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Karácsonyi köszöntõ
Kedves Csabrendeki Polgárok!
Embert  próbáló  időket  élünk.  Ránk 

nehezednek a gazdasági helyzet problémái, 
a munkanélküliség, a növekvő szegénység, 
s  ez  kihat  az  élet  minden  területére.  Úgy 
vélem,  nem  véletlenül  decemberben  ün-
nepeljük  a  katolikus  vallás  legszentebb 
ünnepét.  Mindannyiunknak  szüksége 
van  ilyenkor a vigaszra,  a  reményre,  a bi-
zakodásra. A nagybetűs  Jóra, melyet  a kis 
Jézus születése hozott ebbe a világba.
A  szeretet  ünnepe  a  családról,  a  bará-

tainkról,  a  gondoskodásról  és  az  együtt 
töltött  pillanatokról  szól.  Talán  egyik  ün- 
nepünk  sem  hangsúlyozza  ennyire  az 
otthon  melegét,  a  család  fontosságát. 
Mindazt,  amibe  kapaszkodhatunk,  mikor 
túl  zord  a  világ  körülöttünk. A  karácsony 
üzenete  mindig  pozitív:  Nehéz  jónak, 
becsületesnek  lenni  egy  nem  tökéletes 
világban,  de  mindenkor  megéri.  Hiszen 
csak így válhatunk követendő példává gyer-
mekeink  szemében  és  csak  így  tehetjük 
szebbé  a  jövőt  a  mánál.  A  karácsony 
ugyanis  nem  a  feldíszített  karácsonyfában 
van,  vagy  a  roskadozó  ünnepi  terítésben, 
hanem  a  szívekben!  Az  egymásra  való 
odafigyelésben, az összefogásban, akár egy 
szál gyertya lángjában, amit a világ összes 
sötétsége sem tud kioltani.
Hinnünk,  bíznunk  kell  tehát,  most 

is,  ezekben  az  embert  próbáló  időkben, 
amikor mindannyian  látjuk, érezzük, hogy 
mily zavaros körülöttünk a világ. Hinnünk 
kell  abban,  hogy  ez  változni  fog,  hogy 
összefogva,  együtt  elég  erősek  vagyunk  a 
változtatáshoz.
A  kis  Jézus  születését  ünnepeljük,  s  a 

megváltóval együtt született akkor egy csa-
lád is. Egy szerető, odaadó közösség, amit 
sokan ma sajnos egyáltalán nem ismernek. 
A  karácsony  egy  olyan  ünnep  hazánkban, 
amit majd minden család együtt tölt – egy 
kivételes  este,  kivételes  napok.  Egy  va-
lami  van,  ami  mindnyájunkban  közös:  a 
SZERETET.  Amire  mindenki  titkoltan, 
vagy  kimondva  is,  vágyik.  Karácsonykor 

ez valahogy mindig jobban sikerül – adunk 
és  kapunk,  s  ezért  szeretjük  és  várjuk 
mindannyian  az  ünnepet.  Karácsonykor 
a  legfontosabb a  család. Egész évben  sza-
naszét  vagyunk,  mindenki  rohan  a  bol- 
dogulása  és  a  teendői  után,  melyek 
annyiszor szétszakítanak bennünket – de a 
karácsony, a karácsony az más. 
Isten,  a  megváltó  elküldésével  értelmet 

adott  az  ember  életének.  Nekünk  mind-
nyájunknak az a küldetésünk, hogy a reményt 
tápláljuk  a  körülöttünk  élő  társainkban. 
Nagyon  nagy  rá  az  igény!  Sokakban 
nem  is  tudatosul  a  reménytelenség,  csak 
rosszul érzik magukat, félnek, indulatosak, 
elkeseredettek. Mindennapjainkban  is elég 
nagy a zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi 
bevásárlás,  takarítás,  ajándékkészítés,  csa-
ládi programok torlódnak egymásra, mégis 
a  hozzánk  közelítő  ünnep,  Karácsony 
ünnepe, egyre nagyobb fényességgel világít 
ebben a sötétségben. Várjuk a megérkezését, 
csendességét, még talán akkor  is, ha nincs 
kivel megosztanunk  ezt  a  napot. Mi  tehát 
a  Karácsony  titka? Az,  hogy  megmutassa 
a  szeretet  útját,  hogy megváltsa  életünket. 
A  szeretetet  nem  lehet  ráerőszakolni 
senkire,  nem  lehet  törvénybe  iktatni. 
A  szeretet  nem  így  jön  létre,  hanem  úgy, 
hogy ráeszmélünk, szükség van egymásra. 
Rájövünk, hogy mit ér az életünk a másik 
nélkül.  Ne  gondoljunk  rózsaszín  álomra, 
hiszen  az  élet  gondjait  nem  spórolhatjuk 
meg. De gondoljunk gyermekeink örömére 
a  karácsonyfa  alatt,  gondoljunk  egy  idős 
hozzátartozónkra,  aki  segítségünkért  hálás 
nekünk,  vagy  gondoljunk  önmagunkra, 
amikor  súlyos  hibánkért  megbocsátást 
kaptunk valakitől. 
Ha  egymást  tápláljuk,  kiegészítjük  egy-

