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Tóth Árpiról beszélgettünk, halála elsô évfordulóján. Feny-
vesi Tóth Árpádról, aki mûvésznevét annak idején, amikor
kezdô alkotóként azt kiválasztotta, elkötelezte magát, hogy ez
az a közösség, amelyhez tartozik. És mostanra talán egyre
többen gondoljuk: ô pedig a miénk. Fenyvesieké. Büszkén és
szeretettel emlékezünk rá.
Sokan voltunk.Tulajdonképpen meglepôen sokan, különösen,
ha azzal a ténnyel vetjük össze a velünk együtt emlékezôk
számát, hogy életének utolsó, pusztító éveiben milyen sokan
voltak közülünk olyanok, akiknek okkal lehet lelkiismeret fur-
dalása amiatt, hogy talán mi engedtük el az ô kezét. A meg-
értô türelem gyakorlása helyett (önvédelembôl?) még életé-
ben kiléptünk az életébôl.
A községháza nagytermében berendezett alkalmi kiállítás 
– Fenyves polgárai beszélgetésének háttere – már sokad-
szor, de most újra s itthon mutatta meg maradéktalanul, hogy
nagyszerû mûvész volt. Érzékeny alkotó, sok mûfajában a
grafikának maradandót teremtett. És elhangzott újra és újra,
milyen önzetlen igyekezettel szolgálta sok-sok évtizeden át
szülôhelyét, annak közösségét. Kreatív ötletgazdaként. Ötle-
tek kidolgozója s megvalósítójaként Fenyves gazdagodását
segítve: saját múltja feltárásában, emlékjeleinek kigondolásá-
ban, gyakorlati mûködtetése legkisebb részleteinek gondos
tervezésében. Társadalmának építésében: kisebb és na-
gyobb közösségeinek aktív és hasznos tagjaként.
Beszélgettünk róla, és – úgy gondolom – végleg és vissza-
vonhatatlanul felfedeztük, egyike azoknak a fenyvesieknek,
akire – történelmi távlatokba helyezve életét –, sok nemzedék
gondolhat majd községünk büszkén vállalt jelességének.
Ezen az estén közel száz fenyvesi jelenlétében így és ezért
született meg a Fenyvesi Tóth Árpád Társaság. A bejegyzet-
len, tagdíj nélkül, vezetôséget sem választó, rendszeresen
egymással nem találkozó, de egymással a kapcsolatot az
egyéni elkötelezettség mértékéig rendszeres kapcsolatot tar-
tó egyesület, amelynek szilárd és vállalt célja van. Bemutatni
Fenyvesi Tóth Árpádot nem csak Fenyves polgárainak s ál-
landó vagy alkalmi vendégeinek, nyaralóközönségének köré-
ben, de egyre tágítva megismerésének és megismertetésé-
nek nyilvánosságát. Felmutatva a Fenyvesnek magának is
büszkeségre okot adó tényt, hogy egy kivételes tehetség szü-
letett, élt és alkotott ezen a kis dél-balatoni településen, szû-
kebb hazánkban.
Legyünk gyakorlatiasak.
E sorok írója – aki lapunk, a Fenyvesi Újság, s két falumonog-
ráfiánk megszületése körüli állandó segítéséért is személyes
köszönettel tartozik Tóth Árpinak – azt kéri azoktól, akik ott
voltak ezen a beszélgetésen, és ténylegesen belépnek a fen-
tebb megalapítottnak tekintett levelezô társaságunk tagjai kö-
zé (és azoktól, akik nem voltak ott, de szándékainkkal egyet-
értenek), hogy ha igény és lehetôségük szerint egy-egy adott
pillanatban bekapcsolódnának a célt célzó valamely akció
megvalósításába, jelezzék ezt a szándékukat azzal, hogy a
buza.peter3@upcmail.hu e-mail címre elküldik a mindenkori
kapcsolatfelvételt megkönnyítô adataikat (postai cím, e-mail
cím, telefon). S ha nincs e-mail címük, elérhetôségüket és csat-
lakozási szándékukat bejelentik a könyvtárban. Buza Péter
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Rendszeres szûrônap 
a háziorvosi rendelôben

