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Egy reggel Misi
arra ébredt, hogy
elrabolták, illetve nem
is őt rabolták el, hanem
körülötte az egész világot!
Izgalmas kalandregény
titokzatos lényekről, furcsa
alakokról, meglepő fordulatokkal és végkifejlettel.

Aki mind az öt rejtvény megfejtését péntekig
eljuttatja a könyvtárba, jutalmat kap!

Péterfy Gergely:
M ISIKÖNYV

FIGYELEM!

Elkészült iskolánk új honlapja és elérhető a

www.pazmanysuli.hu
internetcímen.
A SRÁCVÁROS korábbi és aktuális számai is megtalálhatók az oldalon.
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Események – eredmények:
A mohácsi megyei népdaléneklési versenyen egyéni kategóriában
Király Bertina - 2. a - II. díjat,
Nákity Noémi - 3. b - különdíjat kapott.
Az Állatok Világnapja alkalmából megrendezett csapatversenyen
a 4. a osztály csapata:
Meiszterics Miklós
Niklai Zsófia
Szabó Barbara
I. helyezést ért el.
Az Árpád Gimnázium által szervezett futóversenyen
Király Bertina – 2. a – egyéniben 8. lett,
csapatban 3. helyezést ért el.

Mremi Liza rejtvénye
- a megfejtés egy híres keletkutató neve.
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Kertlakó madár.
Sírós.
A ceruza legnagyobb ellensége.
Se nem kicsi, se nem nagy.
A felsősök újságja.
Nagy eső.
Finom édesség.
„Mozgó tantárgy”.
Poggyász.
Elfogyasztott alma maradéka.
„Billegő” madár.
Ez ellen harcolt Mátyás király.
Kellemes érzést okozó.
Férfinév.
Szárnyas élőlények.
Figurák.
Nagy-nagy lakóhelyek.
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MESÉS KELET
címmel zajlik ebben a tanévben az iskolai könyvtár programsorozata.
A SRÁCVÁROS e lapszámában központi helyet szentel a témának,
írásaink és rejtvényeink java része a mesés kelettel foglalkozik.
A programsorozat egész é vi programja:
KÍNA - TIBET - beszélgetés dr. Bárdi László sinológussal - 2006. november 8.
- tai chi bemutató - Világi Gergely és csoportja - 15.00 óra.
NASZREDDIN HODZSA TÖRTÉNETEI - író-olvasó találkozó Kürti Kovács Sándorral.
EGYIPTOM - tanítványaink szüleinek vetítettképes úti beszámolója.
SZÍRIA - a mai arab gyermekélet.
INDIA - Somi Panka táncosnő bemutatója - 2007. április 27., péntek 14 óra,
- Indiai táncest 18 óra.
JAPÁN - TEADÉLUTÁN - Pécsett élő japán házaspár részvételével - 2007. május.
AFRIKAI RITM USOK - zenés, táncos dé lután egyetemista fiatalokkal.
Képeinket Feri bácsi készítette a programsorozat első előadásán.

Niklai Zsófi és Bíró Dorottya rejtvénye:
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Mremi Liza: Kregór utazása
Kregórt egy napon, mikor hazament az iskolából, apukája azzal a hírrel köszöntötte, hogy:
- Szabadságot kaptam, ezért elmegyünk Horvá t országba.
Két nappal később el is indultak. Elke zdődött
hát az utazás, mondta Kregór miközben pakolta
be csomagjait a kocsiba. Be szálltak és abban a
pillanatban nagyon nagy vihar zúdult rájuk. Kregór irtózatosan megijedt.
- Mi lesz most velünk? Hogy megyünk el ilyen
vigharban? – kérdezte.
Kregór bátyja így szólt:
- Csak nem félsz, te ijedős?
- Nem vagyok ijedős! – mondta Kregór.
- Hagyjátok abba a veszekedést! – szólt Kregór
és Gregór édesapja.
Mikor aztán odaértek Horvátországba, iszonyatos meglepetésben volt részük.
- Apa, hogyhogy kék szállodába kaptunk jegyet?
Hát ez különös. – mondta Kregór.
- Pakoljunk be – mondta Kregór apukája.
Mikor aztán bementek a szobájukba, Kregór így
szólt:
- Egy ágy van csak, és nincs hűtő? Milyen szálloda ez?
- Kék szálloda - nevetett Gregór.
- Ez egyáltalán nem vicces. – szólt Kregór.
- Igaza van Kregórnak, hagyd abba a nevetést! mondta az anyuka.
- Jesszusom már tíz óra! Kregór, Gregór me nj e tek lefeküdni. - mondta a fejére csapva Kregór
apukája. Másnap, mikor felkeltek, lementek reggelizni az étterembe. Mikor visszajöttek, Kregór így
szólt:
- Menjünk a tengerpartra!
- Nem, van fontosabb dolgunk is, mint a fürdés