más  hiányosságait,  értelmet  és  örömet 
adunk  egymás  életének.  Mivel  a  szeretet 
nagylelkű  és  bátor  nincs  sok  értelme 
azon  gondolkodni,  kinek  illik  vagy  kell 
kezdeményezni. 
Ne  feledjük  a  legszebbet,  a  szeretetet 

életünkben kell kimutatnunk egymásnak!

Kedves Csabrendekiek!
Engedjék meg,  hogy  az  év  végéhez  kö-

zeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, 
akik  egész  évben  segítették  településünk 
fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így 
köszönöm a köztisztviselőknek, a közalkal-
mazottaknak: a hivatal, az óvoda, az iskola, 

egészségügy,  védőnő,  művelődési  ház, 
könyvtár,  a  családsegítő  és  gyermekjóléti, 
és  tanyagondnoki  szolgálat,  a  KÖZSZER 
vezetőinek  és  dolgozóinak,  hogy  az  egyre 
nehezedő  körülmények  között  helytálltak, 
és jó színvonalon látták el feladataikat. 
Köszönöm a lakosságnak a közügyekhez 

a  megértést,  a  türelmet,  a  különböző 
feladatokhoz  nyújtott  segítséget  és  aktív 
részvételt. Köszönöm az egyház, a plébános 
úr támogatását. 
Továbbá  a  helyi  vállalkozóknak,  hogy 

több  alkalommal  támogatták  rendezvé-
nyeinket és anyagi segítségeiket.  
Köszönöm az egyesületeknek, kluboknak, 

civil  szerveződéseknek  a  segítséget  és  az 
együttműködést. 
Kívánom  mindenkinek,  hogy  a  szeretet 

és  a  vele  járó  békesség  tegye  széppé  az 
ünnepeket.  Leljék  meg  örömüket  szeret- 
teikben  és  embertársaikban,  hogy  Kará-
csonyt  és  az  Új  Esztendőt  új  szívvel  és 
újult erővel kezdhessük. Áldott, békés sze-
retetteljes  Karácsonyt  és  boldog  új  évet 
kívánok mindenkinek!

Turcsi József  polgármester



2011. december 2011. december 32

Tájékoztató Csabrendek Község 
Képviselõ-testülete december 7-i ülésérõl
Napirend előtt: Turcsi József polgármester tartott tájékoztatót az elmúlt ülés óta történt 

fontosabb eseményekről valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Napirenden:
1.   Csabrendek  Község  Képviselő-testületének  új  rendeletalkotása  az  önkormányzat  tu-
lajdonában  álló  lakások,  helyiségek  bérletéről,  melyet  indokolt  a  helyi  sajátosságok 
újraszabályozása, továbbá a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

2.   A Képviselőt-testület új rendeletet fogadott el a köztisztaságról és a települési környezet 
fenntartásáról. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a tulajdonos vagy 
az ingatlan jogos használója részére, a kerítéssel kívül határos terület, járda, tisztán tartása, 
az  ingatlan  állagának és  rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus  ál-
lapotának biztosítására irányuló kötelezettségek ezáltal lesznek biztosíthatók.

3.   Meghatározásra  kerültek  az  önkormányzati  tulajdonú  víziközmű  által  biztosított 
szennyvízelvezetés,  szennyvíztisztítás  és kezelés  legmagasabb hatósági  díjai  és  a díj-
alkalmazás feltételei. 2012. évben érvényes alapdíj: 450,- Ft/hó+ áfa; változó díj: 374,- 
Ft/m3 + áfa összegben került meghatározásra.

4.   A „települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról” 
szóló 7/2010. (XII. 31.) rendelete módosításra került. 

