A tartalomból:
„Rajzfil

Hírek
Képmelléklet
Érdekes királynevek
Barlangászás
Rejtvény
Meseíró pályázat
Vendégünk: Varró Dániel
Rejtvény
Programok, eredmények
Rejtvény
Állattár
Rejtvény
Versek

Nem szereted a
matematikát????
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Hans Magnus Enzensberger

elalvás előtti könyv
mindenkinek,
aki fél a matematikától

(Aki mind a négy rejtvény megfejtését még a
héten eljuttatja a szerkesztőkhöz, jutalmul egy
Maszat-hegyi társasjátékot kap ajándékba!)

HÍREK:
A tanév utolsó hetéhez érkeztünk,

13-án,
14-én,
15-én,
16-án,
19-én,

kedden
szerdán DÖK-napot (diákönkormányzati napot) tartunk,
csütörtökön
pénteken
hétfőn délután 5 órakor tartjuk az évzáró ü nnepséget.

Lapunk év végi számában is ajándékot adunk. Kérjük, végezzetek el az alábbi két ábra és egy vonalzó segítségével
egy érdekes kísérletet. Mi azt állítjuk, hogy a képeken minden vonal egyenes, és párhuzamos a mellette levővel.
Te mit gondolsz? Vitatkozz velünk, de előbb vonalzóddal ellenőrizd állításunkat. Nos?
Ha érdekel a téma, ajánlunk néhány Internet-címet, ahol olvashatsz, játszhatsz az „optikai csalódás”-nak nevezett jelenségről, jelenséggel.
www.optikaicsalodas.lap.hu ,
www.mcescher.com,
valamint keresd az escher web sketch ingyenes rajzolóprogramot!
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Meiszterics Miklós gyűjtése
Dudu ie. 2189-2169. korai Mezopotámia,
Bélu-báni ie. 1698-1689. Asszíria,
II. Szargon ie. 709-705. Babilónia,
I. Fél szemű Antigonosz ie. 306-301. makedón király,
V. Vadszamár Bahrám 420-438. Perzsia,
II. Szent Dagobert 676-679. frank király,
Ricsige 873-876. northumbriai király,
II. Tanácstalan Aethelred 978-1016. angol király,
II. Vasbordájú Edmond 1016. angol király,
I. Nyúllábú Harold 1037-1040. angol király,
I. Oroszlánszívű Richárd 1189-1199. angol király,
III. Részeges Mihály 842-867. Bizánc,
Földnélküli János 1199-1216. angol király,
IV. Érintetlen Malcolm 1153-1165. skót király,
Szeplős Merfyn 825-844. walesi herceg,
Kis Pippin 751-768. francia király,
I. Jámbor Lajos 814-840. francia király,
I. Kopasz Károly 840-877. francia király,
II. Hebegő Lajos 877-879. francia király,
II. Kövér Károly 885-888. francia király,
III. Együgyü Károly 893-923. francia király,
IV. Tengerentúli Lajos 936-954. francia király,

V. Henye Lajos 986-987. francia király
II. Jámbor Róbert 996-1031. francia király,
VII. Ifjú Lajos 1137-1180. francia király,
III. Merész Fülöp 1270-1285. francia király,
IV. Szép Fülöp 1285-1314. francia király,
X. Civakodó Lajos 1314-1316. francia király,
V. Hosszú Fülöp 1316-1322. francia király,
IV. Szép Károly 1322-1328. francia király,
II. Jó János 1350-1364. francia király,
V. Bölcs Károly 1364-1380. francia király,
VI. Őrült Károly 1380-1422. francia király,
VII. Győztes Károly 1422-1461. francia király,
I. Vörös Fulk 909-942. Anjou herceg,
II. Jó Fulk 942-960. Anjou herceg,
I. Szürkekabátos Gottfried 960-986. Anjou herceg,
III. Szakállas Gottfried 1060-1068. Anjou herceg,
IV. Biztos Fulk 1068-1109. Anjou herceg,
V. Ifjú Fulk 1109-1129. Anjou herceg,
IV. Igazságos Gottfried 1129-1151. Anjou herceg,
II. Sánta Károly 1285-1290. Anjou herceg,
I. Ferdeszakállú Alan 937-952. bretagne-i herceg,
I. Liberális Henrik 1152-1181. champagne-i gróf.