meg a napozás. – válaszolt apa.
- Szerintem nyugodtan lemehetnénk a partra.
Naaaa, apa, légyszi…!
- Jó, menjünk le!
Mikor leértek a partra Kregór és Gregór rögtön a
vízbe ugrottak. Pár perc se telt el, Kregór el t űnt a
víz felszínéről.
- Juj, hova tűnt Kregór? Utánamegyek!
Keresték, kutatták, de sehol sem találták.
- Kimegyek, megnézem, hátha kijött. – mondta
Gregór.
Ahogy kiment Kregór futott oda hozzá.
- Hát te hol voltál?
- Te hol voltál, halálra kerestünk? Gyere me njünk gyorsan anyuéknak szólni, hogy me gvagy.
Amikor odaértek, Kregór szülei így köszöntöt t ék
Kregórt:
- Kregór, édes kisfiam, hol voltál?
- Én búvárkodtam, és mikor kijöttem a partra,
akkor titeket kerestelek.
- Menjünk haza!
Mielőtt hazaértek volna Kregór édesapja egy
telefonhívást kapott:
- Halló, ki az?
- Én vagyok, a főnököd. Lejárt a szabadságod.
- Ilyen hamar?
- Igen, ilyen hamar. Viszlát!
- Haza kell mennünk, lejárt a szabads ágom. –
mondta aztán.
- Jaj, neeee!
-Akkor induljunk fel a szállodába!
Felmentek, összepakoltak és elindultak haza.
Útközben Kregór visszagondolt a szép, meleg vízre,
a szállodára és azon gondolkodott, mikor kap az
édesapja újabb szabadságot.

Meiszterics Miklós rejtvénye
- segíts a tudósnak, hogy eljuthasson a piramishoz!
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Meiszterics Miklós fogalmazásai:
Iskolánk fenyőfái
Ezek a fák szinte várfalként veszik körül iskolánkat.
A fák között vannak ifjoncok, de akadnak magas matuzsálemek.
A fenyők nagy része lucfenyő, de elvétbe másfajta fenyőkkel is találkozhatunk. A
fák lehetnek negyven, ötven évesek.
A fa törzsét úgy veszi körül a kéreg, mint a halnak a testét a pikkelyek.
A fenyők a tűlevelűek és az örökzöldek családjába tartoznak. Virága a toboz, mel yben a magok találhatók.
A fenyőnek dús az aljnövényzete. Több fűfajta megtalálható alatta.
Számunkra azért fontos, mert árnyékos. Az állatok, például a madarak számára
fészkelőhely és táplálék. A rovarok a fa kérge alá rakják peté iket. Az e mlősök számára
búvóhelyként szolgál.

A folyosói ablakból
A fölső emeletről most csak ködöt lehet látni, de máskor jól rá lehet látni a
hegyre és a domboldalra.
A közeli házak teraszára be lehet látni, de nem ez a lényeg.
A szőlők miatt túl szabályos a domboldal. A gyümölcsösök fái póznaként merednek az égre. Kicsit följebb erdőket és szórvány-fenyveseket vehetünk é szre. Itt ki sebb rágcsálók élnek, nagyobb vadak csak fönn a sűrűbb erdőkben. A he gyge rincen
láthatjuk a TV-tornyot, a János kilátót, a Misina-tetőt és a Tubest. Nekem mindez
gyönyörű látványt nyújt.
Azért tetszik nekem, mert tavasszal a fák virágba borulnak és nyáron zöldek.
Meiszterics Miklós rejtvénye:
Fejre tesszük.
Gárdonyi Géza foglalkozása.
Nem férfi, hanem …
Mély női hang.
Kicsi, apró.
Igen, …
Menyasszony.
A foci célja.
Fut, mint a ….
Kicsi zöld növény.
Kisebb a városnál.
Istállóban van!
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CSALIMESÉK
A csalimese olyan, több válfajban ismeretes mese, amelynek elmondásával a mesélő azt
akarja elérni, hogy hallgatói bosszankodjanak é s a mesélésnek vége szakadjon.
Az alábbi csalimeséket az irodalom-szakkör tagjai írták:
Niklai Zsófi:
Mit is írjak?
- csalimese Na hol kezdjem ezt a mesét? De milyen meséről beszélek? Hiszen még ki sem találtam. Várjatok, mindjárt kitalálom!
De nem megy. Nincs semmi ötletem. Mit írjak?
Mondjuk azt, hogy a sárkány elrabolja a királylányt? És…és utána a he rceg me gmenti. Hát nem…nem, ez nem jó. Már lejárt szöveg.
Vagy talán írjam azt, hogy egy kislány, akit úgy hívnak, hogy Piroska, elmegy a
nagymamájához, de útközben találkozik egy farkassal?! De hát ez nem jó, mert már kitalálta valaki!
Mondjuk akkor írjak az iskoláról? De az sem jó, mert Ti is ide jártok iskolába,
másrészt meg azért nem, mert nem annyira szeretek suliba járni.
Talán írhatnék modern dolgokról! Mint például a számítógépek. Bár azért annyira
mégsem értek hozzá.
Nos, én azt gondolom, hogy ebből a meséből nem lesz semmi!
Ezért be is fejezem!
Itt a vége, fuss el véle!
(De ez is már lejárt szöveg…!)

