,
melynek elnökségében ott volt dr.
Rácz András államtitkár, dr. Vajna Ta-
másné zsûrielnök, Herczeg Zsolt, Mezõ-
túr polgármestere, dr. Tóth Albert, a
versenybizottság elnöke, dr. Krizsán
Józsefné, a vetélkedõ fõ szervezõje, Ba-
zsáné dr. Szabó Marianne minisztériu-
mi szakmai tanácsadó, Bódis Bertalan
versenybizottsági tag, Garancsi Mihály,
a Természetbúvár fõszerkesztõ-helyet-
tese, valamint Pápai Gábor, az Erdésze-
ti Lapok fõszerkesztõje.

Délután laborfeladatok – olykor
egyetemi vizsgákon feltett kérdésekkel.
Másnap terepgyakorlat fõleg botanikai
ismereteket bemutató tematikával. De
Tóth Albert túravezetõ útvonala során
belecsempész helytörténeti, történelmi
motívumokat is elõadásába.(A gyerekek
jegyzetelnek, majd a zárthelyin a helyes
válaszadáshoz ebbõl puskázhatnak is.)
E program keretén belül kerül sor az Év
fája ültetésére, így most a tiszafa földlab-
dás egyedét ültették a gyerekek.

A harmadik nap délelõttjén ötperces
kiselõadások hangzanak el, olykor fel-
nõtteket megszégyenítõ magabiztos-
sággal, és alapossággal.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Mezõtúr! Mezõtúr! Mezõtúr! Mezõtúr!
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