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Húsvét:

öröm, békesség, reménység. Ránk
köszöntött szép tavaszi ünnepünk, húsvét. A tavasz
és húsvét ünnepe egyaránt jó érzéseket ébreszt
a lelkünkben. Jó elôre gondolni az ünnepre, sok
szép emlékünk lehet mindannyiunknak húsvéttal
kapcsolatban. A hideg márciusi napokon már
nagyon vártuk a jó idô érkezését. Jól esik a hideg,
sötét tél után a tavasz érkezése. A hűvös idô ellenére kinyíltak az elsô virágok. Örömmel készülünk
húsvétra mindannyian.
A múlt évben azt reméltük,
hogy csak egyszer kell zárt ajtók mögött lennünk ezen az
ünnepen, most mégis úgy kell
készülnünk a járvány miatt,
hogy megszokott ünnepi alkalmainkat részben vagy egészen
zárt ajtók mögött tartjuk. A fertôzés veszélye még mindig
beárnyékolja életünket. Minden találkozást, együttlétet,
még a családi összejöveteleket is meg kell fontolnunk.
Ünnepeinkhez, húsvéthoz különösen is hozzátartozik a felszabadult öröm. Az a kérdés
fogalmazódik meg bennünk,
hogy lehet-e így igazán ünnepünk, amikor ilyen helyzetben
vagyunk?
A Krisztusban hívôk számára
húsvét a Jézus feltámadásának
ünnepe. Az evangéliumok elbeszélik, mi történt a feltámadás reggelén. A hét
elsô napján korán reggel, amikor még sötét volt
Jézust követô asszonyok igyekeznek a sírhoz, és
akkor már Jézus nincs a sírban. Egy angyal szólítja meg ôket: „Ne féljetek, mert tudom, hogy a
megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.” (Máté 28,5-6.)
Félelemmel, mégis nagy örömmel futottak, hogy
megvigyék a hírt a tanítványainak. Az a nap a
Jézusban hívôk számára a felszabadító öröm
napja volt. Estére bizonyosan tudták: valóban feltámadt az Úr! Volt ugyan bennük aggodalom a velük
szemben ellenséges környezet miatt, mégis öröm
volt a szívükben. Felismerték, hogy hatalmas
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dolog történt, Isten csodálatosan cselekszik az
embervilág üdvösségéért.
Ezen az estén aztán Jézus meglátogatja ôket, és
így köszönti a tanítványokat: Békesség nektek!
Miután megmutatta nekik a kezét és az oldalát, s
a tanítványok megörültek, hogy látják az Urat, újra
ezt mondta nekik: Békesség nektek! (János evangéliuma 20,19-21.) Húsvét üzenete az öröm mellett
a békesség. Sokszor kimondjuk ezt a szót!
Köszöntésként, jókívánságként. Az ember lelkének nagy
szüksége a békesség. Rombolja ezt bennünk az aggodalom, a minket körülvevô
veszélyek, a betegséggel, halállal szembeni kiszolgáltatottságunk. Aki fél, aki reménytelen, annak nincs békessége.
Nem véletlen, hogy így köszönti Jézus a tanítványokat, s
hogy még egyszer elismétli ezt
a köszöntést. A mi világunk
legnagyobb hiánya a békesség: szívünkben és körülöttünk, szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt hiányzik a békesség. Irigység, harag, viszálykodás, hatalomvágy
és számtalan ehhez hasonló
rossz uralja világunkat, életünket.
Megváltónk azért adta magát
értünk, hogy békességet nyerjen számunkra a Mennyei Atyával, Teremtônkkel.
Feltámadása után hirdeti, ígéri, adja ezt a jót azoknak, akik hozzá tartoznak. Húsvét ünnepe hirdeti
számunkra a békességet.
Jézus feltámadása reménységet jelent. Ô a halottak közül az elsôszülött, akit majd követnek a többiek az örök életre való feltámadásban. Megváltónknak a halál feletti gyôzelme a mi reménységünk. Földi létünk véges, halandók vagyunk,
mégis azzal a bizalommal tekintünk elôre, hogy
Isten örök életre támaszt fel minket Jézusért.
Húsvét reménységet, békességet hirdet, örömöt
ébreszt bennünk. Így várjuk ebben az évben is a
feltámadás ünnepét. (Szabó Levente)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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KÖNYVTÁR

HIRDETMÉNY

8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 40. 85/887-651,
konyvtar@balatonfenyves.hu
A könyvtár 2020. november 11-tôl
a 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet
értelmében zárva tart.
A kikölcsönzött könyvek és
dokumentumok lejárati idejét
a könyvtár automatikusan
meghosszabbítja.
Megértésüket köszönjük!