Heidl Zsófi:
A világ leglustább embere
- csalimese Ez abban az időben történt, amikor még Persze Pityu élt…
Hát én vagyok a világ leglustább embere,…mert nem folytatom ezt a mesét…

Hogy tűnt el az arab ember?
- csalimese Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy arab ember, aki azt hallotta, hogy a
piramisokban esténként rengeteg kincs jelenik meg. Így hát azt határozta el, hogy amikor
eljön az este, elmegy és bemászik az egyik piramisba.
Mikor a piramis belsejébe ért, furcsa hangokat hallott, de a kincseket nem találta.
Abban a percben a sötétből kinyúlt egy kéz, és megfogta a vállát. A következő pillanatban
egy csomó ijesztő múmia fogta el és elhurcolták egy szarkofágba. Így tűnt el az arab e mber.
Ha az arab ember el nem tűnt volna, az én mesém is tovább tartott volna…
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Niklai Zsófi:
Látogatás Meseországba
- csalimese Egyik reggel úgy ébredtem, hogy a szobámban volt három fura lény. Talán manók
voltak…vagy…mégsem? De ezen még vitatkozhatnánk.
Az a lényeg, hogy a fejük zöldes volt, a hajuk aranyosan csillogott és körülbelül
150 cm nagyok lehettek. A többit Ti képzeljétek el.
Gondolhatjátok, mennyire megijedtem. De ők csak néztek és né ztek. Végül me gkérdeztem tőlük:
- Ti kik vagytok?
Erre azt felelték:
- Ez most nem lényeges! Gyere gyorsan, mert még elkésünk!
Én csak csodálkoztam:
- Hova megyünk és kihez?
- Hát Meseországba, a királynőnkhöz, aki már régóta vár! Gyere! – mondták.
És akkor már repültem, mint a szélvész. Mikor aztán odaértünk Meseországba,
csodálatos látvány tárult a szemem elé. Ott volt Csipkerózsika, voltak sárkányok, boszorkányok, tündérek és még sok-sok más látnivaló. De még mielőtt igazán körülnézhettem
volna, a fura lények vittek tovább, és végül egy csodálatos palota elé értünk.
Gyönyörű kristályból volt ez a palota és színes ékkövek díszítették. Benn a százhuszonnegyedik szobában ott ült bársonyfotelben a királynő.
Azt mondta, hogy ő és én távoli rokonok vagyunk, ezért megjutalmaz azzal, hogy
tudni fogok varázsolni, amíg ki nem fecsegem a titkot. Utána tapsolt e gye t é s é n újra a
levegőben voltam. Utána nem sokkal iskolába mentem.
Eddig tartott a mese, mert csak akkor tudnék varázsolni, ha most rögtön Ne kte k
ki nem kotyogtam volna a titkomat…

Szabó Barbara angol nyelvű rejtvénye:
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Név.
Zöld.
Hódeszkázás.
Körte.
-nál, -nél.
Angol.
Három.
-on, -en, -ön.
Zuhany.
Prága.
Magyarország.
Üveg.
Ismétel.
Sétál.
Város.
-ba, -be.
Figyel.
Te.
Anglia.
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A SRÁCVÁROS 2. évfolyamának 1. számát
Mremi Liza verseivel zárjuk:

Matematika

Az égen

Ha azt tudod, hogy 1×1,
Könnyű lesz a 2×1.
Ha a szorzás megy,
Az osztás sima ügy, nem?

Fénylik fenn az ékes Hold,
Barátai a Csillagok.
Felhők ellensége a Nap,
Kimászott a házából,

De, de!
Elkotorta a felhőket
És most ott virít az égen.

Színek
(most fekete fehérben)
Kék az ibolya,
Zöld a rét.
A rózsa gyönyörű szép.

Advent
Advent első vasárnapján,
Gyújtsuk meg az első gyertyát,
Hiszen Advent azt jelenti:
Karácsonyi készülődés…

Zöld az erdő,
Zöld a kert.
Margaréta szép és szép.

Karácsony
Jézuskának születését,
Öröm, béke jövödelmét
Úgy hívjuk, hogy karácsony.

A Srácváros szerkesztésében részt vettek:
Niklai Zsófia, Szabó Barbara, Bíró Dorottya, Heidl Zsófi, Mremi Liza, Meiszterics Miklós szerkesztők.
Felnőtt segítő:
Vincze Mária
Horváth János
Felelős kiadó: Tratnyek Magdolna igazgató
Pécs, 2006. december
Készült házi sokszorosításban, 50 példányban.
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