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Lett, német és magyar tagból állt az a
nemzetközi diákcsapat, mely megnyerte
a Fiatalok Európa Erdeiben (Young
People in European Forests) tanulmányi
verseny Lettországban megrendezett
döntõjét. A végsõ megmérettetésen 12
ország vegyes nemzetiségû középisko-
lás diákcsapata mérte össze tudását,
talpraesettségét és kreativitását. 
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YPEF nemzetközi döntõ Lettországban
2017-ben Magyarország a házigazda