A fenti furcsa, vicces nevek elgondolkodtatták a s zerkesztőség munkatársait. Néhányan meg is próbálkoztak
azzal, hogy elképzeljék, vajon miért kapták ezek az uralkodók ezeket a felettébb érdekes neveket. Fi gye l e m, al ább
két kitalált történetet olvashattok. Ha van kedvetek, írjatok Ti is hasonló történeteket. Szívesen olvassuk őket.
Sőt, akinek kedve van, nyomozhat is. Keressétek meg a nevezett uralkodók valódi történetét. Várjuk írásaitokat!
Barbalics Dóra: X. Civakodó Lajos
Volt egyszer egy király, aki
már a nevéből ítélve is elég mogorvának tűnt. Ő semmivel sem
értett egyet.
Hogy, hogy nem, egy napon
azzal sem értett egyet, hogy ő e gy
várban lakik. Azt mondta: „Én
olyan házra vágyom, ami a belvárosban van, de annak is a közepén, és tágas legyen, és legyen
meg benne minden, ami szüks éges, de mégis olyan legyen kívülről, mint egy hétvégi otthon.
A munkásai felépítették neki
házat, berendezték bútorokkal.
És még sok mindent megcsináltak.

Másnap a király beköltözött az
otthonába, de nemsokára csönge t tek. A király kinyitotta az ajtót.
Egy öreg férfi állt az ajtó előtt.
Megkérdezte tőle, hogy nem szeretne-e kijönni a padra, egy kicsit
beszélgetni.
A király azt válaszolta: hogy
képzeli ezt, hogy ő kiteszi a lábát a
napra. Az öreg erre megsértődött
és elment. Pedig ő volt a király
országának utolsó lakosa, aki beszélni akart vele, mert már senki
se szerette az örökös zsörtö l ődé se
miatt. Az emberek úgy döntöttek,
hogy száműzik elviselhetetlen
morgolódása miatt.

A király hiába parancsolt a katonáinak, senki sem fogadott neki szót.
Így aztán nagy dirrel-durral összecsomagolt és elindult gyalog megkeresni azt a helyet, ahol egyeté rtenek
vele.
Amint ment pöfögött és dühöngött
magában, egyszer csak rájött, hogy
milyen nagyon egyedül van. Csak
arra nem jött rá, hogy miért. Így aztán pöförögve, dünnyögve és morogva
elhagyta az országot.
Ha valahol külföldön jártok, és
találkoztok egy emberrel, aki morog,
az nem lehet már, mint X. Civakodó
Lajos.

Huszár Fanni: Félszemű Antigonosz
Hol volt, hol nem volt, a széles
tengeren túl volt egy szegény
ember. Annak a szegény embe rnek az volt a neve, hogy Mátyás.
Volt neki annyi, de annyi gyereke, mint a rosta fenekén a lyuk.
Mindegyiknek adott nevet,
kivéve a legkisebbet, mivel s ehogy se jutott eszébe több név.
Elhatározta, hogy majd a gyereke, ha felnő ad magának saját
nevet.
Miután a gyerek felnőtt, megnémult.
Sokat
szomorkodott

ezért az apja, hogy nem tud magának nevet adni. Elment hát a tündérekhez, hogy ők adjanak neki
nevet, de ahelyett, hogy nevet adtak volna neki, inkább elvették az
egyik szemét. Miért? Mert gonosz
tündérek voltak.
Ezután elmentek az angyalokhoz, ők azonban azt mondták,
hogy nem adnak nevet, mert túl
sokat hazudott. De hát hogy haz udott volna, mikor még beszélni
sem tud, mondta az apa, de mit
lehetett tenni, továbbálltak.
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Elmentek az ördögökhöz. Mikor
odaértek, már mondta is a főördög a
magáét:
- Mhhh…Tudom már, mi lesz a
neved!
Meglepődött az apa:
- Tényleg adsz neki nevet?
-Igen – mondta az ördög, mert ő a
világ leggonoszabb embere.
És eltűntek. Hogy mi lett a gye re k
neve? Félszemű Antigonosz.
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Balázs Alíz Johanna:
Barlangászás
A Barlangászás izgalmas dolog.
Sok barlang van, például a Spirál, Pálvölgyi, Négylevelű, satöbbi.
Elmondok egy történetet.
Az egész úgy kezdődött, hogy apukámmal elmentünk barlangászni, és amíg
apukám benn volt a barlangban, addig é n
kint egy agyagfigurát csináltam. Szóltam
apukámnak:
- Apu, gyere ki és fényképezd le az
agyagfigurát!
Akkor apu kijött, lefényképezte, és amíg
néztük elkezdett alattunk remegni a föld.
Kérdeztem:
- Apu, mi volt ez?
Azt mondta, hogy beomlott a barlang,
ahol ő volt.
Így lett az agyagbábu neve:
A BARLANGÁSZOK VÉDŐSZENTJE.
Vége a történetnek.