Az elmúlt években a rendelôben rendszeresen megjelenô betegek vizsgálata,
gyakori szûrése (vércukor, koleszterinszint, vérnyomás, EKG) képezte a  kam-
pányszerûen szervezett szûréseket, leszámítva a település egészségügyi álla-
potának felmérését.
A szûrések hatékonyságát az adná, ha meg tudnánk szólítani, „felmérni” azon
zömmel fiatal lakosok egészségügyi állapotát, akik nagyon ritkán, vagy talán
sohasem keresik fel az orvosi rendelôt.
Ök azok, akik a pályám kezdetén még általános iskolások voltak s mára már a
negyvenes éveik környékén járnak. A rendelôben a keddi napokat szeretném,
a rendelés utáni órákban, szûrônapnak kialakítani. Minden alkalommal 5–6
emberrel tudnánk foglalkozni. Testsúlymérés, BMI index, testzsírszázalék,
csonttömegmérés, a test vízháztartásának mérése, vércukor, koleszterinszint
orvosi vizsgálat, EKG rizikófaktorok kiszámítása és még szükségszerûen
elvégzendô más vizsgálatok képeznék az alapokat.
Telefonon (06-85/460-236) kérem a jelentkezésûket, és ami eddig nem volt
szokványos, szeretném levélben megkeresni azokat, akik korábban nem vet-
tek részt semmilyen vizsgálaton.
Kérem, ne vegyétek zaklatásnak, de az igazán jó megelôzés a még egészsé-
ges lakosok rizikófaktorainak felmérése a még idôben érkezett életmódra és
táplálkozási szokásokra vonatkozó tanácsokkal való ellátás. Így elkerülhetô a
késôbbi kórképek kialakulása és az egészség károsodás.
A szûrések február hónaptól kezdôdnek, idôpontjuk: kedd 11.15.

Dr. Veress Zsolt

FELHÍVÁS!
Vegyszermentes 
növénytermesztésre

Önkormányzatunk ingyen biztosít a
jelentkezôk részére 18-féle konyha-
kerti vetômagot és hozzá organikus
tápoldatot a vegyszermentes nö-
vénytermesztéshez. Jelentkezés:
Balatonfenyves Község Önkor-
mányzat kommunális csoport-
vezetôinél: Hadnagy Lászlóné 06-
70/456-0697, Kiss Péter 06-70/
453-3908. Jelentkezési határidô:
2015 február 28.
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De szép lehetne Bala-

tonfenyves, ha senki

sem tekintené az utca-

sarkot szeméttelepnek!

Idézet a minden adó-

fizetô részére évente ki-

küldött tájékoztatóból:

„Zöldhulladék: a min-

denki által kötelezôen

igénybeveendô zöldhul-

ladék szállítás, április

1.–október 31. között

minden második szer-

dán valamint november

25-én fog történni. Fon-

tos a feltüntetett szállí-

tási napok betartása és

a zöldhulladék kizárólag

zsákokban, vagy köte-

gekben történô kihelye-

zése.”

A Községi Könyvtár 

nyitvatartása:

Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail:

konyvtar@balatonfenyves.hu

A könyvtárból könyvek ingyenesen 
elvihetôk.

fenyv_februÆr.qxd  2015.02.10.  8:50  Page 2



2015. FEBRUÁR MEGEMLÉKEZÉSEK FENYVESI ÚJSÁG

3

Január 6-án a Kölcsey utca 3. szám alatti nyaraló udvarán hajtottunk fejet iskolásainkkal együtt mint-
egy ötvenen a mártír halált halt nyaralópolgárunk a magyar környezet, és természetvédelem alapjai-
nak kidolgozójának kopjafája, és márvány táblája elôtt. Földváry Miksát 68 éves korában1944 január
7-én orosz katonák végezték ki saját nyaralója udvarán

Január 12-én hétfô du.