5.   A Képviselő-testület „a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól” 
szóló 14/2006. (XII. 30.) Ö. K. rendeletét módosította, miszerint 2012. január 1-jétől a 
közterület használati díjak 5 %-os mértékű emelését fogadta el.

6.   Jóváhagyásra került a Képviselő-testület 2012. évi munkaterve.
7.   A  Képviselő-testület  elfogadta  a  Csabrendek  Község  Önkormányzata  fenntartásában 
működő Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programját és módosította a Gépjármű költ-
ségelszámolási szabályzatát.

8. Vegyes ügyek
  a. Folyószámla hitelszerződés meghosszabbításáról született döntés.
  b.  A  2012.  évben  érvényes  lakások  és  helyiségek  bérleti  és  egyéb  szolgáltatási  díjai 

megállapításra kerültek.
  c.  Tapolca  Rendőrkapitányság  Sümegi  Rendőrörs  támogatásáról  döntött  a Képviselő-

testület a fokozott közbiztonság megteremtése érdekében.
  d.  Csabrendek, Nagytárkánypuszta 22. szám alatti  ingatlan tulajdonrésze térítésmentes 

felajánlását köszönettel nem fogadta el a Testület.
  e.  A Képviselő-testület ismételten kérelmet nyújt be a Magyar Állam tulajdonát képező 

Csabrendek  06/1  hrsz-ú  3  ha  2932  m2  szántó  művelési  ágú  külterületi  ingatlan 
megvásárlására mezőgazdasági hasznosítás céljából.

9. Közmeghallgatás
Elfogadásra került az Önkormányzat 2010-2011. évi működéséről szóló beszámoló.

Turcsi József polgármester

A  Csabrendeki  Galambtenyésztő 
Egyesület  galamb-kiállítást rendez a 
csabrendeki  általános 
iskola  tornatermében 
2012. január 21-én 
9-18  óráig  és  22-én 
9-15 óráig. 
Ünnepélyes  ered-

ményhirdetés  és  díj-
kiosztó: január 22-én 15 órakor. 
Mindenkit  szeretettel  hívunk  és 

várunk! 
V-235 sz. GTE Csabrendek

Meghívó

Köszönjük!
Szeretnénk  megköszönni  minden-

kinek, hogy mellettünk voltak és gyá-
szunkban  osztoztak.  Mikor  kiderült, 
hogy Dávid  fiúnk  mennyire  beteg, 

nem  gondoltuk, 
h o g y  i l y e n  
gyorsan  örökre 
b ú c s ú z n u n k 
kell  tőle.  A  ne-
héz  küzdelem 
az  életért  fele-
mészte t te ,   és 
elvesztette ezt 
a  harcot.  Beteg   
s z í v e   b e á l l t . 

Nem tudott addig dobogni, míg eljött 
volna  a  transzplantáció  ideje.  Dávid 
abban bízott, hogy utána személyesen 
mondhat  köszönetet  mindenkinek  a 
segítségért.  Nem  gondolta,  hogy  er-
re  már  nem  lesz  ideje.  Így  helyette 
is  mi  tesszük  ezt  meg.  A  betegség 
elejétől  fogva  próbáltak  nekünk  so-
kan  segíteni. Ez nekünk  is  erőt  adott 
a  megpróbáltatásokhoz.  A  hivatalos 
és  önzetlen  támogatást  is  köszönjük 
mindenkinek. Munkatársaknak,  bará-
toknak,  felnőtteknek  és  gyerekeknek 
egyaránt köszönet. 
Köszönet az ismerősöknek, ismeret-

leneknek, akik mint mi, bíztak, támo-
gattak és imádkoztak velünk és értünk. 
Köszönjük,  hogy  a  bajban  és  nagy 
gyászunkban is mellettünk voltak! 

Ignácz család: Irén, Géza, Ádám, 
Martin, Dominik

Megköszönve  az  egész  évi  önzetlen  támogatást  Békés,  boldog  karácsonyt,  eredmé-
nyességben gazdag és egészségben telő újesztendőt kíván a község valamennyi lakosának 
és vállalkozásának

Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete

Az idei évben is meghirdetjük az „Ünnepváró Édességem” süteménysütő versenyt. 
Benevezni  december 22-én, 14 óráig  lehet  az  elkészített  édességgel  és  receptjével 
együtt a Művelődési Házban.

Községi Könyvtár és Művelődési Ház ünnepi nyitva tartása:
  December 23-26.   Zárva
  December 27-30.   9-17 óra
  December 31- Január 2.   Zárva

A Községi Könyvtár és Művelődési Ház munkatársai 
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben 
Gazdag Új Esztendőt kívánnak az  intézmény minden régi és új látogatójának!

