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BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA

XVII. évfolyam 2010. FEBRUÁR

BEVÉTELEK – KIADÁSOK
Gôzerôvel készülnek a költségvetések országszerte:
törvény írja elô, hogy azt február 15-éig be kell terjeszteni a helyhatóságok döntéshozó szervének, nevezetesen a képviselô-testületnek.
Ismerve országunk gazdasági állapotát, és helyzetét az
elmúlt esztendôk egyik legnehezebbike következik most,
2010-ben, a már oly sokszor hangoztatott, tárgyalt, vitatott állami költségvetési megszorítások egyik legfôbb
címzettje (kárvallottja) a helyhatóság. S így a települések, mi magunk. Az ország
büdzséjének megtervezôi a
legkönnyebb utat választották a gazdaság rendbe tételét célozva: a takarékoskodást az embereken kezdik,
adóemeléssel, azzal, hogy
megkurtítják a normatív juttatásokat, és így tovább.
Balatonfenyves esetében a
normatíva elvonás és a kurtaxa-támogatás csökkentése
miatt mintegy negyvenmillió
forinttal kerül kisebb summa
a költségvetés bevételi oszlopába, s ez a helyzet, illetve
kezelése az eddiginél is komolyabb elôkészítést, tervezést igényel.
Mint azt már mindnyájan tudják – hiszen évrôl-évre igyekszem megosztani a költségvetés tervezésével kapcsolatos gondjainkat is Önökkel –
a bevételeink a saját magunk által elôteremtett, a
mindnyájunk által befizetett
adóforintokból, valamint az
állami támogatásból (normatíva) származnak: az arányok folyamatosan tolódnak a saját bevételek növekedési, növelési kényszere irányába.
Örök igazság, hogy a költségvetés egyensúlyát úgy
lehet megteremteni, ha a bevételeket megpróbáljuk
növelni, míg a kiadásokat a lehetô legkisebbre igyekszünk csökkenteni.
Ez volt az idei költségvetés tervezésének is az alapelve,
persze annak gondos mérlegelésével, hogy a kiadások
csökkentése nem mehet a kötelezô feladataink – például az oktatás – minôségének a rovására. Mert tudjuk
és valljuk, ez kell, hogy a legfontosabb legyen számunkra – gyermekeink, oktatásuk, nevelésük, és persze
a lehetô legmagasabb színvonalon. A kötelezô felada-

tokon túl persze finanszíroznunk egy sor önként vállalt
teendôt is, melyek a fejlesztésekben, felújításokban kell,
hogy megmutatkozzanak.
Tôlünk vendégeink minden esztendôben valami újat
várnak, mindig valamilyen elôre lépést, ami komfortosabbá teszi Balatonfenyvest, ami persze mindnyájunk
érdeke.
Ezek a teendôk alapozzák meg a mi érdekszövetségünket, hiszen ha az egyén, a vendég, teljesíti adókötelezettségét, és esetleg
nem mulasztja el annak teljesítését (valószínûleg feledékenységbôl), lesz amibôl
utat, járdát építsünk, parkosítsunk, rendezzük a strandokat. De meg kell kezdenünk az oktatási, nevelési
intézmények fûtés rekonstrukcióját, fel kell újítani az
Egészségházat is.
Természetesen minden fejlesztéshez jó lenne pályázati
forrást találni, így akár meg
is többszörözhetnénk a fontos célok megvalósítására
rendelkezésre álló összegeket. 2009-ben úgy teljesültek
a költségvetésünk tételei,
hogy a fejlesztéseket, beruházásokat is tudtuk nyolcvan
százalék felett realizálni, ami
örömteli tény, fôleg úgy, hogy
a múlt esztendôrôl jelentôs
pénzmaradvánnyal (60 millió)
tudtunk „fordulni”.
Fotó: Márton László
Ma már túl vagyunk az idei
költségvetési tervezet bevételi, és kiadási oldalainak egyeztetésén, amikor annak
minden tételét egyenként átbeszéltük, megvitatva azok
szükségességét. A fejlesztések programjának megfogalmazása során a testület tagjai támogatták az utak
állapotának javítására, valamint az intézmények korszerûsítésére irányuló javaslatokat. Várhatóan közel 550 millió forintból gazdálkodhatunk ebben az esztendôben, ezt
mutatják a bevételek, melybôl a kiadásokra szükséges
összegek levonása után egy jelentôs összeggel számolhatunk a fejlesztések, beruházások tekintetében is.
A költségvetésünk végleges formáját a februári közgyûlésen annak elfogadásával nyeri el majd.
Lombár Gábor
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2010. FEBRUÁR

