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Magyar sikert hozott a
„Fiatalok Európa Erdei-
ben” (Young People in Eu-
ropean Forests) tanulmá-
nyi verseny 2010/2011-es
nemzetközi döntõje. A bu-
dapesti Baár-Madas Református Gim-
názium diákjai bizonyultak a legjobb-
nak a 11 ország részvételével tartott
megmérettetésen. 

A verseny célja, hogy a középiskolás
diákok megismerjék Európa és az eu-
rópai országok erdeit, az erdõk termé-
szet- és környezetvédelemben betöltött
szerepét, valamint az erdészek munká-
ját. A kiírók szándéka szerint ezen is-
merettel közelebb kerülnek a fenntart-
hatóság elvének megismeréséhez, és
megtapasztalják, hogy a természeti erõ-
források megõrzése nem csupán szû-
kebb környezetükben, de európai szin-
ten is fontos feladata az ott élõknek.

A verseny nemzeti és nemzetközi
fordulókból állt. A versenyre 2-3 fõs
csapatok – 12-18 évesek – jelentkezhet-
tek. A hazai versenyt az Országos Erdé-
szeti Egyesület és a Kitaibel Pál Közép-
iskolai Biológiai, Környezetvédelmi Ta-
nulmányi Verseny szervezte.(A felké-
szüléshez a Pilisi Parkerdõgazdaság
adott otthont.) A nemzeti döntõ elsõ
helyezettje – a Baár-Madas Református
Gimnázium csapata – szerezte meg a jo-
got a nemzetközi döntõben a magyar
színek képviseletére. 

A nemzetközi döntõ Lengyelország-
ban, az ezer tóról ismert Masuria régió-
ban került megrendezésre, ahol 11 or-
szág csapata mérte össze tudását és
felkészültségét. A meghívott vendégek
között volt Marek Konopka, a lengyel
országgyûlés képviselõje, Andrzej Or-
zechowski, Ruciane Nida város polgár-
mestere, Zbigniew Opalach, Pisz me-
gye prefektusa, valamint Andrzej Now-
icki, a rendezvénynek otthont adó
Lengyel Államerdészet Bia³ystok Re-
gionális Igazgatóságának igazgatóhe-
lyettese is.

A megnyitó ünnepi hangulatához a
Maskuliñskie Erdõfelügyelõség vadász-
kürtösei is hozzájárultak.

A döntõ elsõ része – az Európa és a
csatlakozott 19 ország erdeirõl szóló
teszt – 50 kérdésbõl állt. (A csatlakozott
országok: Ausztria, Belgium, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Észtország, Finnor-
szág, Németország, Görögország, Ma-
gyarország, Litvánia, Lettország, Norvé-

gia, Lengyelország, Portugália,
Románia, Szlovákia, Szlovénia,
Svájc és Ukrajna.) A tesztben 4
lehetséges válaszból kellett ki-
választani az egyetlen helyeset. 

Az élményszámba menõ ha-
jóút végén a döntõrõl tudósító Lengyel
Televízió fogadta a résztvevõket.  

A döntõ második része a közeli erdei
oktatási központban – amely egykor
magpergetõ volt – kapott helyet. Az
egyes nemzetek csapatai erdeik fontos-
ságának és szépségének bemutatását
kapták feladatul, maximum 15 perces
elõadásban. A prezentáció módját sza-
badon választhatták. 

A 12-18 éves diákok kitûnõen meg-
birkóztak a feladattal, az elõadások
egytõl-egyig igen magas színvonalon és
kreatívan közelítették a megadott té-
mát. A versenyzõk dolga nem volt egy-

szerû, mert az elõadásokat egyrészt a
felnõttekbõl álló Nemzetközi Verseny-
bizottság, másrészt a résztvevõ diákok
maguk is pontozták.

A döntõ ezen részében jelen volt
Lengyelország Környezetvédelmi Mi-
niszterhelyettese, Janusz Zaleski is, aki
megtekintett néhány prezentációt, köz-
tük a magyarokét is, ami igazán jól sike-
rült. Két vezérfonalon futva – mézkósto-
lóval színesített – vetítettképes elõadás-
ban mutatták be egyrészt a legfonto-
sabb hazai fafajokat, másrészt az erdõk-
nek a néphagyományokban való megje-
lenését. A prezentációt a csapat leány
tagja magyar nyelvû népdallal zárta, au-
tentikus elõadásmódja fergeteges sikert
aratott 

Az elõadásokat követõ zenés esten
mód nyílott a csapatok közötti ismerke-
désre is. 

Mindeközben a Nemzetközi Ver-
senybizottság tagjai egész este kemé-
nyen dolgoztak, értékelték a teszteket
és összesítették a pontokat. Íme a vég-
eredmény:

1. hely: Magyarország (80,1 pont)
2. hely: Lengyelország (72,5 pont)
3. hely: Lettország (72,5 pont)
4. hely: Ausztria (71,8 pont)
5. hely: Csehország (71,7 pont)
A magyar csapat szoros versenyben

nyert! A csapat tagjai: Kemenes Anna,
Pásztori Zsolt, Újvári Gergely. Felkészí-
tõ tanáruk Vetlényi Dávid. 

A díjakat dr. Marian Pigan, a Len-
gyel Állami Erdészet fõigazgatója adta át.

A házigazdák a legjobb prezentációt
tartó portugál csapatot különdíjban ré-
szesítették. A három portugál diáklány
nagyon kreatívan, színházi elõadás for-
májában közelített meg a témát.

A kastélyszállóban ez idõben az EU
környezetvédelmi és erdészeti témájú
miniszteriális konferenciája zajlott. Így a
díjátadót követõ munkaebéd során a
fiatalok találkozhattak a konferencia
résztvevõivel, így Szepesi Andrással, a
VM Erdészeti, Halászati és Vadászati
Fõosztályának munkatársával is, aki
gratulált az elért a szép eredményhez. A
szervezõk és a diákok az alkalmat fel-
használva megköszönték a VM elvi tá-
mogatását. (Remélhetõ, hogy jövõre en-
nél többre futja. A Szerk.)

A Nemzeti és a Nemzetközi Verseny-
bizottság szeretettel meghív minden
diákot, hogy vegyen részt a YPEF verse-
nyen 2012-ben!  
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Magyar siker nemzetközi döntõben