T  Meghívó  T
Községi Könyvtár és Mûvelõdési ház 

Karácsonyi rendezvényeire

Adományok
A  Közös  Fenntartású  Családsegítő  és 

Gyermekjóléti  Szolgálatnak  ebben  az 
évben  is  lehetősége  volt  pályázat  útján 
közreműködnie  élelmiszer  adományok 
biztosításában. A Mindenki ebédel program 
keretében 30 gyermeket tudtunk 5 hónapon 
át  hetente  meleg  élelemmel  támogatni  a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány  jóvoltából. 
Köszönet  még  egyszer  azoknak,  akik 
egy  hónapon  át  kitartóan  szavaztak,  vagy 
akár csak egy szavazattal  is azt  segítették, 
hogy  ezek  a  családok  támogatáshoz  jus-
sanak.  Szintén  a  Gyermekétkeztetési 
Alapítvány  révén  volt  lehetőség  egy  un. 
EU  intervenciós  pályázat  benyújtására, 
mely  révén a  tavalyi évhez hasonlóan 100 
olyan nehéz anyagi helyzetben lévő család 
részesült  éves  szinten  két  alkalommal 
élelmiszeradományban, akik az előző évben 
nem.  Amennyiben  a  jövő  évben  is  lesz 
lehetőség  pályázni,  és  erre  a Testületektől 
felhatalmazást  kapunk,  reméljük  megint 
másik 100 család helyzetén tudunk, ha csak 
rövid  időre  is  könnyíteni.  A  Családsegítő 
és  Gyermekjóléti  Szolgálat  minden  mun-
katársa nevében kívánok Önöknek kellemes 
ünnepeket és reményekkel teljes boldog új 
évet a 2012-es esztendőre!

Balázs Beáta 
Családsegítő Szolgálat

Községi Betlehem
Az Advent  kezdetére  az  idei  évben  el- 

készült  a  köztéri  Betlehem,  amely  elké- 
szítéséhez  az alábbi  támogatók  –  vál-
lalkozók  és  magánszemélyek  –  járultak 
hozzá: Boldogfa Faipari Kft., Csabtex Ru-
házati  Kisszövetkezet,  Kiskertem  Virág-, 
Gazdabolt,  Faiskolai  Áruda,  KÖZSZER 
dolgozói,  Baráth  Lajos,  Ibolya  u.,  Barta 
Gábor, és Bartáné Gyalog Margit Krisztina, 
Hegyalja  u., Berkovics Krisztina, Kossuth 
u.,  Farkasné  Horváth  Ildikó,  Hóvirág 
u.,  Garabics  Ferenc,  Somos  u.,  Horváth 
Andrea,  Magyar  u.,  Kiss  Teodóra,  Zrínyi 
u.,  Kovács  Gábor,  Somos  u.,  Kovács 
Mihály, Kinizsi u., Mihályfi Zsolt, Kinizsi 
u., Molnár Károlyné, Ifjúság u., Nádasi La-
jos,  Tárkányi  u.,  Németh  Eszter,  Kinizsi 
u.,  Takácsné  Brunner  Zsuzsanna, Ady  u., 
Varga  Gyuláné,  Zrínyi  u.,  Zalánné  Tanai 
Ildikó., Ibolya u., Zelenka Ferenc, Somos u. 
Ezúton  is  köszönjük  segítségüket,  fel-

ajánlásaikat, személyes részvételüket! 
Az  Adventi  időszakban  minden  szom-

baton  16  órakor  kis  ünnepség  keretében 

meggyújtásra kerültek az Adventi gyertyák. 
A  műsort  követően  megvendégeltük  az 
ünnepi  alkalomra  érkezőket.  Forralt  bor, 
tea  és  sütemény  mellett  kellemes  beszél-
getéssel tölthette a délutánt, aki eljött meg-

hívásunkra.  Ezúton  is  köszönjük  Zoltán 
atya  és  a  szereplők  közreműködését,  a 
támogatók felajánlásait. Örülünk, hogy kez-
deményezésünk  pozitív  visszhangra  talált, 
meghitt  alkalmat  teremtve  az  egyhangú 
hétköznapok,  az  ünnepi  készülődés  forga-
tagában. 