FENYVESI INFORMÁCIÓK 2010
ADÓÜGYEK. 2010. évtôl változik a
gépjármûadó adó mértéke. A változásról minden adózónkat külön
határozattal értesítjük. Bízunk abban, hogy a vendégéjszakák bejelentésének, és az abból keletkezett
kurtaxa befizetésének fontosságát
tudják, hisz minden kurtaxából beszedett forint mellé a következô
költségvetési évben egyet kapunk
az állami költségvetésbôl. A beszedett idegenforgalmi adó összege
az idei évben 300 Ft/fô/vendégéjszaka lesz. Törvényi változás következtében csak a 18. életévét
betöltött személyt illeti meg mentesség az adófizetési kötelezettség
alól. A helyi adóra vonatkozó értesítôt és kettô darab adófizetési
csekket küldünk Önnek, amely az
egész évi adó rendezésére szolgál, melyeket adópótlék nélkül március 16-ig (I. félév) és szeptember
15-ig (II. félév) lehet teljesíteni.
Éves befizetés esetén a befizetési
határidô március 16-a.
Iparûzési adó változás: 2010. május 31-ig a 2009. évi bevétel alapján
még az Önkormányzathoz kell adóbevallást benyújtani. 2010. 01. 01-tôl
bejelentkezés változás bejelentése
és a szeptember 15-ig esedékes
adóelôleg megfizetése már az
APEH-hoz történik.
2009. október 25-étôl hatályba lépett a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeirôl és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjérôl szóló 239/2009. (X. 20.) korm.
rendelet A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg megszûnt a magánszálláshelyek osztályba sorolása, mint egyéb szálláshely mûködik
tovább.
További információk a jogszabályváltozásról a honlapunkon megtekinthetôek. A fizetô-vendéglátó

tevékenységre kiadott engedélyek
érvényesek, azonban a változásokat a Községháza adóügyekkel
foglalkozó irodáján szíveskedjenek
bejelenteni. A vendégkönyvet a
szállásadó köteles a tárgyév végén
lezárni, és ezt a tárgyévet követô
január hó 15. napjáig (a jegyzô megbízásából) az adóügyekkel foglalkozó irodán záradékoltatni.
Mint minden évben, idén is nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a község közigazgatási területén lévô strandokra kutyát bevinni, azokat ott tartani és a
tóban fürdetni szigorúan tilos!
(Errôl szíveskedjenek tájékoztatni
nyári üdülôvendégeiket is). A kutya
közterületen ôrizettel, pórázon vezethetô. Harapós kutyát zárt helyen
vagy megkötve, az erre utaló jelzés
feltûnô helyen való elhelyezése
mellett lehet tartani. A fenti szabályokat megszegôk szabálysértést
követnek el, mely szabálysértési
eljárást vonhat maga után.
A közterületen lévô fák kivágását
a jegyzô engedélyezi. A fa kivágása
esetén gondoskodni kell annak pótlásáról is. A kérelem részletes feltételeirôl, érdeklôdjenek a polgármesteri hivatalban. Rendeletet alkotott Balatonfenyves képviselôtestülete a település nevét viselô
fafajták kivágásának szabályaira,
melyet kérelmezni kell. Azt a polgármester bírálja el, azok pótlását
is elrendelve. Az engedély nélküli
fakivágás szabálysértés!
Közös érdekünk, hogy ingatlanunkat és környékét tartsuk
rendbe, erre hívják fel azon személyek figyelmét, akik errôl megfeledkeznek. Akadályoztatásuk esetén
megbízott útján gondoskodjanak
ingatlanuk és az elôtte lévô közte-