14 órakor emlékeztünk

a Tátika utcai temetô-

ben a II. Magyar Had-

sereg 72 esztendeje a

Don kanyarban történt

tragédiájára az ott éle-

tüket áldozókra, és

mindazokra akik el-

vesztették hozzátarto-

zóikat. Emlékezni, és

emlékeztetni azért fon-

tos, hogy soha többé

ilyen tragédia egyetlen

népet, nemzetet se ér-

hessen

fenyv_februÆr.qxd  2015.02.10.  8:52  Page 3



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2015. FEBRUÁR

4

„Amikor böjtöltök, 
ne legyetek bús képûek”
Az ókori keresztény szerzô, Tertullianus szerint a böjt célja az,
hogy az ember szemével lássa Isten dicsôségét, fülével hallja Is-
ten hangját, szívében fontolgassa Isten törvényét A böjt spirituális
fegyelmet és összeszedettséget kíván, közelebb visz a test, a lé-
lek és a szellem egységének megismeréséhez, a test megszente-
lését szolgálja. Tertullianus keményen bírálja korának „phychicu-
sait”, akik a böjti idôszakot is alárendelik a test táplálkozási szoká-
sainak biztosítására és kényelmének szolgálatára, amivel csak azt
bizonyítják, hogy a test irányítja minden szempontból a lelket és a
szellemet, s nem fordítva.
Az Ószövetségben a böjt – az imádság és az alamizsnálkodás
mellett – az izraeliták vallási életének lényegi részét alkotta. A vá-
lasztott nép az Istennel való találkozás elôtt böjtöt tartott: ez tör-
tént az engesztelés napjának ünnepén vagy Izrael történelmének
„rendkívüli alkalmain”, amikor a nép különösképpen megtapasztal-
hatta Isten gondviselô jelenlétét. Mózes negyven napon keresztül
böjtölt a Hóreb-hegyen, a próféták így készültek fel Istentôl kapott
küldetésük végrehajtására vagy az ételtôl és italtól való megtartóz-
tatásukkal jelezték Isten ítéletének közeledtét.
Figyelemreméltó, hogy az Újszövetségben az imádság és az irgal-
masság cselekedetei nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a böjt. Jé-
zus óva int a böjtölés hamis gyakorlatától, hiszen így elvész annak
fontossága és értelme. („Amikor böjtöltök, ne legyetek bús képûek,
mint a képmutatók. Ôk ugyanis elváltoztatják arcukat, hogy böjtö-
lésükkel feltûnjenek az emberek elôtt.” Mt. 6,16)  A testi, lelki és
szellemi mértéktartás ugyanis nem aszketikus önsanyargatást  és
önmagába zárkózást jelent, hanem inkább fokozottabb odafigye-
lést és megnyílást Isten és az embertársaink felé.
A keresztény hagyomány a nagyböjti idôszakot Krisztus mint
Vôlegény és az Egyház mint Menyasszony szimbolikájában értel-
mezi, tehát „a Jegyesével való végleges találkozásra tekint, amely
az örök húsvétban valósul meg, állhatatos imádsággal és buzgób-
ban gyakorolva az irgalmasság tetteit, fokozottan törekszik a lélek
megtisztulására, hogy a Megváltás misztériuma által még bô-
vebben merítsen a Krisztus Urunkban való új életbôl.” (XVI. Bene-
dek pápa nagyböjti üzenete) Ebben az értelemben a böjt a ke-
resztségben kapott istengyermeki lét megtapasztalását és megis-
merését szolgálja, hiszen „az ember meghal a bûnnek, részesedik
az új életbôl a feltámadt Krisztusban és megkapja Isten Lelkét, aki
feltámasztotta Jézust a halálból.” (Uo.) A böjt tehát nem diéta vagy
beteges önéheztetés, nem valamiféle alkudozás Istennel. Az étel-
ben és italban való mértéktartás folytán a test kiüresedik, s fogé-
konyabbá válik Isten és a felebarát hangjára. A helyes aszkézis fel-
fedi az ember vágyait, a világban való léte körül forgó gondolatait
(siker, elismertség stb.), s egyúttal leleplezi igazi énjét.
A böjt korlátaink és kötöttségeink, önzésünk és ínségünk felisme-
rését jelenti, amely azonban nem egy önmagunk elleni küzdelem-
re szólít fel (ez önsanyargatás lenne), hanem Isten segítségül hí-
vására. A bencés szerzetes, Anselm Grün így írja le ezt a folyama-
tot: „A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységbôl, abból 
a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és betel-
jesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten
mélységébe hullani. A magunk mélységeiben ugyanis Istennel ta-
lálkozunk.”
Ô az, aki képes az éhséget minden tekintetben csillapítani…   

Bolla István

Fekete István 
Általános Iskola
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Balaton-
földváron voltunk a Kis Mesemondók Regio-
nális Találkozóján. A rövid megnyitó és a
meseelôadás után kis tanulóink mutathatták
meg tudásukat. Élményekkel telve és szép
eredményekkel tértünk haza, hiszen Mayer Mi-
lán arany, Potecz Balázs ezüst és Bíró Panna
Lujza bronz fokozatot érdemelt ki szereplésé-
vel. Gratulálunk!