Mógerné Molnár Ildikó
művelődésszervező

Rovásírás szakkör
Rovásírás szakkör indul a helyi Községi 

Könyvtár  és Művelődési Házban. A  részt-
vevők  a  betűk  elsajátítása,  írása,  olvasása 
mellett  megismerkedhetnek  a  rovásírás 
több  ezer  éves  múltjával.  Érdeklődni  sze-
mélyesen vagy a 453-187 és a 20/388-0989-
es  telefonszámokon,  illetve a csabrendek.
konyvtar@gmail.com e-mail címen lehet. 
Várjuk  az  érdeklődőket  10  éves  kortól  99 
éves korig! Első találkozó és megbeszélés: 
2012. január 11. szerda 16 óra.  „Ezen 

betűket bárki igen rövid idő alatt, igen 
könnyen… nagyobb fáradság nélkül meg-
tanulhatja. Miért is ezen betűket nem csak 
arra tartom érdemesnek, hogy minden 
iskolában tanítsák és a gyermekekbe csepeg- 
tessék, hanem arra is, hogy minden ren-
dű honfitársunk, gyermekek, öregek, fér-
fiak, asszonyok, nemesek és parasztok, 
egy szóval: mindazok, kik azt akarják, 
hogy magyarnak neveztessenek, tanulják 
meg.” Baranyai Decsi  János  (1560-1601), 
a  Marosvásárhelyi  Református  Főiskola 
tanára              Keszlerné P. Anikó

• December 15-30-ig 
Karácsonyi kiállítás: Községi Könyvtár
•  December 20., kedd 14-16 óra 
Karácsonyi Játszóház a Művelődési Ház-
ban, 16 órától vendég Dömötör Zsolt vi-
lágbajnok lufi hajtogató
•  December 22., csütörtök 16:30 órától 
Mindenki Karácsonya községi ünnepség: 
nagycsoportos óvodások, Kökörcsin 
Gyermektánccsoport, Barta Enikő és 
Kustos Virág, csabrendeki színjátszók, 

KDE táncosai, növendék citeracsoportok 
és a Rezgő Rezeda Citerazenekar
• December 24., szombat 16:30 órakor 
Pásztorjáték a Templomban
 • December 25., vasárnap 9:30 órakor 
Citerások ünnepi koncertje a templomban 
a 10 órai szentmise előtt
 • December 26., hétfő 9:30 órakor 
Rádli Martina  és Offenbek Szabina  ün-
nepi  koncertje  a  templomban  a  10  órai 
szentmise előtt
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CSABRENDEKI 

HÍRHARANG 
Szerkesztőség vezető: 
Mógerné Molnár Ildikó

Kiadja: 
Kid Dance Egyesület, Csabrendek

Sokszorosító:
 Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

Kid Dance hírek
Egyesületünk  táncosai  az  idei  évben, 

december  10-én  is  részt  vettek  a Mikulás 
Kupán  Budapesten,  ahonnét  ismét  szép 
eredményekkel tértek haza.
A  résztvevő  nagyok  (Cziklin Renáta, 

Czafit Laura, Czafit Katika, Arany Alexand-
ra, Arany Zsanett, Soós Adrienn, Gyalog 
Rebeka, Hoffman Barbara, Takács Vivien) 1 
arany minősítést kaptak hip-hop, 2 bronzot 
pedig  mazsorett  és  rocky  kategóriában. 
A  haladó  csoport  (Végh Elizabeth, Barta 
Dorottya, Hoffman Zsófia, Kekk Zsófia, 
Kiss Judit, Kiss Virág, Fleisz Szilvia)  2 
arany  minősítést  hozott  el  mazsorett  és 
hip-hop  kategóriában.  Gratulálunk  tánco-
soknak és tánctanáraiknak (Vitai Ágnes, Of- 
fenbek Ágnes, Nagy Eszter) a kiváló ered-
ményekhez!
A Kid Dance Egyesület  ezúton  szeretné 

megköszönni  az  egész  éves  támogatást 
Csabrendek  és  a  Körjegyzőség  minden 
Önkormányzatának  továbbá mindenkinek, 
aki  segítséget  nyújtott  a  zavartalan  mű-
ködéshez,  valamint  a  szülőknek  és  gyer-
mekeknek a kitartást. 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sike-

rekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk!              
Az egyesület vezetősége

Meghívó
2011. december 30-án,  pénteken  13 

órától kerül megrendezésre az 

I. Forralt bor 
főző verseny és börze 

a  Sportpályánál  Kulturális  és  Sport-
egyesület szervezésében. Nevezni a Sil- 
ver  Sörözőben  és  a  helyszínen  lehet. 
Lesz még  a  délután  folyamán Tombola 
– fődíj egy élő malac, tábortűz, zene és 
jó hangulat!
Minden  érdeklődőt  szeretettel  várunk 

rendezvényünkre!

