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Ukrán, észt és német tagból állt az a
nemzetközi diákcsapat, mely a Fiatalok
Európa Erdeiben (Young People in Eu-
ropean Forests) tanulmányi verseny Ma-
gyarországon megrendezett döntõjében
megszerezte az elsõ helyezést. A döntõ-
ben vegyes nemzetiségû középiskolás
diákcsapatok mérték össze tudásukat,
talpraesettségüket és kreativitásukat.
Emellett azonban mód nyílt a nemzeti
csapatok közötti versengésre is. 

A verseny idén már hetedik alka-
lommal került megrendezésre. Célja,
hogy a részt vevõ fiatalok megismer-
jék európai erdeit, természet- és kör-
nyezetvédelemben betöltött szerepü-
ket. Objektív kép alakuljon ki bennük
a természeti erõforrások megõrzésérõl,
a fenntartható erdõgazdálkodás szük-
ségességérõl szûkebb környezetükben
és európai léptékben egyaránt.

A megmérettetés nemzeti és nemzet-
közi fordulókból áll, arra a csatlakozott
országok 2-3 fõs csapatai jelentkezhet-
tek. A nemzetközi döntõbe minden or-
szág a legjobb csapatát delegálta. Idén

Európa-szerte mintegy 600 iskola, több
mint 11 ezer diákja vett részt a verseny-
sorozatban. Magyarországot a Baár-Ma-
das Református Gimnázium csapata kép-
viselte. A csapat tagjai Balsai Lili,
Boldizsár Imre, Uri Benjámin diákok,
valamint felkészítõ tanáraik Vetlényi Dá-
vid és Ujvári Gergely. 

A magyar szervezõi gárda nagy iz-
galommal várta az egyes országok de-
legációinak megérkeztét. Tapasztalat-
ból tudtuk, hogy az utazás gyakran
tartogat nem várt meglepetéseket: órá-
kat késõ repülõgépjáratot, lerobbanó
gépjármûvet. Ezúttal az égiek velünk
voltak: minden csapat épségben, a ter-
vezett idõben megérkezett. Egyedül a
kisbusszal érkezõ – jelentõs késésben
levõ – lengyel csapat miatt aggódtunk.
Érdeklõdõ telefonhívásunkra aztán
megnyugtató válasz érkezett: „We are
already here, in the hotel car park.”
(Már a hotel parkolójában vagyunk.) 

A megérkezést, majd a vacsorát kö-
vetõen a diákokat és a felnõtteket
„elválasztottuk”: a felnõttek városnézõ

programra indultak, míg a diákok már-
is megkezdhették a versengést.

Az egyes versenyszámok a diákok
nemzeti vagy nemzetközi összetételû
csapatai számára kerültek kiírásra. Ez
utóbbi megoldás a diákok közötti kom-
munikációt, s végeredményben az angol
nyelv aktív használatát hivatott erõsíteni. 

Az elsõ verseny (Ki tud többet Ma-
gyarországról?), nem titkoltan, azt a célt
szolgálta, hogy a résztvevõk megismer-
jék a vendéglátók hazáját a kötelezõ fel-
készülési anyagon túl is. Ismeretekre
tegyenek szert a magyar történelemrõl,
kultúráról, nyelvrõl, gasztronómiáról. Az
est igazán vidám hangulatban telt. A diá-
kok meglepõen jól felkészültek „Magyar-
országból”, egyedül talán a magyar sza-
vak kiejtése jelentett problémát. Ami,
ugye, nem is csoda, mondhatni nem „el-
képzelhetetlen”. Hozzá kell persze tenni,
hogy a diákokat a Facebookon létreho-
zott zárt csoportban megosztott fotók, vi-
deók, leírások is segítették a felkészülés-
ben. A jó válaszokat közkedvelt magyar
édességekkel díjaztuk. Az elsõ helyezett
az osztrák csapat jutalma pedig egy cso-
koládékosár volt. 

Másnap aztán megkezdõdött az igazi
versengés, immáron a nemzetközi csapa-
tok között. A diákok a Károly-magaslat
körüli erdõkben mérték össze elméleti és
gyakorlati tudásukat, valamint logikai ké-
pességeiket: pl. famagasságot mértek, év-
gyûrût számláltak, GPS-szel tájékozódtak,
növény- és állatfajokat határoztak, vala-
mint bemutatták a szabályos és biztonsá-
gos erdei tábortûz készítésének módját.
Mindeközben természetesen felmehettek
a kilátóba, megtekinthették a vadászati
múzeumot, és a Tanulmányi Erdõgazda-
ság Zrt. vendéglátásában megkóstolhat-
tak egy igazi magyar vadpörköltet is. 

A program a Soproni Egyetem Ligne-
um Látogatóközpontjában folytatódott,
ami mind infrastruktúrájában, mind pe-
dig a kiállítások anyagát tekintve kitûnõ
és exkluzív helyszínt biztosított a ver-
senynek az elkövetkezõ két napban. 