Tatár Gergő rejtvénye:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gömbölyű gyümölcs.
Újszülött.
Ordít.
Szeletel.
Amikor esik az eső és villámlik,
akkor hallható.
Nem fehér répa, hanem …répa!
Egy rágcsáló-fajta.
A folyó kiönt a medréből.
Kövér emberre szokták mondani.
A malomban szokták a búzát
meg....ni!

Megfejtés:

________________________________
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A S r á c v á r o s szerkesztői azt szeretnék, ha minél több diák csatlakozna a „szerkesztőség” munkáj áho z . K e ressük azokat a diákokat, akik szívesen írnak meséket, történeteket, verseket, egyáltalán bármilyen szöveget, é s az t
közzé szeretnék tenni. Lapunk első számában játékot ajánlottunk nektek. Tíz – előre megadott, a sz e rke s z tő k ál t al
kiagyalt – szó felhasználásával kellett kitalált történetet írni. A tíz szó a következő volt.
sóember, dísznövénygombóc, manótészta, lekvároscsirke, sárzokni, gumiangyal, légihal, csokibomba, hajasmalac, csuszbogó 1.
Az alábbiakban a beadott munkákból olvashattok néhányat:
Mazaga Szabolcs: A szerencsés hajasmalac
Egyszer egy hajasmalac vett egy csuszbogót. Hogy mi a csuszbogó? A csuszbogó egy csúcsminőségű japán rep ülő. No, kipróbálta és nagyon jól repült. Hát ahogy repült, egyszer csak odarepült mellé egy gumiangyal, akitől kapott
egy csokibombát. Ami persze felrobbant, a hajasmalac pedig zuhanni kezdett, szerencsére ráesett egy légihalra,
azzal pedig megpróbált leszállni a ke rek erdő közepére, de mivel nem figyelt eléggé, leszállás közben ne ki re pül t e gy
faágnak és beleesett egy hatalmas adag manótésztába. Csupa ragacs lett, ezért az erdei manók azt hitték, hogy ő az
isteni főmanó. Tiszteletük jeléül adtak neki lekvároscsirkét és sóembert. A hajasmalac jóllakott és nagyo n bo l do g
volt, de amikor el akart menni, elcsúszott egy sárzoknin, és ráesett egy dísznövénygombócra, az meg szétpukkant
és a hajasmalac fölrepült, szállt, szállt, egészen Magyarországra.
Itt szívesen fogadták, evett gulyáslevest, megfürdött és hazament. Megnősült és boldogan élt, míg meg nem halt.
Bocsi Kevin: A karácsony lényege
Egy nap azt kérdeztem a nagymamámtól, hogy elmegyünk-e csuszbogózni. Azt mondta a nagyi, hogy hát persze,
de előbb kell vennem dísznövénygombócot a Hajasmalacban (a Hajasmalac egy bolt neve volt). Te hát a nagyi be ment a boltba én meg elmentem csúszdázni, de a csuszbogó előtt sár volt. A nagyi nemrég vette a cipőmet, ezért
levettem és odaadtam egy sóembernek, hogy vigyázzon rá. Aztán futottam csuszbogózni, nagyon jól érezte m magam.
Amikor a nagyi kijött a boltból, örült is meg nem is, mert nem lett ugyan koszos a cipőm, de a zoknimbó l s ár z o kn i
lett. Hazafelé találkoztunk egy angyallal, akinek gumiból volt a ruhája, röviden gumiangyal volt. A nagyi vett tőle
nekem ajándékot, mégpedig egy csokibombát, imádta télen a csokibombát.
Hálából amikor hazaértünk, é n meg megcsináltam a nagyi kedvenc kajáit: lekvároscsirkét, manótészt át, me g
légihalat. Ez volt a három kedvenc étele.
És akkor rájöttem, hogy karácsonykor nem az ajándék a fontos, hanem a szándék.
Miklós Vivien: A sóember