Óvodai és mini bölcsôdei beiratkozás
Az Emberi Erôforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10.)
határozatra hivatkozva, a 2021/2022. nevelési évre, a beiratkozás
az alábbiak szerint történik:
Óvoda:
Automatikusan felvételre kerül, 2021. május 5-ig a Balatonfenyvesi
Kisfenyô Óvoda és Mini Bölcsôde intézménybe, az a kisgyermek,
aki:
– balatonfenyvesi lakos vagy a tartózkodási helye Balatonfenyves
– 2021. augusztus 31-ig betölti harmadik életévét
– az intézménybe nem érkezett jelzés, hogy a gyermek, más óvodába iratkozott be
E-mailben keresse az intézmény vezetôjét az a szülô:
– akinek gyermeke 2021. 08.31.–12. 31. között tölti be a harmadik
életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést, ellátást
– aki balatonfenyvesi lakos, de másik település óvodájába kívánja
beíratni a gyermekét
– az a nem balatonfenyvesi lakos, aki a Kisfenyô Óvoda ás Mini
Bölcsôde intézménybe kívánja beíratni a gyermekét
Bölcsôde:
Az a szülô, aki a 2021/2022. nevelési évben bölcsôdei ellátást
szeretne igénybe venni a gyermeke számára, szintén e-mailben
jelezze ez irányú szándékát!
Jelentkezési határidô: 2021. május 5-ig, folyamatosan.
A felvételrôl a szülôk a késôbbiekben kapnak határozatot!
E-mail címünk: bfenyvesovi@gmail.hu
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására, a gyermek elsô
óvodai/bölcsôdei nevelési napján kerül sor.
Szeretettel várjuk a gyermekeket a Balatonfenyvesi
Kisfenyô Óvoda és Mini Bölcsôdébe!
Balatonfenyves, 2021. 03. 17.
Hackl Szilvia

2

Turul Gyógyszertár
8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1.
85/560-012
Nyitva tartás: 09.01–05.31.
Hétfô:
8.00–17.00
Kedd:
8.00–17.00
Szerda:
8.00–17.00
Csütörtök:
8.00–17.00
Péntek:
8.00–17.00
Szombat:
8.00–13.00
Vasárnap:
Zárva

Gyógyszertárak
ügyeleti rendje
2021. március 29–április 4.
Magyar Korona Gyógyszertár,
Balatonlelle
2021. április 5–11.
Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár
2021. április 12–18.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle
2021. április 19–25.
Arany Kígyó Gyógyszertár
Balatonboglár
2021. április 26–május 2.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár
Fonyód
2021. május 3–9.
Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves
Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontokig:
2021.01.01–06.30.
H–P 20:00 óra,
szombat:14:00 óra,
vasárnap és ünnepnapokon:
12.00 óra