Általános 
Iskola hírei
Iskolánk  tanulói  az  idei  évben  is  részt 

vettek a Newton-kupán, ahol Németh Ádám 
matematikából 6., Hegedűs Mátyás fiziká-
ból 6., Csarmasz Balázs  informatikából 5. 
helyezést ért el. 
Az  Energiatakarékossági  versenyen  is-

kolánk  csapata megyei  2.  helyezést  ért  el. 
A csapat tagjai: Csarmasz Balázs, Hegedűs 
Mátyás, Győri Dániel. 
Gratulálunk a szép eredményekhez! 
Az  iskola  karácsonyi  ünnepélyét  de-

cember 21-én tartjuk. 
Minden  érdeklődőt  szeretettel  várunk! 

 Gősi Zoltán igazgató

Áldott,  békés,  szeretetteljes  karácsonyt, 
sikerekben gazdag újesztendőt kíván Csab-
rendek  község  valamennyi  lakosának  a 
közös fenntartású közszolgáltató szervezet 
csabrendek! Mezei József intézményvezető

A  Csabrendek  FC  vezetősége  köszöni 
támogatóinak  az  egész  évi  kitartást  és 
egyúttal  Kellemes  Karácsonyi  Ünnepeket 
és Eredményekben Gazdag Új Évet kíván!
Sportbaráti üdvözlettel: 

Baráth József elnök

Karácsonyi rejtvény

Szeretetteljes  karácsonyt,  és  békés,  bol-
dog,  örömet  hozó  új  esztendőt  kívánunk 
minden kedves Hírharang Olvasónak:

a Mese-Domb Óvoda és Bölcsőde
 nevelőközössége és gyermekei

Vízszintes:
1. Vércsoport 3. Gyakori kutyanév 5. Erő-
dítmény széle 6. Kiejtett betű 7. Mosodája 
volt  (Mosó)  9.  Csatornájáról  híres  állam 
12. Világbajnok argentín labdarúgó 13. Kö- 
zépkori  vívófegyver  15.  Iskolai  lakóhely 
szlengben 16. Tova 18. Farol 20. Nemzetet 
alkotja  22.  Futós  növény  egyik  fajtájának 
régi  elnevezése  23.  Támadás  24.  Etil-
alkohol másik  neve  27. Nem  fogy  tovább 
31. Spanyol hivatásos teniszező (Fernando) 
34. Kiel  centruma!  36. Valahára  38. Mel-
lékhelyiség  41.  A 2011-es VIVA Telefon 

dal címe 43. Angol festő (Hitches) 
44. Borúra jön
Függőleges:
1.  A  legnagyobb  verőér  2.  A dal 
előadói 3. Bácsika röviden 4. Kivan 
egyneműi 7. Kerékpár egyik része 
8. Fogkrém márkanév 9. Duplán: 
az egyik nagyszülő 10. Gyerünk! 
11. -en párja! 14. USA tagállam 
15.  Amerikai  kosárlabdázó 
(Bryant) 17. Élet 18. Állóvíz 
19.  Afrikai  tó  21.  Parkolás 
eleje!  25.  Vagy  angolul 
26.  Kínai  filozófus  (cCe) 
27.  Halad  28.  Ebbe  az 
irányba  29.  Göd  szélei 
30.  Amerikai  színész 
(Casper Van) 31. Kez- 
det  ellenkezője  32. 
Szerzett  rokon  33. 
Cica fele! 35. Vetne 
részben!  36.  -va 
párja!  37.  Ritka 
női  név  38.  Si-
vatagi  állat  39. 
Visszaül!  40. 
M a g a d   4 2 . 
Nyű keverve

Év végi köszönet

Novemberi számunkban megjelent rejt-
vényünk megfejtése: cukorrépa volt. A leg- 
fürgébb helyes megfejtő ezúttal Szabó 
Laura 5. b osztályos tanuló. Gratulálunk! 
Várjuk e havi számunk 
leggyorsabb helyes 
megfejtését és meg-
fejtőjét is a megle- 
petésért! Judi Ger-
gelynek ezúton is 
köszönjük a rejt- 
vények elkészí-
tését, szerkesz-
tését!