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sóember, aki nagyon szeretett főzni. Egyszer vendégeket várt . A ke dve nc
ételeit főzte a vendégeknek: manótésztát és lekvároscsirkét.
Megérkeztek a vendégek, hoztak egy légihalat, ami azért volt érdekes, mert fel tudott szállni a levegőbe és o nnan
csokibombákat dobált. Nekiláttak az evésnek, nagyon ízlett nekik a menü. Egyszer csak azt mondta a sóember:
még hátravan a desszert. Kihozott egy sült hajasmalacot. Nekiláttak újra az evésnek, de egyikük hi ányo l t val ami t ,
mindig szokott lenni dísznövénygombóc meg csuszbogó, az ám a finom étel. Majd az is lesz később, mo ndt a a s ó ember. Ebéd után a legkisebb vendég kapott egy gumiangyalt, a legnagyobb vendég egy sárzoknit. Mindenki nagyon elégedett volt, majd elmentek haza.
Horváth Nikolett: Furcsa ünnep
Az elmúlt karácsonykor sóembert építettünk és dísznövénygombócot akasztottunk az ajtónkra. M an ó t ész tát
tettünk a levesbe és mindenki azt ette, hiszen nagyon finom. Lekvároscsirkét ettünk hozzá, a fára pe di g gu mi an gyalt akasztottunk, mindenki egyet, az anyukám kéket, az apukám pirosat, az egyik bátyám sárgát, a másik zö l de t ,
az öcsém fehéret, én pedig feketét. Az öcsém légihalat rajzolt nekem ajándékba, kaptunk még bomba alakú csokol ádékat, a kutyánk mind megette, ezért neveztük el Csokibombának. A malacunkat pedig Hajasmalacnak hívtuk,
mert amikor kivittük neki az ennivalót, mindenkinek a haját szagolgatta. Engem pedig Csuszbogónak hívtak. Ha
többen lettünk volna a családban, az én mesém is tovább tartott volna.
Kaska Emese: Furcsa mese
Egyszer volt, hol nem volt, élt egy sóember. Volt neki egy dísznövénygombóca, nem volt valami szép, de csak
azért nem volt szép, mert a sóember nem tudta mással locsolni, mint sóval. Mert amikor megnyitotta a csapot, abbó l
is csak só jött. És mivel hogy mindenből só jött, nem is bírt mást enni, mint manótésztát sóval.
És ez a sóember nagyon furcsa ruhákat hordott, például sárzoknit, ezért aztán mindenki csúfolta. Te l t múl t az
idő, egyszer eljött a karácsony. Ilyenkor ő mindig arról álmodott, hogy az égből lejön egy gumiangyal, és s z ép fi at al
lány lesz belőle.
Karácsonyra a szüleitől légihalat kapott, meg csokibombát, mert azt nagyon szerette, és kapott mé g e gy hajas malacot. Ez volt a leghasznosabb ajándék, mert a hajasmalac föltalálta a csuszbogót.
A csuszbogó egy olyan szerszám volt, amiből víz jött, erre nagy szüksége volt, mert így legalább meg tudta öntözni
a díznövénygombócot.
1

Ezt a szót a szerkesztők Lewis Carrol: Szajkóhukky című versében olvasták(fordította Weöres Sándor).
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Áprilisban iskolánk vendége volt Varró Dániel, költő. Emlékeztetőül most egy a HVG című újságban vele készített verses interjúból közlünk részleteket. Verseit keressétek a könyvtárban! (forrás: www.hvg.hu)
És meglehet ma élni a verselésből? Vagy azért jobban
teszi, aki nem alapoz erre egzisztenciát?

Önből csak úgy maguktól jönnek a nyelvújító,
"újmagyar" szavak és a rímek?
Vagy azért néha-néha meg is kell erőltetnie magát?