Balatonfenyves Község
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 27. 85/560-158,
balatonfenyves@balatonfenyves.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfô
8:00–12:00,
13:00–16:00 óráig
Kedd
8:00–12:00 óráig
Szerda
8:00–12:00,
13:00–16:00 óráig
Csütörtök 8:00–12:00 óráig
Péntek
8:00–12:00 óráig
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Önkéntesek
a tiszta
Nagyberekért
A Majorka Turisztikai és Rendezvényközpont felhívására maroknyi önkéntes vágott neki 2021. március 20-a
hűvös és szeles délelôttjén a Vízháztól Imremajorig vezetô 4 km-es
útszakasz megtisztításának. Imremajoriak, fenyvesiek és fonyódiak
együttes erôvel szedték össze a
mások által eldobált szemetet: legfôképp sörös-, és energiaitalos fémdobozok, chips-es zacskók, pezsgôsüveg és számtalan „csonti” feliratú
kis műanyag doboz töltöttek meg
végül több, mint húsz nagyméretű
szemeteszsákot, melléjük került egy
közepes méretű televíziókészülék is,
s mindezeket a Hubertus Bt. munkatársai szállították el hulladékudvarba.
Kis idôre így a Vízháztól Imremajor
vasúti megállóig vezetô közút, csatornapart és kisvasúti vasútvonal újra
háztartási hulladéktól mentes, tiszta
és hívogató lesz azok számára, akik
a Berek szépségeit jönnek felfedezni
Balatonfenyvesre.
Kérjük mindazokat, akik e sorokat olvassák, segítsenek megôrizni, fenntartani ezt a mostani, tiszta és természetes állapotot!
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Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fűtésszerelés. Vörös Gábor. Telefon: +36
30/261-6308

Szolgáltatás

Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló. Tel.:
+36 70/602-5095, e-mail: mihalecz.tibor
@freemail.hu

Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetôszerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô burkolást és gipszkartonozást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573
Számítógépek javítását, karbantartását
vállalom. Orbán János +36 70/3798301
Kôműves és burkoló munkát vállalok.
Zrínyi Péter +36 30/236-1537
Legyen tisztában értékeivel! nagy
tapasztalattal, becsüsi végzettséggel,
helyi lakosként segítek régi tárgyai
értékének megállapításában, értékesítési tanácsadással, díjtalan kiszállással. Telefon: +36 30/939-1039 Bózsing
György, Dráva utca 70.
Pernecz József ács-állványozó vállalja
régi tetôk felújítását, belsô tetôterek,
falak burkolását, teraszok, tornácok,
autóbeállók, pavilonok készítését. Tel.:
+36 70/347-0951
Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb gyengeáramú munkálatait! Ingyenes árajánlat-készítés! Telefon: +36 30/6777634, e-mail: kucko96@vipmail.hu
Festés-mázolást, hôszigetelést, fűnyírást vállalok. Tel.: +36 30/296-4189
Ha kerttel akad gondja, Schurcz megoldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszélyes fa kivágás. +36 30/432-7073
Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek, elektromos háztartási gépek javítása. Kránicz
István +36 30/904-4527 Balatonfenyves. Hétvégén is.
Gépi földmunka, fuvarozás, építôanyag kereskedés. Fenyves Kft. 8646
Balatonfenyves, Nimród u. 32. (új
temetô mellett) Tel.: +36 30/956-8858,
85/560-142
Fenyvesi Peca Pont 8646 Balatonfenyves, Vörösmarty u. 43., www.feny
vesipecapont.hu, tel.: +36 20 258/8600
Élôcsalik, etetôanyagok, horgászbotok, szerelékek, horgászfelszerelések.
Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur
Balatonfenyves, Nimród utca 121. Tel.:
+36 30/693-1873
Építési műszaki ellenôrzést vagy felelôs műszaki vezetést, építési e-napló
vezetést szakmagyakorlási jogosultsággal vállalok. Tel.: +36 70/456-7216
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Takarítást vállalok. Indulásra és esetleg
váltástakarításra. +36 70/358-7879
Házkörüli munkákat, fűnyírást vállalok.
Tel.: +36 30/997-9085
Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redônyök, szúnyoghálók, párkányok értékesítésével foglalkozunk, valamint
beépítéssel is! Várjuk a kedves érdeklôdôket. Címünk: Balatonkeresztúr,
Iskola u. 2. (gyógyszertár mellett) Tel.:
+36 70/416-9836
Lakóépületek, nyaralók elektromos
hálózatának teljes körű építését, felújítását, javítását vállalom, korszerű
életvédelmi és biztonságtechnikai
megoldásokkal. Nagy József, villanyszerelô, műszerész. Tel.: +36 50/1232107. E-mail: jovillinfo@gmail.com.
Web: www.jovill.blog.hu
Kerti munka, Gyula megoldja! Talajegyengetést, talajlazítást, tereprendezést, fűnyírást vállalunk 25 LE traktorunkkal. Tel.: +36 30/235-3102
Víz, szennyvíz hálózat szerelése és javítása, fűtésszerelés. Hétvégén is.
Ingyenes árajánlat. Telefon: Mózer
Tibor, +36 20/937 0218, +36 30/370
3364.
Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók
beépítése, javítása kedvezô áron,
ingyenes felméréssel. Telefon: +36
30/305-6287,
www.balaton-redony.
webnode.hu
Vitorlások üzemeltetésére keresünk
megbízható, tapasztalt, hajózni tudó
kollégát májustól októberig, 18-99
éves korig. Tel.: 0 036 20 583-5358.
Oktatás
Tanárnô, tanítványokat vállal matematika, kémia, fizika tantárgyakból. +36
20/540-9433
Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonedericsen. Jelentkezni lehet a gabtak@
datatrans.hu elérhetôségen.
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Egyszobás, újonnan berendezett lakás
egy személy részére hosszú távra
kiadó. (Csak nemdohányzónak!) Fonyód, Csisztai út. Tel.: +36 30/9617-088
Debreceni Ingatlanügynökség eladó
házakat, nyaralókat, telkeket keres
ügyfelei részére. Érdeklôdni: Dobrossy
Zoltán Balatonfenyvesi nyaraló tulajdonos ügyvezetônél. Telefon: +36
30/841-4789, e-mail: dobrossyzoltan@
gmail.com
Jármű
Romantika három részre bontható
orosz horgász-vadász csónak, 3 méteres, komplett felszereléssel (padok,
evezôk) kifogástalan állapotban eladó.
Ára 49 000 Ft. Tel.: +36 20/230 3388
Alpha márkájú mountain bike kerékpárok, kifogástalan állapotban eladók.
Egyik 26-os, a másik 28-as méret, City
felszereltség (sárvédôk, elsô, hátsó
világítás, stb.), 16-os Saiguan illetve
Guilong váltókkal, középkék és sötétkék vázszín, egyenes kormányok.
Áruk: 39 000–39 000 Ft. Megtekinthetô
telefonos egyeztetést követôen, telefon: +36 20/230-3388
Balaton evezôs csónakot vásárolnék
(fa vagy műanyagot), ha tréler is van
azzal együtt, vagy nélküle. Telefon:
+36 70/210-0553,
e-mail: b06702100553@gmail.com
Állás
Kárpitost keresek, aki balatonfenyvesi
nyaralómban az ülôgarnitúrát áthúzná.
Tel.: +36 20/365-3148
Adok-veszek
Eladó 1 db forgótárcsás mosógép,
1 db centrifuga új állapotban, 1 db gáz
szieszta palackos, 1 db fa csónak
1 pár evezôvel, 1 db olajradiátor. Tel.:
85/360-399
Eladó 2 db heverô, 2+1+1 darabos
ülôgarnitúra, 1 db gáztűzhely, 1 db
akasztós szekrény, 2 db kis méretű
fotel. Tel.: +36 30/530-0240
Eladó: fotelek, székek – hozzá való
asztalok 1000 Ft/db egységáron; jó
állapotban lévô heverô 3000 Ft. Tel.:
+36 30/863-9293

Eladó 5 db zártkerti ingatlan (1600 m2).
Falu központjában építési telek
(2400 m2). Tel.: +36 30/863-9293

Eladó kenyérsütô, rozsdamentes
edénykészlet (16 db-os), 12 személyes
evôeszköz, Zsolnay süteményes készlet, szekrény, dohányzó asztal, 2X+-as
szônyeg, XXL-es bôrdzseki. Te.: +36
20 445-9730

Balatonfenyvesen kertes házban emeleti, bútorozott lakrész hosszú távra
kiadó. Érd.: +36 20/540-9433

Fenyvesen eladó: 1 db kéményes gázkonvektor Lampart 4 kw, kiváló állapotban. Érd.: +36 20/491-9702

