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5. A NEMZETI ÉRTÉK BEMUTATÁSA:
A vadgesztenye a Balkán hegyvidéki erdőiben őshonos, de régóta megtalálható Európa szinte 
minden részén. Kedvelt lombhullató fa parkokban, út menti fasorként, temetőkben.
         A közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fája nagyon impozáns megjelenésű, 
20-25 m magasra is megnő, szabályosan fejlett, tömör boltozatos koronával. Az Európai lombos fák
közül a legnagyobb. Májusban virágzik. Termése tüskés, vastag burkú, gyógyászati alapanyag. A 
régi, öreg fákat nemcsak a fokozott mértékű levegőszennyezés károsítja, felerősödött az aknázó 
molyok kártétele, a lombleveket károsítják, ezzel csökkentve az asszimiláló felületet. A fák 
fokozatosan legyengülnek a kórokozókkal, kártevőkkel szemben, fontos tehát a fák védelme.
      Kéthelyen a római katolikus temető első bejáratától Észak-Dél irányában húzódik egy idős, 30
gesztenyefából álló fasor. Telepítésének időpontjához, a fák korának megállapításához támpontot ad
a temető terület bővítésének éve,  mely 1919. Ebben az évben bocsátotta ugyanis gróf Hunyady
József hivatalosan azt a területet rendelkezésre, amely a már meglévő temető és Maróti utca (ma
Hegyalja u.) vége között volt. A fasor ültetésére is ebben az időben kerülhetett sor, tehát a temetői
gesztenyefák életkora száz év körül van.

Gesztenyefasor  található  még a  falu  északi  végén,  a  Balaton  utca  folytatásában Balatonújlak
irányában. 53 öreg vadgesztenyefa a kerékpárútnak ad árnyékot. Az országút nyugati oldalán csak
11 ilyen fa található. Ezeket gróf Hunyadi József ültettette, az idősebb helyiek úgy tudják, hogy a
temetőben  megmaradt  csemeték  itt  kerültek  elültetésre.  Ennek  a  fasornak  volt  folytatása  is,  a
mostani  Balaton  utca  északi  végétől  a  Magyari  utca  kezdetéig.  A Magyari  u.  71.sz.  ház  előtt
található meg még 1 fa, valószínűleg ezekből. A törzse nagy részét lefűrészelték, de szeretne élni,
mert szép új hajtásokat,  ágakat hoz. A műanyag feldolgozó területére a közelmúltban ültettek 5
fiatal  fát,  ami  nagyszerű  kezdeményezés.  A Magyari  utca  35.  sz.  házban  lakott  a  grófi  család
intézője, (a mai Otthonház épülete), ahol jelenleg 2 idős vadgesztenyefa áll még az udvarban. Az
egykori kórház, ma óvoda épülete előtt (Ifjúság utca) és az udvarában összesen 20 vadgesztenyefa
áll. Ősszel lehulló terméseit az óvodások gyűjthetik össze.

 Az Arany J. u. 3-7.sz. házak előtt 10 fa terméseit szedik a gyógynövény felvásárlónak. Az Ady E.
u. elején , az utca jobb és bal oldalán 21 vadgesztenyefa áll még, és az Ady E. 3/a sz. ház udvarába
is  egy.  Elhelyezkedésükből  arra  következtethetünk,  hogy  a  gróf  Hunyady  család  (a  falu
földbirtokosa)  ültette ezeket  is.  Régi kataszteri  térképek tanúsítják,  hogy nemcsak a  falu utcáit,
hanem a Hunyady-birtok fontosabb dűlőútjait is fasorok szegélyezték. A fák életkora 100-120 évre
tehető.  Sári-pusztán,  a  Hunyady  uradalom  egykori  majorságában,  a   Hubertus  Agráripari  Bt.
telephelyéhez közeledve találhatunk még egy vadgesztenye fasort. Ennek jobb oldalán 14 idősebb
fa van, míg a fasor bal oldala 44 fiatal fából áll. Az 1990-es évek elején az nyárfasort ki kellett
vágni, mert azok elöregedtek, veszélyessé váltak. A területet  a Hubertus Agráripari Bt. 1992-től
bérli. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy Réthy Balázs növénytermesztési ágazatvezető javaslatára
ültettek ekkor vadgesztenyefákat, gondolván az uradalmi hagyományok ápolására.
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