Hát az ember inkább kalapozzon,
mint hogy bármit erre alapozzon.
Nincs ember, aki egy családot ellát
abból, hogy verseket ír, vagy novellát.
Kénytelen-kelletlen
mindenki csinál valamit mellette,
ki szappanoperát ír, ki kocsmát nyitott
- én főleg fordítok.
Próbálok angol műveket magyarra gyúrni át.
Most épp a Rómeó és Júliát.

Nem titok,
hogy parancsolni nem nagyon bírok
a kobakomnak,
a rímek belőle folyton előtolakodnak.
Pedig igazán nem erőltetem magam,
inkább ez úgy van, hogy tetem-tatam,
mondjuk zötyögök épp a villamoson,
vagy a konyhában iszom körtelét,
és anélkül hogy direkte költenék,
eszembe jut pár rigmustöltelék,
kancsalrímek, szószülemények,
meg ilyesféle hüle lények.
A líra logika, amint ez köztudott,
de verselni, azt nem csak én tudok.
A verstan elsajátítható tudomány,
és bevallom, hogy néha unom ám,
inkább volnék juhász, vadakat terelő,
vagy buszsofőr vagy villanyszerelő,
van szimpatikus munkakör temérdek.
De mit csináljak, ha máshoz nem értek?

Amikor műfordít, mennyit ferdít a szövegen? Annyit
azért igen, hogy kicsit a sajátja is legyen?
Először mindig meg kell érteni,
hogy mi az üzenet, az érdemi,
aztán hogy ez mért úgy van mondva pont,
naná.
És ha magyar volna, hogyan mondaná?
Szóval a fordító desifríroz meg magyaráz is,
elvégez újra minden munkafázist,
mindent méretre vág és legyalul,
hogy működjön a szöveg magyarul.

Viszontlátott-e már olyan szavakat, kifejezéseket,
amelyeknek ön volt a szülőatyja?
Hát nem vagyok azért egy fenomén,
bár jó a renomém.
Kevés köpésem van, mi igazán arany,
nem is vagyok túl hálás interjúalany.
Szóval én másoktól merítek úton-útfélen,
mert kiváló cucc ám,
amit az ember csak úgy talál az utcán,
de szerintem ez nem kölcsönös.

Bocsi Kevin rejtvénye:
1. Fürdünk benne. 2. „Kézi” mértékegység. 3. Nem jó. 4. Nagy bútoráruház. 5. Fafajta. 6. Felmérés – más szóval.
7. Táplálkozik. 8. Az égen világít. 9. Nem felnőtt. 10. Tönkretesz. 11. Ijesztget. 12. Híres magyar bokszoló.
13. Török rang. 14. Eltulajdonít. 15. Lánynév. 16. Traktor. 17. Hangutánzó szó. 18. nem enni. 19. Húsvétkor jön.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

Megfejtés (kiejtés szerint):
______________________________
______________________________
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Eredmények – események
az alsó tagozat tavaszi programjai
Februárban

- a városi „Apró dalosok” versenyen Meiszterics Luca, 1.a osztályos tanuló ezüst fokozatot szerzett,
- a „Zrínyi” matematikaverseny megyei döntőjében Király Bertalan, a 4.a osztályból 5. lett,
- országos origami versenyen Kiss Dominika, Akácsos Zsófia, Maróti István, Deresi Mátyás , a 2.b
osztályból 3. helyezést értek el.

Márciusban

- a Ritmikus Sportgimnasztika Diákolimpia városi versenyén Huszár Fanni a 4.a osztályból 2. helyezést ért el,
- a „Bendegúz” nyelvtan verseny megyei döntőjében Nagy Sára és Szemere Fanni, 2.a osztályos tanulók vettek részt,

Áprilisban

- a szorobán területi vizsga 10. szintjét teljesítették: Merényi Dóra, Milbacher Dániel, Sónyák Soma,
Szinnai Mercédesz, Sztaracsek Lilla, Orgoványi Márk – 1. a osztályos tanulók,
valamint Gálosi Szabolcs 3. b,
ugyanitt hibátlan teljesítményt nyújtott Pankász Ádám 3. a és Barbalics Dóra 4.a osztályos diákok.

Huszár Fanni angol nyelvű rejtvénye:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.

Nagy – angolul.
Ceruza – angolul.
Narancs – angolul.
Nap (időmérés) – angolul.
Férfi – angolul.
Kicsi –angolul.
Új – angolul.