rület, környezetünk rendszeres tisztításáról, kaszálásáról. A parlagfûvel fertôzött ingatlanok kaszálását, közérdekû védekezését elrendelhetjük hirdetményi kézbesítés
útján is. Ilyenkor a tulajdonosnak
meg kell fizetnie a kaszálás költségeit és a növényvédelmi bírságot
is. Az ingatlanok elôtti árkok karbantartása, tisztítása mindannyiunk
érdeke. Jogszabály alapján az ingatlan elôtti közterület – így az árkok karbantartása is – az ingatlantulajdonos kötelessége, melynek
elmaradása esetén azt kénytelenek
leszünk jogszabályban biztosított
szankcióval kikényszeríteni a köz
érdekében.
A település közterületeinek, közrendjének közbiztonságának teljesebb körû biztosítása érdekében
két munkatársunk, mint településôr
tevékenykedik, akik a tözterület
felügyelôk, és esetenként a rendôrség munkáját is hivatottak segíteni.
Problémáikkal nyugodtan forduljanak hozzájuk.
A víziállásokról: 15 m2-nél kisebb
alapterületû víziállások a Balaton
medrében, hatályos mederhasználati szerzôdés birtokában helyezhetôk el. A szerzôdések megkötése
ügyében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségét kell megkeresni.
Cím: 8600 Siófok, Vámház u. 6.
Levelezési cím: 8600 Siófok, Pf.: 32.
Telefon: 84/311-100 Fax: 84/310-837.
A 15 m2-nél nagyobb alapterületû
víziállások létesítését, a mederhasználati szerzôdés megkötésén
kívül, az elsôfokú építéshatóságnál, engedély kiadása céljából be
kell jelenteni.
Cím: Fonyód Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Építés-

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Tóth Árpád.
Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.
Nyomdai munkák: Digitális és Jegynyomda Kft., Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.
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2010. FEBRUÁR
hatósági és Mûszaki Osztálya, 8640
Fonyód, Fô u. 19. Tel.: 85/562-981
Az építéshatósági munkát is a Fonyódi Polgármesteri Hivatalban
lehet intézni.
Tájékoztatjuk külföldi ingatlantulajdonosainkat, hogy részükre
2010. 05. 21.-én 16.00 órai kezdettel tartunk tájékoztatót a községháza nagytermében, melyre várjuk az
érdeklôdôket. Törvényi elôírásnak
megfelelôen 2010. évtôl ügyeik
intézésére Magyarországon élô
személyt kell meghatalmazni (pl.
levelek átvétele, befizetések teljesítése, stb.).

KISBÍRÓ – KÖZ(SÉGI)ÉLET

FENYVESI ÚJSÁG

A községházáról jelentjük
December 17-én képviselô-testületünk együttes ülést tartott Fonyód Város
testületével, ennek során úgy döntöttek, hogy nem kívánják az Alapszolgáltatási Központ feladatait kistérségi mûködtetésben végezni, azt a továbbiakban is együtt szervezi a két település.
Január 21-én döntött a testület a központi strandon lévô két vendéglátó egység bérlôjérôl a korábban lezajlott versenytárgyalás (licit) eredményének ismeretében.
Február elsejei rendkívüli ülésén a testület további információkat kért a DélBalatoni szennyvízprojekt hitelfelvételi kezesség vállalásához, ennek birtokában hoz majd döntést a kérdésben. Döntöttek egy pályázat önerô-részének
biztosításáról, melyet a község „Függetlenség napja” rendezvényeire nyújtott
be Fenyves.
Lombár Gábor

Zenés irodalmi est

A minden évben aktuális üdülôhelyi fórumot szintén a községházán
2010. 07. 02-án 18.00 órakor tartjuk.
Polgármesteri Hivatal munkarendje: Hétfô–csütörtök közötti munkanapokon 7.45–16.00 óráig, pénteken
7.45–14.45 óráig. Ügyfélfogadás:
munkanapokon 8.00–12.00 óráig
illetve hétfôn, szerdán 16.00 óráig.
A nyári idôszakban az Önök érdekeit figyelembe véve június 4.
és augusztus 30-a között péntekenként 14.45–16.00 óra között
két köztisztviselô, szombatonként
8.00–12.00 között egy köztisztviselô
a hivatalban ügyeletet tart.
Kérjük, hogy a munkánkkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
kérdéseiket jutassák el hozzánk,
osszák azt meg velünk, hogy azokat tudjuk hasznosítani.
A községben folyó munkát a képviselô-testület üléseirôl készült nyilvános jegyzôkönyveiben figyelemmel
kísérhetik, amelyek megtalálhatók a
községi könyvtárban, valamint a község honlapján: www.balatonfenyves.hu.
A honlapon tudnak tájékozódni az
aktuális híreinkrôl, az éves rendezvényeinkrôl, fejlesztéseinkrôl és a
részletes költségvetésrôl is.