Kisfenyôk örömére
Január 14-én ismét nálunk járt Nemes László-
Hangoló! Kedves bábfiguráival, humorával,
elôadásmódjával, kellemes perceket szerzett
gyermekeinknek. Köszönjük az SZMK-nak,
hogy megteremtették a lehetôségét e találko-
zásnak!

fenyv_februÆr.qxd  2015.02.10.  8:52  Page 4



2015. FEBRUÁR SPORT FENYVESI ÚJSÁG

5

– A triatlon viszonylag fiatal, de dina-
mikusan fejlôdô sportág. A ver-
senyzôk az úszásból, kerékpáro-
zásból és futásból álló távokat
egymás után, pihenés nélkül telje-
sítik. Hihetetlen módon nô a nép-
szerûsége, amit az is jelez, hogy a
rangosabb nemzetközi versenyek-
re az online nevezések indítása
után másodperceken belül betel-
nek a többezres indulói helyek.
Annak ellenére, hogy három sport-
ágban kell egyszerre jeleskedniük,
a világ legjobb triatlonistái ma 
már felveszik a versenyt a világ
legjobb úszóival, atlétáival vagy
kerékpárosaival. Mindez persze hi-
hetetlen edzésmunkát feltételez.
Meggyôzôdésem, hogy a triatlon
az egyik legmunkaigényesebb
sportág. Négy hivatalos távon ren-
dezik a versenyeket. A klasszikus
táv az úgynevezett Ironman. Ez a
leghosszabb, ami 3,8 km úszásból
(nyílt vízen, nem medencében),
180 km kerékpározásból és a ma-
ratoni futásból (42,2 km) áll. Ma-
gyarországon ennek a hosszú táv-
nak az országos bajnokságát már
25 éve Nagyatádon rendezik, ahol
2013-ban korosztályomban elsô
lettem, majd 2014-ben az idô-
eredményemen 45 percet javítva,
11 óra 18 perccel „csak” második
lettem. Ez is mutatja, hogy ebben 

a sportban az ember nem ülhet a
babérjain…

– Hogyan kezdôdött?
– Amikor én még kissrác voltam, a

sport, a mozgás az iskola mellett
szinte az egyetlen lehetséges idô-
töltés volt: úsztam, gimnazistaként
atletizáltam is, biciklizni meg kény-
telenek voltunk, mert ez volt akko-
riban a közlekedési eszközünk.
Aztán felnôttként eljártam néhány
utcai futóversenyre is úgy három-
négy évvel ezelôtt kapcsoltam ösz-
sze ezt a három sportágat, és in-
dultam el próbaképpen egy közeli
triatlon-versenyen, és ahogy mon-
dani szokták, egyszerûen rabul ej-
tett ennek a sportágnak az össze-
tettsége, a versenyek hangulata és
az indulók nagy száma. Tetszett 
a triatlon tisztasága, objektivitása, a
versenyzô magára-utaltsága, ma-
gányos szívós harca önmagával és
az idôvel. És szimpatikus volt álta-
lában véve a sportnak az a termé-
szete, hogy mindig tud célt adni
azáltal, hogy az embert állandóan
önmaga túlszárnyalására készteti.

– A három közül melyik a kedvenc?
– Amit éppen csinálok. Amikor a ke-

rékpáron suhanok, akkor a futást,
mint a távolság legyôzésének egy
másik alternatíváját kissé lassúnak
és nehézkesnek érzem. Amikor fu-
tok, akkor meg a kerékpározás tû-
nik egy kicsit idegennek és távoli-
nak. A szívem csücske mégis talán
az úszás, számomra máig a spor-
tok királynôje. A szépsége, a köny-
nyedsége, és talán amiatt, hogy
futni és biciklizni mindenki tud,
szépen és gyorsan úszni már jóval
kevesebben. A mai napig csodálat-
tal vegyes tisztelettel figyelem az
igazán jó úszókat.

– Mennyit kell edzeni ahhoz, hogy az
ember ilyen eredményes legyen
ebben a sportban?

