
A 2017-es Európai Év Fája verseny döntősei 

A 2017-es Európai Év Fája verseny szavazás február 1-én indul. Újdonság, hogy az idei évtől 

2 fára is lehet szavazni. 

Szavazási szabályok 

A szavazás 2017. február 1-től 28-ig tart. Az utolsó héten (február 22-től 28-ig) a szavazás 

titkos, a szavazatok száma ezen időszak alatt nem látható. Az eredményeket március 21-én a 

brüsszeli díjátadó gálán jelentjük be. 

Döntős fák 

Belgium  

Massemen falu hársfája 

 
Bulgária  

A Nasalevtsi-i templom tiszteletreméltó 

kocsányos tölgye 

 
Csehország  

A lipkai hársfa 

 
Anglia, Egyesült Királyság  

A falban álló hegyi juhar 

 
Észtország  

A russalkai tölgy 

 
Franciaország  

A Céron park sámánja 

https://www.treeoftheyear.org/Pravidla-hlasovani.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Letity-dub-u-Nasalevckeho-kostela.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Lipa-na-Lipce.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Javor-v-prikrem-udoli.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Rusalcin-dub.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Albizie-v-Ceronskem-parku.aspx


 
Németország  

A hoppenrade-i bükkfa 

 
Magyarország  

A Jászai Mari tér legszebb platánja 

 
Írország  

Hugh O’Flaherty fái 

 
Litvánia  

Stelmužė tölgye 

 
Észak-Írország, Egyesült Királyság  

A magyaltölgy 

 
Poland  

József tölgy 

 
Skócia, Egyesült Kirányság  

A "bim-bam" fa 

 
Spanyolország  

Aprisquillo fenyője 

https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-v-Stelmuze.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Buk-prolezacka-v-Hoppenrade.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Nejkrasnejsi-platan-na-namesti-Jaszai-Mari.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Stromy-Hugha-O-Flahertyho.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-v-Stelmuze.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-cesminovity.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-Josef.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Strom-Ding-dong.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Borovice-Aprisquillo.aspx


 
Szlovákia  

Platán Budatinból 

 
Wales, Egyesült Királyság  

A Brimmon tölgy 

   

A versenyről 

Az Európai Év Fája verseny a Cseh Köztársaságban nagy hagyományokkal bíró Év Fája 

verseny folytatásaként született. A cseh versenyt az Ökotárs Alapítvány cseh testvérszervezete, 

a Nadace Partnerství kezdeményezte és támogatja a mai napig. Az európai verseny döntőjébe a 

részt vevő országok győztesei jutnak tovább.  

Az Európai Év Fája verseny célja, hogy megmutassa a fák kulturális és természeti értékét, 

melyet becsülnünk és óvnunk kell. Itt tehát nem a fák szépsége, mérete vagy kora a fontos, 

hanem a történetük és kapcsolatuk az emberekkel. A versenyben ugyanis olyan fákat keresünk, 

melyek fontosak a körülöttük élő közösségeknek. 

A mozgalomhoz évente több százezren csatlakoznak, a résztvevő országok száma a kezdetek 

óta 5-ről 16-re emelkedett, és folyamatosan várjuk a további csatlakozó országokat Európából. 

Célunk, hogy a fák védelmének kérdése nemzetközi szintű témává váljon. 

Törődik Ön a fákkal? Ha a válasz igen… kérjük, segítsen nekünk, hogy megvédhessük őket, és 

gondoskodhassunk róluk.  

Résztvevő országok 2017 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Home
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Budatinsky-platan.aspx
https://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Brimmonsky-dub.aspx