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából a kaposvári
Déryné Vándor Színtársulat zenés irodalmi mûsorát
láthatták az érdeklôdôk január 22-én délután, a községháza nagytermében.
(Fotó: Márton László)

Polgármesteri Hivatal
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
Tel.: 85/560-158, 560-159,
Fax: 85/361-802
E-mail:
balatonfenyves@balatonfenyves.hu
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Földváry Miksára emlékezve

A település kiváló üdülôpolgárára, a mártírhalált halt Földváry
Miksára emlékeztek január 7-én Balatonfenyvesen. Az egykori
minisztériumi tanácsos kivégzésének 65. évfordulóján az emlékére állított kopjafánál Lombár Gábor polgármester megemlékezô
szakait követôen koszorút helyezetek a település intézményeinek képviselôi. Fotó: Márton László

Doni katasztrófa

A 67 évvel ezelôtti doni áttörése és katasztrófára, annak több
mint százezer magyar áldozatára emlékeztek január 12-én
Balatonfenyvesen. A Tátika utcai temetôben rendezett
megemlékezésen Lombár Gábor polgármester idézte fel az
1943-ban történteket, majd Ify Géza plébános és Szabó Lajos
református lelkész mondott imát az elesettek és eltûntek
lelki üdvéért. Fotó: Márton László
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Télvégi programok
Filmklub alakult Fenyvesen, lehet újra moziba járni. Két hetente péntekenként este kerül sor a vetítésekre a községháza nagytermében:
Február 12. (péntek) 19.00 óra
Vaskabátok (színes, magyarul
beszélô, angol vígjáték, 115 perc,
2007.)
Nicholas Angel túl jó zsaru, ténykedése egyre kínosabb a testület
számára. A felettesei ezért Londonból áthelyezik az isten háta
mögötti falucskába. A szuperrendôr nehezen találja helyét az
álmos településen, ahol látszólag
még a bûnözôk is alszanak. Ráadásul a teszetosza, az amerikai
akciófilmekért rajongó Danny személyében új társat kap. Amikor
már úgy tûnik, Angel számára
minden elveszett, az idilli falucska
életét borzalmas balesetek sora
kavarja fel. Angel azonnal akcióba
lép, gyanakodni kezd, hogy Sandford talán nem is olyan ártatlan
hely, mint amilyennek látszik.

Február 26. (péntek) 19.00 óra
Streetdance – Step Up 2. (színes, feliratos, amerikai zenés film,
98 perc, 2008.)
Eleven utcai táncok, amelyben
mozgásba lendül a test, felforrósodik a szív és szárnyra kap a képzelet. Új diák érkezik a marylandi
mûvészeti iskolába: a lázadó Andie
(Briana Evigan) megpróbál beilleszkedni új közösségébe, miközben arról álmodozik, hogy baltimore-i utcai táncosokkal dolgozhasson. Közben az iskola legnagyobb reménysége, Chase (Robert
Hoffman) új kihívások után kutat,
ezért létrehoz egy táncegyüttest,
mellyel benevez Baltimore legnagyobb, legkeményebb utcai táncversenyére. Chase beveszi a csapatba a tehetséges Andie-t is,
akitôl ugyan egy világ választja el,
a gyôzelem érdekében mégis
kénytelenek megtalálni a közös
hangot és mozdulatokat. Andie két
világ – elit táncos-társai és az utca
szabadsága – között ôrlôdik, s
ahogy egyre forróbbá válik körülötte a levegô, rá kell jönnie arra,
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hogy építhet hidat a szerelem és
lojalitás, a függetlenség és a karrier
között. Mert csak így találhatja meg
helyét az életben.

Március 12. (péntek) 19.00 óra
Angyalok és démonok (színes,
magyarul beszélô, amerikai thriller,
140 perc, 2008.)
A professzorok sem élnek mind
nyugodt életet. Robert Langdon
(Tom Hanks) ugyan könyvek között
érzi a legjobban magát, különleges
tudományára azonban az egyetemeken kívül is szükség van. Régi
kódexek tanulmányozása közben
merül fel benne a gyanú, hogy új
életre kelt egy középkori, titkos testvériség. Az illuminátusok a történelem leghatalmasabb földalatti
szervezete volt – aki viszont kapcsolatba kerül vele, esetleg a titkait
próbálja kifürkészni, az életével
játszik. De Langdon kutakodásai
során egy másik, talán még hatalmasabb ellenséggel is kénytelen
szembe nézni: a társaság ôsi ellenségével, a katolikus egyházzal. Az
illuminátusok pokolgépe már élesítve van, ezért a professzor kénytelen
Rómába repülni, hogy megkeresse.
Egy rejtélyes olasz nô (Ayelet Zurer)
és több száz éves szimbólumok
segítségével száguld a bomba nyomában. Lepecsételt kripták, sötét
katakombák, elhagyott katedrálisok
és a világ legjobban ôrzött páncélszekrénye sem állíthatja meg.