– Sokszor megkapjuk, hogy bolondok
vagy legalábbis megszállottak va-
gyunk, és én is sokszor elgondolko-
dom azon, hogy jó-e az, hogy eny-
nyire kizárok minden mást az
életembôl, mert tény: teljesen ma-
gába szippantott ez a sport. Napon-

ta átlagosan három-négy órát
edzek, különösen nyáron a napi
adag az öt-hat órát is elérheti. Ilyen
edzésmunkát elvégezni persze
csak szerelembôl lehet. Nekem na-
gyon sokat adott és ad a triatlon.
Adja a fizikai létezés teljességének
átélését, adja a pillanat örömét,
amikor azt érzem, hogy ez a léte-
zés természetes módja, minden
más csak köztes, átmeneti állapot.
Adja a fizikai test korlátainak lebon-
tásából eredô szabadság mámorító
érzését, adja a tiszta gondolatokat,
hiszen miközben a test gyengül és
fárad, a lélek erôsödik, a gondola-
tok kitisztulnak, az élet problémái
kisimulnak, a válaszok leegyszerû-
södnek – az élet nagy kérdéseire is.
Ad egy bensôséges, szeretetteljes
viszonyt a természet elemeivel – a
simogatóan körülölelô vízzel, ami-
ben úszom, a levegôvel, amelyben
kerékpárommal hangtalanul suha-
nok, az erdô csendjével, a Nagy-
berek végtelen nyugalmával, ahol
futok és ahol az álmok születnek a
nagy versenyekrôl, amelyeken va-
laha talán még részt vehetek. Per-
sze kell a dologhoz némi mazochiz-
mus. A triatlonista egy kicsit aszké-
ta és egy kicsit remete. Aszkéta,
mert hosszú órákra kihelyezi testét
a saját kényelmi és komfortzónájá-
ból, elviseli a hosszan tartó fáradt-
ságot, a kíméletlen hôséget, éhsé-
get, a szomjúságot, a testének a
verseny végére való teljes leépü-
lését, kimerülését. A nagyatádi
Ironman verseny céljánál hatalmas
orvosi sátorban fekszenek a célba-
érkezôk közül, sokan infúzióra köt-
ve, én ezen a versenyen hat kilót
fogytam. És a triatlonista egy kicsit
remete, hiszen alapvetôen befelé
forduló, önmagára figyelô, a külvi-
lágot – legalábbis a zajos emberi 
világot – az edzések hosszú óráira
kizáró ember, ilyenkor nincs más,
csak a szívdobbanás, a lélegzetvé-
tel, a monoton mozdulatok, a kerék-
pár halk surrogása, az erdô csend-
je, a víz csobogása.

– Céljaid?
– A lehetô legtovább élvezni ezt a

sportot, lehetôleg a túlterhelésbôl
eredô sérülésektôl mentesen. Ver-
senyzôként pedig szeretnék eljutni
neves nemzetközi versenyekre.
Idén augusztusban például Buda-
pesten világkupa-futamot rendez-
nek, ezen tervezem az indulást és
a minél sikeresebb szereplést.

Az Év Sportolója
A Magyar Triatlon Szövetség 2014-es eredményei alapján Lelkó 
Attila triatlon-versenyzôt az Év Sportolójává választotta szenior
kategóriában. Ennek kapcsán beszélgettünk vele sportról, ver-
senyzésrôl.
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Márciusi számunk lapzártája
2015. február 20.

– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT”
Tóth László Balatonfenyves, Petôfi
u. 185. Tel.: 70/602-5203. e-mail:
fredd60@vodamail.hu 

– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk,
teraszok, kocsi beállók elkészíté-
sét. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2.,
tel.: 30/387-6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERE-
LÉS! Farkas András villanyszerelô
Lakások, házak, irodák, üzletek,
mûhelyek villanyszerelése. Fo-
gyasztásmérô helyek készítése.
Éves felülvizsgálatok. 30/275-
1577, farek01@gmail.com Bala-
tonfenyves, Fenyvesi u. 214.

– Számítógépek javítását, karban-
tartását vállalom. Orbán János
70/379-8301

– Kômûves és burkoló munkát válla-
lok. Zrínyi Péter – 70/334-9402 

– Szobafestést, tapétázást, hôszi-
getelést vállalok. 30/951-6569

– 10 m3 nyárfa méterben, 6 m3 kály-
hakészre vágva eladó. 30/551-
8359; 30/403-0181

– Négy Évszak Játszóház Balaton-
keresztúron! Interaktív játszószo-
bák, mászóka, csúszda; 3–12
éves korig. Zsúrra bérelhetô. Be-
lépô: 500 Ft/gyermek/óra. Nyitva
egész évben. Négy Évszak Ját-
szóház 8648 Balatonkeresztúr,
Ady Endre u. 1. Telefon: 30/497-
4106 és 30/497-4103 e-mail:
belmatyas@balatonkeresztur.hu;
belmatyaskozpont@gmail.com
honlap: belmatyaskozpont.hu

– Szántóföld 4 ha, 7288 m2 B. Ke-
resztúron a reptér és a hetes út
között, kiadó vagy eladó. Tel.:
20/806-4390

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, -takarítás, lakatos-
munkák. Tel.: 85/362-151, 30/986-
2565

Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!