Ingatlan
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Tábortűznek, valamint grillezésre alkalmas felfűrészelt faágak jelképes összegért átadók. Érd.: +36 30/504-7194
Ping-pong asztal, állóra összecsukható, kerekeken gurítható, beltéri de
csepp védett, kék színű, kifogástalan
állapotban, helyhiány miatt eladó. Ára:
38 000 Ft. Érdeklôdni: +36 30/6504468
Hűtôszekrény 120 c 50 cm, tökéletes
állapotú eladó. Telefon: +36 30/8347008
50 literes üvegballon eladó. Érd.: +36
70/200-3732
Eladó bézs színű, 160 cm-es fürdôkád,
bézs színű talpas mosdó és fürdôszoba szekrény, valamint 140 cm-es franciaágy. Érd.: +36 20/9925-103
Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, bonanza
szekrények, éjjeli szekrény, szônyegek, plédek, párnák, pehelypaplan,
ágynemű garnitúrák, függönyök. Tel.:
+36 70/358-7879
Eladó nagyméretű gyerekcsúszda.
Tel.: +36 20/9174-300
Eladó 1 db olasz nappali szekrénysor,
1 db nagyméretű franciaágy + matrac,
perzsa szônyegek, konyhai holmik,
könyvek, faliképek rendkívül olcsón.
Tel.: +36 30/309-5121
Italy style tolóajtós gardróbszekrény
4 db plusz polccal 239 × 203 × 60 eladó, irányár 130 000 Ft. Érd.: +36 20/
471-7225
Balatonfenyvesen eladó kb. 13-15 mázsa fenyô tűzifa, ára 18 000 Ft. Érdeklôdni telefonon a 06 20/375-7841 számon lehet.
Balatonfenyvesen ingyen elvihetô kb.
15 mázsa fenyô tűzifa, összevágva,
csak fel kell hasogatni. Érdeklôdni a
+36 20/375-7841-es telefonon.

ható. Alkalmas ruhaneműk: ing, ruha,
zakó, blúz, stb. gôzöléssel történô
vasalására. A gôzfej fémbôl van, a rúd
állítható. 3 gôzfokozat. Ára: 19 000 Ft.
Telefon: +36 20/590-0538
Eladó Elektrolux porzsák nélküli kézi
porszívó. 1600 W teljesítmény. Hibátlanul működik. Átvehetô Balatonfenyvesen. Ára: 7000 Ft. Telefonszám:
+36 20/590-0538
Eladó Ford Focusra való: 185×65 R14
méretű 70%-os nyári gumi felnivel
és eredeti csomagtartó. Érd.: +36
30/549-4851 telefonon.
Szépség / Egészség / Sport
Szeretettel várok minden szépülni
vágyó Hölgyet, Fonyódon az Ady
Endre u. 7. szám (cipôbolt mellett) alatti Angelit szépségszalonba. Anti-aging
kezelések, 3D műszempilla építés,
alkalmi smink, szôrtelenítés, Plasma G
kezelés (hegek, striák, aknék és rosaceás területek kezelésére). Hétfôtôl
szombating 9–18:00-ig bejelentkezés a
+36 70/515-5463 telefonszámon vagy
Facebookon keresztül lehetséges.
ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON
Jógás csapatot szervezünk elsôsorban
fenyvesieknek, de minden érdeklôdôt
szeretettel várunk, kezdôket is. Méregtelenítô légzés, nyújtás, keringésjavítás, alakformálás és jó hangulatú
beszélgetés a relax után. Egy alkalom
1000 Ft/fô/másfél óra. Helyszín a
Balaton-part (mólóhoz közel), rossz
idô esetén Bodrog utca sarka. Idôpont:
hétfônként 18:30. Érdeklôdni a +36
20/451-5229 telefonszámon.
Egyéb
Életjáradéki szerzôdést kötnék egyedülálló, idôs személlyel. Tel.: +36
20/457-4520

Állítható méretű gyermek/ifjúsági fenyô
ágykeret ágyráccsal, ágyneműtartóval,
matraccal eladó. Ár: 30 000 Ft. Érdeklôdni lehet: +36 70/608-5551

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk!

Carp Academy Detect rádiós kapásjelzô szett 2+1-es újszerű állapotú fél
áron 10 990 Ft-ért eladó. Telefon: +36
20/230-3388

Aktuális híreink a
www.balatonfenyves.hu honlapunkon
találhatóak.