Megfejtés:
____________________________
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A JÉGMADÁR – Barbalics Dóra írása
A jégmadár tollazata élénk
színű, teste zömök, farka rövid, feje nagy, hegyes kis csőre pedig 4 cm-nél is hosszabb,
ez testhosszának egynegyedét jelenti.
Tavak, folyók partján él,
partközelben építi meg fészkét is. Magányosan él, a víz
mentén kijelölt területét sajátjának tekinti és védi a többi jégmadártól.
Nem vonuló madár, ha a
tél nagyon hideg, kicsit délebbre vonul áttelelni. 7-8
centiméteres halakkal táplá lkozik, megeszi a vízi rovarokat, kisebb békákat, rákokat
is.

Kis Rebeka rejtvénye
1. December 6-án jön. 2. Az „Emil és a detektívek” főszereplője. 3. A Nap is ez. 4. Hajnali pára. 5. Gyümölcs.
6. Minden országnak van. 7. Tamás becézve. 8. Mátyás becézve. 9. … - bogas. 10. Kisgyermekeknek adják betegség ellen. 11. Vízparti ház. 12. Egyiptomi uralkodó. 13. Sándor becézve. 14. Aki nem buta, az … 15. Dorottya
becézve. 16. … János – híres költő. 17. Téli hónap. 18. Nyári hónap. 19. Frédi felesége. 20. Ha nem hamis,
akkor … 21. Itt készül a liszt. 22. Hosszú nyakú állat. 23. Ételízesítő. 24. Alvás közben látjuk. 25. Talmácsi …
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14
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S rác v áros

második számát Balázs Alíz Johanna, 4.b osztályos diák játékos verseivel zárjuk:

Unalom

Egyfenletye és Lefetye

Az unalom
egy unalmas malom.
Az unalomban unalom van,
és az unalomról az iskolában van tan.

- Szia Egyfenletye!
- Szia Lefetye!
- Sok ám az isten legye,
ha meg szeretnéd számolni,
és azt mondanád pár embernek,
hogy áthozni!
Áthoznák, de te
meg se bírnád számolni!
- Hát az igaz!
- Hé, ott egy ember, aki gaz!
Ellopta egy nő pénztárcáját,
meg a kiscápáját!
- Utána!
Fogjuk el és vigyük Budára!

Az unalom nem nagyon szép,
de van róla egy szép kép.
Ezt a képet én csináltam,
és még alá is firkáltam.
Így már nem unalmas az unalom,
és nem unalmas az unalom-malom.
A finom étel

El is fogták,
le is adták,
a jutalmat meg is kapták,
de a fogoly árát tőlük ellopták!

A finom étel,
ha finom,
akkor jó a vétel.
Jó sok finom illat,
sok-sok jó pillanat.
Jó sok finom alapanyag,
és rengeteg finom adag.
Jól jár az az ember aki megeszi,
a jó íz azért az eszét el nem veszi.

Így hát Egyfenletye és Lefetye
elmentek nyugdíjba,
gondozták virágaikat,
kedvencük volt a futrinka.

Ha elfogyott a finom étel,
akkor nem tudok többet kitalálni,
úgyhogy olvassátok el!

Egy lány
Volt egyszer egy lány,
ruhája sok volt,
nem is tudom, hány.
A lány szép volt,
mint a telihold.
Szeretett varrni,
és amiket csinált,
magára rakni.
Azt a sok szép sálat,
azokat magára tekerte,
azokat nagyon-nagyon szerette.

Mir-elit osztály
(félkész vers)
A mir-elit osztály
Egy fagyos korosztály,
Ahol járnak, ott minden fagyos lesz,
És ott nagyon sok lesz a stressz.
Ők a negyedik bé,
Ők úgy tudják: a, cé, bé…

A Srácváros szerkesztésében részt vettek:
Barbalics Dóra, Ferenc Enikő, Hetesi Júlia Fanni, Huszár Fanni, Niklai Zsófia, Szabó Barbara, Sziládics Nikoletta,
Sziládics Liliána, Bíró Dorottya, Heidl Sára, Meiszterics Miklós szerkesztők, valamint az írások szerzői.
Felnőtt segítő:
Vincze Mária
Horváth János
Felelős kiadó: Tratnyek Magdolna igazgató
Pécs, 2006. június
Készült házi sokszorosításban, 50 példányban.
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