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Közeledik a karácsony, a sok szép
ajándék mellett gondolj azokra is,
akik ezt az ünnepet is fedél nélkül
kénytelenek elszenvedni.
A hajléktalanok újságja, a „FEDÉL NÉLKÜL”
decemberi számában közli az új Harry Potterkönyv első fejezetét. Kösd össze a kellemest
a hasznossal: ha megveszed a lapot, a könyv
megjelenése előtt olvashatod Harry újabb kalandjait, s egyúttal hozzájárulhatsz a lapot
árusító hajléktalan emberibb karácsonyához!

HÍREK:
December 20-án, kedden délután lesz a hagyományos karácsonyi hangverseny az iskolában.
Közel a téli szünet. December
21-én, szerdán jövünk utoljára
iskolába ebben a naptári évben,
majd 2006. január 3-án, kedden
találkozunk újra.
Zénó, a kőróka díjat alapított
az alsó tagozatos diákok számára.
A Zénó-díjat minden évben 8 gyerek kapja meg, minden osztályból
egy-egy tanuló, akit társai a legi nkább segítőkésznek, jószívűnek
szavaznak.

December 8-án ünnepi est
keretében átadták a Prima P ri missima Díjakat a Nemzeti
Színházban. Irodalom kategóriában Lázár Ervin kapta a
rangos elismerést. (Az író nemsokára iskolánk vendége lesz.)
forrás: www.litera.hu
Az ókeresztény kápolna
kiállítóterét gazdagítja majd az
az 1600 éves szarkofág, ame lyet még a nyáron találtak, de
csak november végén nyitottak
fel Pécsett, az ókeresztény s í rkamráknál folyó ásatásokon.
forrás: www.mult-kor.hu

A „Csodaceruza” folyóirat
pályázatot hirdet általános iskolás
gyermekek részére. Várják azoknak a kreatív tanulóknak a munkáit, akik mesét, verset, regényt,
képregényt írtak, és szívesen me gtervezik ezeknek a műveknek a
könyvmakettjét.
A pályázatra nemcsak egyénileg, hanem csoportosan is lehet
műveket küldeni.
A beérkezett könyveket szakmai zsűri bírálja el. Bővebben a
www.c sodac eruza.c om
internetcímen.
forrás: www.csodaceruza.com

„RAJZFILM” – MELLÉKLET
A lap belsejében találsz egy papírcsíkot – amelyből egyszerű „rajzfilm” készíthető. A papír mindegyi k o l dal án van
egy kis rajz, amely egy egyszerű trükkel megmozdítható.
Hajtsd össze a papírcsíkot úgy, hogy a két ábra pontosan fedje egymást. A felső részét tekerd fel egy ceruzára,
hagyd fölcsavarva egy fél percig, majd mozgasd a ceruzádat a lazán felcsavarodott felső papíron úgy, hogy a felső
rész, hol fedje az alsót, hol pedig mint egy rugó, visszacsavarodjon. Ha figyeled a képet, az megmozdul.
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Bizonyára minden alsó tagozatos diák emlékszik a Könyvtári Világnapon tett közös ígéretére, hogy a t é l i s z üne t
előtti utolsó napon megünnepeljük Zé nónak, a kőrókának a névnapját, s azután is folyamatosan gondoskodunk róla.
Újságunk szerkesztői megpróbálták kinyomozni, kitalálni Zénó előéletét, múltját. Íme az ere dmény:

Niklai Zsófi: Zénó titka
Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy gazdag ember.
Ennek a gazdag embernek volt
sok-sok állatja és nagy földje.
Volt ennek a gazdag embernek egy lánya is. De ez a lány
mindig szomorú volt, mert szere t-

te az apja lovászinasát. A lovás zinas is nagyon szerette a lányt.
Egyszer megbeszélték a pappal ,
hogy a birtok végén találkoznak és
összeházasodnak. De ezt meghallotta a lány apja és a birtok végén
katonák várták a lányt és a lovás z-

inast. Meg akarták ölni a lovászfiút,
de ekkor az ijedtében kőrókává vált o zott.
A birtokra épült a mi iskolánk, és
a kőróka mostanáig ott áll az iskola
udvarában.