APRÓ

Néhány jó tanács télre
Akinek nem áll módjában az, hogy az épülete belsô hômérsékletét folyamato-
san fagypont felett tartsa, víztelenítse az épületének valamennyi vízvezetékét.
Ügyelni kell arra, hogy sem a nyomócsövekben, sem pedig a szennyvízrend-
szerben ne maradjon sehol víz. Ezt úgy lehet elérni, hogy a víztelenítô fôcsapot
zárt állapotba fordítja és lehetôleg a vízvezeték legfelsô pontján a vezeték
megbontásával, vagy egy csap illetve szelep megnyitásával a szabad légtér
nyomását beengedjük a vezetékbe. Minden kifolyó szelepnek csapnak, és tar-
talékelzárónak a víztelenítéskor nyitott állapotban kell lennie. Amennyiben a
vízvezetékben olyan függôleges szakaszok vannak, amelynek mélypontjaiból
nem tud a víz kifolyni, (például a mosdó alatt) akkor a legmélyebb ponton 
szabaddá kell tenni a víz kifolyásának útját a tartalékelzáró csap felsôrészének
kiszerelésével, vagy a bekötô csô hollandijának megnyitásával. Célszerû min-
den esetben a vízmérô elôtti fôelzárót is mindig elzárni, ha hosszabb ideig nem
használjuk az épületet.
Víztelenítéskor a meleg víztermelô berendezést is szükséges kiüríteni. Az ürí-
tés megkezdése elôtt a le kell zárni a víz felfûtését biztosító energiát (gáz, 
vagy villany) a készülékrôl. Ezt követôen legegyszerûbben a meleg víz oldali
összekötô csô megbontásával a szabad légtér nyomását beengedjük a készü-
lékbe, és a kombinált biztonsági szelepen megnyitásával a hidegvíz oldalon le-
folyik szabadon a víz a készülékbôl.
A szennyvízrendszer víztelenítését csak a nyomó csövek víztelenítése után
szabad végezni. A szennyvízrendszer víztelenítése során a csövek vízteleníté-
sével nem kell foglalkozni. Itt elsôsorban a bûzelzárókban lévô vizek okozhatnak
károkat a megfagyásuk során. A mosdó, mosogató, falikút vagy más hasonló
berendezés alatt lévô fali szifonok alja lecsavarható. Lecsavarásukkal kifolyik
belôlük a víz. A WC bûzelzárójából ki kell törölni a vizet. A WC csésze és 
a bûzelzáró falának teljesen száraznak kell lennie. Ha a csésze, a padlóössze-
folyó és a WC tartály kitörlésére nincs hangulata az embernek a kellemetlen 
látvány és higiéniai megfontolás miatt, akkor ezt elkerülhetjük azzal, hogy sót
szórunk a vizükbe. Ez utóbbi megoldás azonban komolyabb fagyok esetén 
nem segít.

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 2015

Február 9–16.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár 

Fonyód   
Február 16–22.

Turul Gyógyszertár Balatonfenyves
Február 23–március 1.

Magyar Korona Gyógyszertár
Balatonlelle

Március 2–8.
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
Ügyeleti idô zárástól az alábbi 

idôpontig:
2015.09.01.–2015.12.31.:

H–P: 20 óra, 
Szombat: 14 óra, 

Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Hétfôtôl–péntekig 8–11 és 

13–14 óra között
Gyermekorvosi rendelés

Dr. Merényi Éva
gyermekorvos

Hétfô, Szerda, Péntek 
12.30–13.30 óráig
Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 16 órától 
másnap reggel 8 óráig,

Hétvégén és ünnepnapokon a nap
24 órájában.

Cím: Egészségügyi Kht. Fonyód,
Szent István u. 23.