Március 04. (csütörtök) 18.00 óra
Siess Zsuzsa ikonfestô
kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja:
Lombár Gábor polgármester
Helyszín: községháza nagyterme

Március 15. (hétfô) 10.00 óra
Ünnepi megemlékezés és mûsor
Helyszín: községháza nagyterme

2010. FEBRUÁR
A Fekete István Általános Iskola
tudatja: itt a báli szezon! Február
27-én 15 órakor nálunk is kezdetét veszi a tanulóink és meghívott vendégeik számára szervezett farsangi mulatság.

Az óvoda is bálra készül. Február
13-án, szombaton este 19 órakor
kezdôdik a kicsik farsangi mulatsága, a belépôdíjat – ezer forint
személyenként, az összeg egy
pohár pezsgô árát is magába
foglalja – a gyermekekre fordítják. 500 forintos támogató jegyet
is lehet vásárolni: az óvodában
vagy a helyszínen.

2009-ben a „Gyermekeinkért Alapítvány” számlájára az adók egy
százalékából 240 ezer 149 Ft került, amely tovább bôvítette tanulóink kirándulásainak, szabadidôs elfoglaltságainak támogatási
lehetôségeit. Szeretnénk megköszönni mindenkinek a hozzájárulást. Az 1 százalék befizetéséhez
tartozó adószám: 19 198 956-1-14.
Örömmel fogadjuk az ettôl független felajánlásokat is a 11 743 09522 116 000-es számlaszámra.
Fábián György
a kuratórium elnöke

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

11.00–12.30 és
14.30–15.30
13.30–16.00
13.00–16.00
14.00–16.00
12.00–16.00

Számítógép használata:
150 Ft/30 perc
Nyomtatás:
fekete-fehér: 40 Ft/oldal

A FENYVESI ÚJSÁG példányaihoz nyaralópolgáraink a polgármesteri hivatalban, a félfogadási
idôben juthatnak hozzá – amíg a
készlet tart. Elolvashatják az aktuális számot a www.balatonfenyves.hu honlapon is.
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2010. FEBRUÁR

APRÓ
– Minden, ami villanyszerelés! Farkas
András – villanyszerelô vállalkozó,
Fenyvesi utca 214., tel.: 30/275-1577,
85/950-314.
– Építési mûszaki ellenôrzést, felelôs
mûszaki vezetést vállalok! Tel.: 70/4567216.
– Balatonfenyvesen gyönyörû zöldövezetben 65 négyzetméteres ház nagy
kerttel, a teljes évben, vagy a nyári szezonban kiadó. Tel.: 20/2234-054.
– OCEAN mélyhûtô szekrény (2001-es,
6 fiókos) kiváló állapotban eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 20/2234-054
– Tájékozatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a Magyar Telekom befejezte a hálózat
bôvítését. Ezzel lehetôség nyílt Fenyves Bélatelep felôli részén is a hálózat
bôvítésére a nagy sebességû internet
és IPTV szolgáltatásban. További infor-

HIRDETÉS – REJTVÉNY

–

–
–

–
–

–

mációk: Csepregi Endre, tel.: 30/2839336, 30/613-7864, Tel./fax: 85/361-810.
A Superal ABC (Fenyvesi utca 79.)
várja kedves vásárlóit. Hétfôtôl–péntekig
6.30–13.00 és 15.00–17.00, szombaton 6.30–12.00 között.
Autómentô – Barka Attila. Lobogó u. 3.,
tel.: 30/940-0063.
Tanítványokat vállalok – alsósokat –
felsôsöket (fôleg matematika, kémia, fizika) – szakiskolásokat – gimnazistákat
1., 2. évf. (matematika, kémia) Érdeklôdni: 85/361-739 18–19 óra között,
Gálicz Etelka.
Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kertrendezés, takarítás, lakatos munkák.
Tel.: 85/362-151; 30/986-2565.
BÓDI SZÓDA – gázpalack, szódavíz a
legjobb áron. Halász u. 1., hétfôtôl péntekig 8–12 és 15–19 óráig, szombaton
8–12 óra között.
Kránicz István háztartásigép-szerelô
vállalja automata mosógépek, mosogatógépek, bojlerek, takarítógépek, cent-