Eladó karácsonyra kapott ruhagôzölô.
Egyszer használt, kifogástalanul működik. Az Euronicsban 39 999 Ft-ért kap-

Májusi számunk lapzártája
2021. április 30.

FENYVESI ÚJSÁG

Gyászjelentés
Közöljük azokkal, akik szerették és tisztelték: szeretett
Édesanyánk: özv. Szalai Károlyné (szül.: Horváth Katalin)
életének 92. évében, hosszantartó, súlyos betegség következtében 2021. január 30-án
elhunyt. Emlékét megôrizzük!
Gyászoló fiai, a család.

EGYHÁZAK
Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet plébániatemplomban szentmise áprilistól vasárnap
8.00-kor. Cím: Balatonfenyves,
Kölcsey Ferenc utca 79.
Balatonfenyves-alsón, a Szűz Mária
Szent Szíve templomban szentmise vasárnap 9.15-kor
Cím: Balatonfenyves,
Templom köz 7.
További információ:
Kiss Zsolt plébános
8648 Balatonkeresztúr,
Ady Endre u. 4.
30/973-7075,
b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti elérhetôségek egyikén, vagy személyesen a szentmisék után.
Az aktuális és a húsvéti ünnepi miserend megtalálható a Balatonkeresztúr-Balatonfenyves Plébánia
honlapján:
https://balatonkeresztur.plebania.hu/
A Magyarországi Református Egyház vezetôinek határozata értelmében a személyes találkozással járó
gyülekezeti alkalmak továbbra is
szünetelnek. Reménységgel várjuk
a járvány enyhülését, hogy újra járványveszélytôl szabadon lehessünk
együtt gyülekezeti alkalmainkon.
Szeretettel ajánljuk a balatonfenyvesi reformátusok figyelmébe is a
Balatonlelle–Balatonboglári Református Egyházközség zárt Facebook csoportján közvetített online alkalmainkat. /Szabó Levente/

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Felelôs kiadó: Lombár Gábor.
Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.
Nyomdai munkák: Ziegler nyomda Kft., Keszthely, Rezi út 3.
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FENYVESI ÚJSÁG

PÁFRÁNYFENYÔ
Balatonfenyves utcáit járva a figyelmes szemlélônek fel-feltűnhetnek egyes különleges, koruknál vagy formájuknál fogva egyedülálló, szép törzsű és levelű, akár száz éves fák. Sorozatunkban, januártól decemberig, egyetegyet bemutatunk közülük írásban (Korsós Zoltán szövegével) s képpel (a fotókat Horváth Gábor, Kiss Péter és
Korsós Zoltán készítették).
A páfrányfenyô vagy idegen nevén a
nehéz kiejtésű „ginkgó” (néha „gingkónak” is mondják) (Ginkgo biloba)
különleges növényfaj, törzsének
egyetlen ma élô képviselôje. A „törzs”
(phylum) itt a legmagasabb rendszertani kategóriát jelöli, állatoknál
ilyen a gerincesek törzse (Vertebrata), a növényeknél például a nyitvatermôk alatt a toboztermôk (Pinophyta) törzse, ahová az eddig bemutatott fenyôfélék (erdei fenyô,
fekete fenyô, mamutfenyô) tartoznak. A ginkgofélék törzsének (Ginkgophyta) példányai mintegy 270 millió évvel ezelôtt voltak gyakoriak,
utolsó fosszíliáik (megkövesedett
maradványaik) a pliocén korból származnak, körülbelül 4-5 millió évvel
ezelôttrôl. A ma élô páfrányfenyôt
ezért „élô kövületnek” is tekintik.
A ginkgó név japán eredetű („gin
kjó”), azt jelenti „ezüst sárgabarack”,
de hogy miért, arról majd késôbb.
A páfrányfenyô ránézésre nem tűnik
nagyon különlegesnek, de közelebbrôl megvizsgálva számos olyan tulajdonságát fedezhetjük fel, amely feljogosítja erre az egyedülálló rendszertani besorolásra. Levelei (ahogy itt a
belsô képen is látható) elsô pillantásra eltérnek a szokásos falevelektôl:
erezetük egy tôrôl ered és legyezôszerűen terül szét a szív alakú, két
lebenyes (innen a „biloba” név) levélen, az erek nem ágaznak el. Ez önmagában csak erre a fajra jellemzô,
a fejlettebb fák levelei mind hálózatosan erezettek, a tűlevelek pedig megint egészen mások. Ezzel azonban
nem merül ki a ginkgó különlegessége, amely inkább a szaporodásmódjában rejlik. Egyivarú, kétlaki növény
(tehát a hím és nôi „virágok” két különbözô növényen fejlôdnek), de az
ivarszerveket nem is nevezhetjük
igazi virágoknak (bár a harasztokkal,
páfrányokkal ellentétben az összes
többi magasabb rendű növénnyel
együtt a ginkgó is a virágos növényekhez tartozik). A hím (porzós) fán
apró, virágport termelô, barkához
hasonlító, kúpos képleteket találunk,
és a termôs (nôi) fán sem fejlôdnek a
fenyôfélékhez hasonló igazi tobozok.
Éppen ellenkezôleg: a szélbeporzással megtermékenyült termôkbôl ki-

