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Az európai fiataloknak meghirdetett
verseny célja, hogy megismerjék Euró-
pa erdeit, az erdõk természet- és kör-
nyezetvédelemben betöltött szerepét,
valamint az erdészek munkáját. A ver-
seny nemzeti és nemzetközi fordulók-
ból áll. Hazánkban a nemzeti döntõt
idén a Baár-Madas Református Gimná-
zium diákjai nyerték, így õk vehettek
részt a szeptember 21–25. között meg-
rendezett romániai nemzetközi döntõ-
ben. A magyar csapat tagjai: Vetlényi
Dávid felkészítõ tanár, Tamás Panna,
Pettersson Dalma Lisa és Kovács Bog-
lárka tanulók. 

Csapatunk szeptember 21-én a haj-
nali órákban indult Budapestrõl. A ha-
tárt Nagylaknál léptük át. Az útviszo-
nyok és a kitartó esõ ellenére idõben

érkeztünk Dévára. A sors azonban
közbeszólt: a parkolóban álló jármû-
vünk spirálrugója rövid, ám annál
hangosabb csörömpöléssel eltört, le-
hetetlenné téve a továbbindulást. Sze-
rencsénkre a jó sors egy magyarul be-
szélõ, középkorú házaspárt vezényelt
utunkba, akik épp mellettünk parkol-
tak autójukkal. Segítségükkel, rövid
idõn belül megtudtuk, hol van alkal-

mas szerviz, és hol rendelhetünk pót-
alkatrészt. S mivel az alkatrészt csak a
következõ nap reggelre ígérték, szál-
lásra is szükségünk volt. Szállást végül
a magyar tannyelvû Téglás Gábor Lí-
ceum nyújtott  az izgalmaktól megfá-
radt csapatnak, térítésmentesen. Ön-
zetlen, szíves segítségüket ezúton is
köszönjük. 

A kényszerû dévai tartózkodás idejét
igyekeztünk tartalmasan eltölteni. A
belvárosi sétát követõen meglátogattuk
a Szent Ferenc Alapítvány által mûköd-
tetett gyermekotthont. A Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes által létreho-
zott gyermekmentõ szervezet karolja fel
az Erdélyben nehéz körülmények kö-
zött élõ gyermekeket. Csapatunk tagjai
adománnyal segítették a gyermekott-
hon munkáját. 

Másnap folytattuk utunkat a Bucsecs
hegységben eredõ Prahova folyó völ-
gyében fekvõ Busteny-be, ami az egyik
legkedveltebb hegyvidéki üdülõhely Ro-
mániában. A szervezõk, értesülvén
kényszerû dévai megállónkról, átszer-
vezték a programot, így a diákjaink nem
maradtak le a versenyrõl.

A versengés a tavaly kialakított rend-
szer szerint nemzetközi csapatokban zaj-
lott, vagyis a háromfõs csapatok tagjai
más-más országból jöttek. E megoldás a
diákok közötti kommunikációt, s vég-
eredményben az angol nyelv aktív hasz-
nálatát hivatott erõsíteni. 

A verseny a már jól ismert feladatok-
ból állt: teszt az európai erdõkrõl, tudo-
mányos poszter és erdõben megoldan-
dó feladatok. A csapatoknak különféle
témákban kellett tudományos posztert
készíteni. Erre két nap állt rendelkezé-
sükre. A magyar tagú csapatok témái a
következõk voltak: NATURA 2000 háló-
zat Európában, õserdõk Európában, ve-
szélyeztetett fajok ez európai erdõkben.

A nemzeti park közeli erdejében ren-
dezték a harmadik versenyfeladatot,
ahol talpraesettségükrõl és általános
biológiai tudásukról adtak számot a diá-
kok. Többek között lágy és fás szárú
növényeket kellet meghatározniuk, er-
dei társulást kellett felismerniük és jel-
legzetes növényekbõl kellett gyûjte-
ményt készíteniük. A feladatok közti
idõben lehetõség nyílt a kikapcsolódás-
ra, a környék természeti és kulturális ér-
tékeinek megismerésére is. 

A nemzetközi csapatok az utolsó
délután mutatták be az elõzõ két nap-
ban készített tudományos posztereket.

Kiemelt értékelési szempont volt, hogy
ebben az egyes csapatok minden tagja
aktívan szerepet vállaljon. A magyar
diákok e versenyszámban kimondottan
jól teljesítettek. 

Végül elérkezett a várva várt ered-
ményhirdetés. A magyar tagú csapatok-
ban sajnos idõnként voltak kommuni-
kációs nehézségek, így csak óvatos op-

timizmussal reméltünk. Végül, legjobb
„csapatunk” hat tized ponttal maradt le
a dobogóról, a többieknek sajnos nem
volt esélye a dobogós helyre. 

Ezt követõen, az izgalmakat feledve,
csaknem minden ország vetített, tán-
cos-zenés elõadás keretében mutatta be
hazájának kulturális és természeti érté-
keit. A magyar lányok saját fotóikból ál-
lítottak össze egy érdekes bemutatko-
zást, amiben a paprika és Puskás mel-
lett helyett kapott a Sziget fesztivál is. 

Miközben a diákok versenyeztek, a
nemzetközi versenybizottság már a
verseny jövõjérõl egyeztetett. Jelen ál-
lás szerint megújításra kerül a kötele-
zõ felkészülési anyag, és a nemzeti
kérdésbázis is. Az YPEF-hez csatlako-
zott Moldávia, amely Lettországgal
verseng a 2016-os nemzetközi döntõ
rendezési jogáért. Errõl a döntés ké-
sõbb várható. 

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.

A Nemzeti és a Nemzetközi Verseny-
bizottság szeretettel meghív minden
diákot, hogy vegyen részt a YPEF verse-
nyen 2016-ban is! 
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Románia rendezte a 2015. évi YPEF döntõt
A Bucsecs hegység lábánál fekvõ
festõi Busteny-ben rendezték meg a
Fiatalok az európai erdõkben nem-
zetközi tanulmányi verseny 2015.
évi döntõjét. Az idei megméretteté-
sen 11 ország 33 diákja vett részt.
A magyar csapat tagjai, a korábbi
évek kitûnõ eredményei után a kö-
zépmezõnyben végeztek, nem utol-
sósorban a sorsolás szeszélyébõl
kifolyólag. Az utazás ugyanakkor
nem várt izgalmak mellett a feltétel
nélküli segítõkészség példaértékû
megnyilvánulását hozta. 
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