Tel.: 85/360-050
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Segítünk, hogy otthonában teljes éle-
tet élhessen. Az idôs emberek segí-
tésének egyik legfôbb helyszíne saját
otthonuk, ezért feladatunk és célunk,
hogy megteremtsük mindazokat a
lehetôségeket, amelyek lehetôvé te-
szik az idôs, beteg, rászoruló ellátot-
tak lakókörnyezetükben történô gon-
dozását, ápolását.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás célja, hogy
gondoskodjon azokról a kerületünk-
ben élô idôsekrôl, akik egészségi ál-
lapotuk, és/vagy szociális helyzetük
miatt életvitelükhöz segítséget igé-
nyelnek, annak érdekében, hogy 
saját otthonukban maradhassanak.
Ezeket a szolgáltatásokat a Fo-
nyód–Balatonfenyves Alapszolgálta-
tás Központ gondozónôi végzik szol-
gáltatási díj ellenében.
Kik igényelhetik ezt a szolgálta-
tást?
Azok a Balatonfenyvesi lakosok, akik
otthonukban önmaguk ellátására sa-
ját erôbôl nem képesek és róluk nem
gondoskodnak, akiknek egészségi
állapota vagy személyes körülménye
azt indokolttá teszi. Az egészségi ál-
lapotuk miatt rászorulók, akik ezt az
ellátási formát igénylik, akik a rehabi-
litációt követôen a saját lakókörnye-
zetükbe történô visszailleszkedés cél-
jából támogatást igényelnek önálló
életvitelük fenntartásához.
Mi tartozik a szolgáltatásba? (A leg-
gyakoribb ellátandó tevékenységek)
Segítô kapcsolat kialakítása és fenn-
tartása, személyi higiéné biztosítása

(mosdatás, öltöztetés), bevásárlás,
takarítás (szûkebb környezet), ágya-
zás, mosás, mosogatás, étkezésnél
segítségnyújtás, gyógyszerbeadás,
környezetével kapcsolattartás, gyógy-
szerek felíratása, kiváltása, orvos
lakásra hívása, háziorvossal konzul-
táció, felügyelet, beszélgetés, postai
ügy intézése, környezettanulmány ké-
szítése, adminisztráció, kapcsolattar-
tás elôsegítése külsô intézményekkel.
Hogyan igényelhetô a házi segít-
ségnyújtás? 
A szolgáltatás igénybevétele önkén-
tes, az ellátást az igénylô, illetve 
törvényes képviselôje kérelmére, in-
dítványára történik. Ezt követôen
szervezô gondozónôink környezet-
tanulmányt készítenek az igénylô ott-
honában, ahol felmérik az egészségi,
szellemi és fizikai állapotát, az idôs
igényeit, és ennek megfelelôen közö-
sen állapítják meg a részére nyújtott
szolgáltatásokat.
Hol igényelhetô a házi segítség-
nyújtás?
Fonyód–Balatonfenyves Alapszolgál-
tatási központ Fonyód Fô u. 43. vagy
telefonon 85/560-212.
Hány alkalommal és mikor vehetô
igénybe a szolgáltatás?
A környezettanulmánykor szükség-
letfelmérést végez a területi gondo-
zónô, ez alapján állítja össze javas-
latát a gondozási formákra. A házi
segítségnyújtása naponta maximum
4 órában vehetô igénybe, hétköznap
8:00-tól 15.50-ig. (Kivételes esetben,
egyéni elbírálás alapján).

Mennyibe kerül a házi segítség-
nyújtás?
A térítési díjat a jövedelem arányá-
ban fizetik a szolgáltatást igénylôk
utólag, havonta minden hónap 10-ig.
A fizetendô térítési díj a jövedelem-
vizsgálat (egyéni jövedelemszámí-
tás) alapján.
A szolgáltatás munkanapokon vehetô
igénybe.

ELÉRHETÔSÉGEINK:
Cím: Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási központ
Telefon: 85/560-212
E-mail: alapszolgaltatas@fonyod.hu
Nyitva tartás: H–Cs: 8–16, P: 8–14:00
óráig

Tisztelt balatonfenyvesiek! Köszönetet szeretnék mondani
Önöknek, hogy ekkora segítséget
kaptunk december hónapban, mely-
lyel örömet okozhattunk másoknak.
A meghirdetett ajándékcsomag, cipôs
doboz felhívásunk sok embert moz-
gatott meg, melynek köszönhetôen
legalább az ünnepekre boldogabbá
tették a rászoruló családok és gyer-
mekek napjait. Sok-sok ajándékcso-
magot és élelmiszer csomagot tud-
tunk eljuttatni a családoknak.
Még egyszer köszönjük, hogy szeb-
bé és boldogabbá tették a balaton-
fenyvesi és imremajori gyerekek ün-
nepét.

