
A tölggyel neveztek be az Év fája versenybe 

Szentes - A Petıfi-iskola elıtt áll az az 1936-os berlini olimpiáról származó tölgy, 
amellyel az Év fája vetélkedıre nevezett be a szentesi önkormányzat. A Lırincz 
Márton olimpiai bajnok által ültetett fa törzse sajnos rothadni kezdett, amivel 
egyelıre nem tudnak mit kezdeni a szakemberek.  

Korondra, erdélyi szülıfalujába nem vihette el, így az 
ıt fiává fogadó Szentesen, a polgári lányiskola (a mai 
Petıfi általános iskola) elıtt ültette el Lırincz Márton 
birkózó azt a kocsányos tölgyet, amelyet olimpiai 
bajnokként kapott. Az 1936-os berlini nyári játékok 
gyıztesei ugyanis a dicsıség és az aranyérem mellé 
kaptak egy facsemetét is, hogy azt ültessék el a 
szülıhelyükön.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Ezt a mára hatalmasra nıtt tölgyet kívánja benevezni a város az Ökotárs Alapítvány 
által meghirdetett Év fája vetélkedıre, amelyre bárki jelölheti kedvenc fáját, álljon 
az az ország bármely részén. A nevezett növénynek azonban nem csupán 
nagyméretőnek kell lennie, de külön elvárás, hogy ahhoz mítosz, legenda vagy 
személyes történet, esetleg történelmi esemény főzıdjön. A szentesi olimpiai tölgy 
megfelel ezeknek az elvárásoknak. A fával azonban ennyi idı után van egy kis baj, 
ugyanis egy közelmúltban végzett mőszeres vizsgálat kimutatta, hogy rothad a 
belseje. Ez ellen ugyan egyelıre nem tudnak mit tenni, de a szakemberek azért 
kiöntötték a rothadás kéregig hatolt nyílását.  

A fa mára hatalmas lombsátrat növesztett.  
Fotó: Králik Emese

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Virág: a dolgozóknak is tartozik a 
cukrászda

Zápor, zivatar várható a hétvégén Szegeden
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Sportágválasztó, Nemzeti Összetartozás Napja és Lechner 
téri családi nap

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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