Az immár nemzetközi csapatok a
verseny talán legnagyobb kihívását je-
lentõ részét, az európai erdõkrõl szóló
teszt megírását követõen megkezdték
felkészülésüket az erdõtûzrõl szóló
PowerPoint-elõadásra, melynek címe:
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YPEF 2017 nemzetközi döntõ
Magyarországon

Európai tanulmányi verseny az erdõkrõl, az Egyesület szervezésében

Szeptember 27—30. között 10 ország legjobb csapata gyûlt össze, hogy szá-
mot adjon az erdõkkel kapcsolatos tudásáról a magyar erdészeti felsõok-
tatás fellegvárában, a leghûségesebb városban, Sopronban.

A versenyzõ európai diákok a soproni Ligneum elõtt (Fotó: Nagy László)
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Az erdõtûz jelentõsége a csapattagok
országaiban, hasonlóságok és eltérések.
A téma aktualitása úgy gondoljuk,
hogy gyakorlatilag egész Európában
vitathatatlan, melyre a felkészülést a
NÉBIH Firelife projektje is támogatta. 

A résztvevõk este sem pihenhettek: a
nemzeti csapatok rövid elõadás kereté-
ben mutatták be hazájukban az erdõ és
az erdészet jelentõségét, az erdõ és a tár-
sadalom kapcsolatát. Egymás prezentá-
cióit a diákok értékelték, pontozták. Az
elsõ helyezést holtversenyben Németor-
szág és Magyarország csapata nyerte el. 

Harmadnap folytatódott az erdõ-
tûz-elõadásra való felkészülés. Min-
den nemzetközi csapat jól gazdálko-
dott az idejével, így késedelem nélkül
megkezdõdhettek az elõadások. Ta-
lán köszönhetõen annak is, hogy a té-
ma jó elõre ismert volt, és így akár
már otthon, a felkészülés során is
gyûjthettek információt, a prezentáci-
ók egytõl egyig magas színvonalúak
voltak és  teljesítettek minden, a fel-
adattal kapcsolatos elvárást. Az elõ-
adásokat ezúttal a felnõttek és a diá-
kok is pontozták. 

A szervezõk
munkája az utolsó
elõadás végét és a
pontozólapok be-
gyûjtését követõen
magasabb sebes-
ségfokozatba kap-
csolt. Amíg a diá-
kok és vendégek
ebédjüket fogyasz-
tották, fénysebes-
séggel haladt a
kiértékelés, az ok-
levelek és az aján-
dékok elõkészítése
a díjátadóra. Az ün-

nepélyes eredményhirdetésen Ugron
Ákos Gábor állami földekért felelõs he-
lyettes államtitkár és dr. Farkas Ciprián,

Sopron város tanácsnoka köszöntötte a
résztvevõket és adta át a díjakat. 

Az YPEF 2017 nemzetközi döntõt a
Herman Rull (Észtország) – Arne Som-

mer (Németország) – Tetiana Novoso-
lova (Ukrajna) diákokból álló csapat
nyerte. A három versenyszám jóvoltából
azonban szinte minden diák részesült
valamilyen díjban, amit a szervezõk még
kiegészítettek a magyar innováció jelké-
pével, egy-egy Rubik kockával is. 

A nap hátralevõ része már felszaba-
dultan és igazán vidáman zajlott. A diá-
kok és kísérõik meglátogatták a fertõ-
di Esterházy-kastélyt, majd az este
ünnepi vacsorával és egy fergetegesre
sikerült táncházzal zárult. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által
szervezett verseny a Roth Gyula Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium,
a Soproni Egyetem, a Tanulmányi Erdõ-
gazdaság Zrt., a NÉBIH, a Firelife prog-
ram, a Magyar Turisztikai Ügynökség

Zrt. és a Sopron–Fertõ Turisztikai Fejlesz-
tõ Nonprofit Zrt. közremûködésével való-
sult meg. Ezúton is köszönjük a Soproni
Egyetem, a TAEG Zrt. és a Roth Gyula
SzSzK munkatársainak, oktatóinak és
diákjainak a verseny lebonyolításához
nyújtott segítségét és az OEE Titkárságá-
nak a nélkülözhetetlen háttérszervezést,
a folyamatos koordinációt . 

A versennyel és a döntõvel kapcsolat-
ban további információk a hazai szerve-
zõk és a verseny nemzetközi honlapján
érhetõk el: www.ypef.eu; www.oee.hu.

Az YPEF 2018-as versenysorozata a
tervek szerint még idén meghirdetésre
kerül. A Nemzeti és a Nemzetközi Ver-
senybizottság szeretettel meghív min-
den diákot, hogy vegyen részt az YPEF
versenyen 2018-ban is! A jövõ évi ver-
seny, az YPEF 2018 nemzetközi dön-
tõje Litvániában kerül megrendezésre. 

Kovácsevics Pál, Hoczek László
OEE
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Terepi feladatok végrehajtása közben (Fotó: Faragó Sándor)

Az YPEF 2017 verseny dobogós helyezettjei (Fotó: Nagy László)

A Baár-Madas Gimnázium csapata, Vetlényi Dávid felkészítõ tanárral, Ugron Ákos
helyettes államtitkár és dr. Jámbor László vezérigazgató (TAEG Zrt.) társaságában