Szász Alexandra Anna
a Fonyód-Balatonfenyves 
Alapszolgáltatási Központ

családgondozója

A Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ idén is meg-
szervezi ruhabörzéit Balatonfeny-
vesen, a Kölcsey u. 30. sz. alatt.
Idôpontok: február. 12 (csütörtök)
9:30 órától–11:00 óráig, március
12. (csütörtök) 9:30 órától–11:00
óráig, április 16 (csütörtök) 9:30
órától–11:00 óráig, május 14. (csü-
törtök) 9:30 órától–11:00 óráig,
június 11. (csütörtök) 9:30 órától–
11:00 óráig, július 16. (csütörtök)
9:30 órától–11:00 óráig, augusztus
13. (csütörtök) 9:30 órától–11:00
óráig, szeptember 10. (csütörtök)
9:30 órától–11:00 óráig, október
15. (csütörtök) 9:30 órától–11:00
óráig, november 12. (csütörtök)
9:30 órától–11:00 óráig, december
10. (csütörtök) 9:30 órától–11:00
óráig.

Bemutatkozik a Fonyód–Balatonfenyves
Alapszolgáltatási Központ
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Ha Farsang, akkor fánk…
Pálfi Piroska ajánlásával

A farsangi idôszak egyik legkedveltebb és legismer-
tebb édessége a fánk. A tészta összeállítása szinte
gyerekjátéknak mondható. Ami az igazi nehézségét
adja ennek az édességnek, az a sütés. Néhány alap-
szabály betartása mellett csak is sikerélmény érhet
bennünket. Lássunk ezeket a szabályokat: Csak forró
olajban süssük a fánkot. Próbasütést készítünk egy kis
darab tésztával, hogy megbizonyosodjunk róla. Ez
azért fontos, mert ha nem forró az olaj, akkor a tészta
megszívja magát és a belseje nem sül meg. Érdemes
bô olajban sütni, a fánkoknak lebegni kell az olajban.

Hozzávalók: 500 g liszt, 200 ml tej, 40 g élesztô, 
50 g porcukor, 60 g olvasztott Rama, 5 db tojássárga
Sütéshez: olaj
Díszítéshez: porcukor, lekvár

Kezdôdhet 
a metszés 
Február utolsó napján megkezdhet-
jük a metszést a gyümölcsösben és a
díszkertekben is. Folyik a koronák rit-
kítása, a befelé törô, a túl sûrûn páro-
san álló vesszôket, gallyakat, és ki-
sebb ágakat metszôollóval, a na-
gyobbakat fûrésszel vágjuk le. A seb-
felületek kezelésérôl ne feledkezzünk
meg. A lemetszett egészséges galy-
lyakat ne dobjuk el. Használjuk ter-
mészetes védôernyônek a friss veté-
sek takarására. Késôbb, ha a vé-

dendô növénykéink megerôsödtek,
akkor eltávolítjuk a gallyakat, a borsó
és a paradicsom mellé is felhasznál-
hatjuk majd ôket támasztéknak. Kizá-
rólag fagymentes napokon metszünk.
Az olyan virágos cserjéket, amelyek
a virágokat az egyéves vesszôn
fejlôdô rövid hajtásokon hozzák, csak
enyhén metsszük vissza.
Télen csak azokat a virágos bokrokat
szabad erôsen visszavágni, amelyek
virágaikat az erôs évi hajtásból fej-
lesztik. Ilyen növény a bugás horten-
zia is. A nyári orgonát is ilyenkor
metsszük vissza, arra ügyelve, hogy
tövét a metszés után istállótrágyával,

vagy lombból és tôzegbôl álló vastag
talajtakaróval borítsuk, hogy ne fagy-
jon nagyon vissza. Az olyan virágos
cserjéket, amelyek bimbóikat már
nyár folyamán kifejlesztették, télen ne
metsszük vissza.
Ide tartoznak az alábbi fajok: orgona,
aranyfa, kínai kékakác, aranyesô,
boroszlán, díszcseresznye. Ezeknél
télen legfeljebb ritkítást végezzünk,
ez az elöregedett hajtások eltávolítá-
sát jelenti.
A sárga- és az ôszibarack fákat azon-
ban majd csak a virágbimbók kinyílá-
sa elôtt szabad megmetszeni! Vár-
junk még a rózsák metszésével is.

Helytakarékos lugaskorona kialakítása

törzs-
magasság
60–80 cm

suháng
1. év

vesszôk lekötése
2. év

3. év 4. év

4. évben a sudarat kivághatjuk. A fa magassága: 2–2,5 méter.
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