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: február 20. Beküldendô a vízszintes 1
és a függôleges 31. sor. A helyes megfejtôk között Nagy Tamás (Superal ABC)
ajándékát sorsoljuk ki. A januári megfejtés: Nem a világ lett sokkal rosszabb,
mi lettünk türelmetlenebbek. Günter Heiken (Bimbó u. 1.) ajándékát nyerte:
Fábián Lajosné, Nimród u. 55. Nyereményét átveheti a Trombitás vendéglôben.

FENYVESI ÚJSÁG

–

–

–

–

rifugák javítását, felújítását. Egy-két
éves automata mosógépek, mosogatógépek eladók és megrendelhetôek.
Tel.: 30/904-4527.
Rezi Bt. Kegyeleti Szolgálat. Teljeskörû
temetkezési szolgáltatás. Lakás: Fenyvesi u. 166., tel.: 85/363-995 Ügyelet:
30/474-7049.
Csokonai 19. szám alatt várjuk kedves
vásárlóinkat! Kínálatunk: friss tôkehús,
baromfi, füstölt áru. Papp és Varga Bt.
85/460-280.
Tanítványokat vállalok! Alsósokat minden tárgyból. Németet középfokig,
angolt alapfokig, széleskörû számítógépes ismereteket (Word, Excel, Outlook, Internet, Photoshop) felnôtteknek, diákoknak egyaránt. Radák Kata,
70/411-2948, radakkatalin@gamil.com
Használaton kívüli FÉG típusú elôl
kapcsolható gázkonvektorból a komplett nyomófejre lenne szükségem, ami
üzemképes. A kapcsoló árát kifizetem.
Tel.: 85/361-159, 30/408-4798.

Vízszintes: 14. Siránkozik. 15. Lóbetegség. 16. Állami Biztosító. 17. Olasz város.
19. Orosz igen. 20. Juttat. 22. Végtelen
séma. 23. Kedves köszönés. 25. Brazil állam. 26. Örkény István drámája. 28. Jogászköpeny. 30. Rendfokozat jelzôje. 31.
Agonizál. 32. Erôsen rág. 33. Feltûzött haj.
34. Algériai kikötôváros. 35. Felújít. 37.
Téli csapadék. 38. Autójelzés. 39. Csatorna. 40. Sizál nagyobb része. 41. Megyék közepén! 42. Rókaodu. 43. Kerek
szám. 44. Idegen nôi név. 45. Malackás.
46. Olasz város. 47. Delej szélein! 48. DélAfrika, Málta, Itália, Kambodzsa autójele.
50. Madárgyomor. 51. Kevert dejo! 52.
Lám. 53. Egyiptomi, spanyol autójel. 55.
Csendben lôn! 56. Errefele. 58. Orosz folyó. 61. Visszaró! 62. Nyájas, finomkodó.
65. Céltalan irány (két szó).
Függôleges: 1. Nem anyád. 2. Lócsemege. 3. Félig inni. 4. Elején darál! 5. Örökösödési mód. 6. Indián Mexikóban. 7.
Lencsefajta. 8. Albánia, Luxemburg
autójele. 9. Igerag. 10. Lehetôség. 11. Feldarabol. 12. Kétszer regényhôs. 13. Tehetetlenség okozza. 18. Párhuzamos,
névelôvel. 21. Színtelen, lúgos kristályos
anyag. 24. Hamis. 27. Elején tönkre. 28.
Ázsiai vadnép. 29. Férfinév. 32. Kedves,
torz ember. 35. Birkózószônyeg. 36. Becézett férfinév. 39. Édes üdítôital. 40. Széleit eltisztázza. 42. Elején lévô. 43. Sietett
az élen. 46. Megkaparint. 49. Hálaadás.
50. …s kolléga. 53. … József, a Balaton
festôje. 54. DIES … (a harag napja). 57.
… Tin-tin, kutyahôs. 59. Neg. 60. Amade
páratlanjai. 61. Szaglószerv. 63. Hangtalan
nem. 64. Luxemburg, Németország autójele. 66. Azonos mássalhangzók.
Zárt betûk: M, K, O, E.

Márciusi számunk lapzártája
február 20., 12 óra
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A TÉL FENYVESEN
Fotó: Márton László