csiny, sárgabarackra emlékeztetô
külsejű „gyümölcsök” fejlôdnek. Vigyázzunk azonban, a ginkgó termése magas vajsavtartalma miatt nem
ehetô, és erre kellemetlen, hányást
idézô szaga is figyelmeztet. A termés szerkezete teljesen más, mint a
valódi gyümölcsöké, a külsô, húsos
réteg és a belsô, kemény mag fejlôdését tekintve nem felel meg a csonthéjas terméseknek. A mag egyébként még mérgezô is, a benne lévô
metilpiridoxin, amit ginkgotoxinnak
is hívnak, eszméletvesztést, súlyos
esetben halált is okozhat.
A páfrányfenyô nagyra nô, a 30-35
méteres magasságot is elérheti,
ôshazájában, Kínában 50 méteres
példányokat is ismernek. Élôhelyét
tekintve nem igényes, ezért már
nagyon régóta ültetik is mindenhova,
ôsszel gyönyörű aranysárgára színezôdô levelei miatt kedvelt díszfa.
A növény nagyon ellenálló, jól bírja
az idôjárási viszontagságokat, ellenáll a betegségeknek, a rovarkártevôknek, nagyon vizes talajon még
légzôgyökereket is képes növeszteni. A ginkgó nagyon hosszú életű is
lehet, Kínában több mint 2500 éves
fákat tartanak nyilván. Egy ilyen idôs
fát megvizsgálva úgy találták, hogy
alig mutatja az öregedés jeleit, folyamatosan növekszik és védekezésül immunkémiai anyagokat termel.

A ginkgó genetikai állománya is
különleges, 2016-ban publikálták a
DNS teljes génsorrendjét, amely
több mint 10 milliárd egységbôl
(„betűbôl”, bázispárból) áll: az emberé ehhez képest „csak” 3 milliárd.
A páfrányfenyôébôl több mint 40
ezer gén antibakteriális és kémiai
védekezô tulajdonságokat határoz
meg. Hirosimában 1945-ben az
atombomba robbanását az epicentrumtól mindössze 1-2 kilométerre hat
ginkgófa is túlélte, amikor minden
más élôlény elpusztult. Megégtek
ugyan, de ma is hajtanak és virágoznak.
A páfrányfenyôt a természetgyógyászatban nagyra értékelik, a levelébôl vett kivonatokkal a keringési
rendszert javító, az agyi vérellátáson
keresztül az emlékezetet erôsítô a
ginkgótablettákat állítanak elô. A népszerű gyógyszereknek több megbízható kutatás szerint valójában
nincs értékelhetô hatása, a kísérleteknél nehéz az egyéb befolyásoló
körülményeket és a placébóhatást
kizárni. Ezzel együtt a páfrányfenyô,
mint a Föld ôsi világának egyetlen
túlélôje védelmet és tiszteletet érdemel.
A hátlapon a balatonfenyvesi katolikus templom kertében, a Kölcsey u.
79. szám alatt élô páfrányfenyô látható.
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