Sziládics Nikoletta: Hogyan került Zénó az iskolába?
Zénót megkérték a szülei,
hogy menjen el az iskolába dolgozni. Zénó el is ment, de út kö z ben karambolozott, de szerencs ére neki semmi baja sem lett, de a
kocsinak igen súlyos baja lett,
kilyukadt az egyik kereke és ne m

volt pótkerék a csomagtartóban,
ezért Zénó gyalog ment tovább.
Végül néhány perc múlva odaért az iskolához. Bement és megkérdezte, hogy dolgozhat-e itt valamit? Azt mondták neki, hogy
igen. De sajnos csak szoborként

volt hely az iskolában. Zénó elfogadta
az ajánlatot és beállt a helyére, és
megmutatták neki azt is, hogy hogyan kell állnia.
És amikor Zénó pont jól beállt a
helyére, akkor hirtelen kővé vált és
azóta ott áll.

Kárai Bence: Zénó
Sziasztok gyerekek, én Bence
bácsi vagyok (egyébként egyáltalán nem vagyok felnőtt). De a
viccet félretéve, gondolom jobban
érdekel titeket Zénó története.
Hát tudjátok, Zénó egy nagyvárosból jött, Róka City-ből,

azért, hogy találjon egy nyugis
helyet. Ez lenne a mi kis iskol ánk.
Átküzdötte magát tüzön-vizen,
hegyeken, sőt még a hétfejű sárkányon is, és pont eközben a sok
akció közben törött le az orra.

Úgyhogy kérlek benneteket, ne
csúfoljátok az orra miatt.
Egyébként most lesz nemsokára a
névnapja, de ezt ne mondjátok meg
neki. Ja, igen el is felejtettem mondani egy érdekességet: a Zorró szó
jelentése: róka.

Sziládics Liliána rejtvénye:

1.

1. Nevet – másképpen.
2. Disznó helye.
3. Magyar ..... evés közben
nem beszél.
4. A bácsi a járdán ….
5. … - jobb.
6. Mit csinál egy gyerek ebéd
közben?
7. Szereti a nyuszi.

2.
3.
4.
5.

Megfejtés:

6.

____________________________

7.
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Rácvárosi túra a Tixi forráshoz.
2005. december 3-án szombaton kirándultunk a túra szakkörösökkel a Mecseken. Találkoztunk az uránvárosi buszpályaudvaron, a 24-es busz megállójánál,
majd onnan buszoztunk ki Égervölgybe.
A buszról leszállva találkoztunk Csillával és az édesanyjával,
a parkolóban pedig Zoli bácsival,
a fiával Arnolddal, és a kutyájával, Zsabóval. Ide érkezett Sors
Gábor bácsi is, a Sors Petra
édesapja, aki sok szép fotót készített a kirándulásról. Az égervölgyi tisztáson találkoztunk a
Mikulással, aki adott nekünk
szaloncukrot. Innen indultunk a
túrára, a Tixi forrást megkeresni.

Mentünk-mendegéltünk a vizes ,
sáros turistautakon, míg el nem
értünk a patacsi mezőn található
menedékházhoz. Ott ettünk, ittunk,
pihentünk, és kerestük a továbbv e zető jó utat. Végül árkon, bokron
keresztül megtaláltuk a Tixi forrást,
és megtaláltuk Péter bácsit, aki
pecséttel igazolta, hogy ott jártunk.
Utána visszakapaszkodtunk a j ó
útra, és még több forrást megtaláltunk. Köztük volt a képen szereplő
„Négy barát” forrás is. Azért vagyunk olyan sokan a képen, mert
Ildikó néni odahívott mindenkit, aki
barát, és mi jó barátok vagyunk! A
képen szerepelnek sorrendben:
Andrejcsik Csilla (Sashalmi
Csilla édesanyja), Sashalmi Csilla,
Vadon Valéria, Ildikó néni, Marosi

Gergő, Hetesi Gábor, Horváth Marci,
Kriston Dávid, és Bihari Olivér édesanyja, Erika.
A Négy barát forrástól tovább me ntünk a kijelölt túraútvonalon, és megt aláltuk a Farkas forrást is. Itt jó illatok
fogadtak, mert egy csoport turista szalonnát sütött. Nekünk sajnos nem volt
szalonnánk. Legközelebb mi is viszünk,
és sütünk!
Tovább folytatva utunkat, lassan
visszaértünk Éger völgybe. Már majdnem esett az eső, de gyorsan beértünk a
buszmegállóba.
Jól éreztük magunkat a kiránduláson, máskor Te is gyere!
Sashalmi Csilla és Vadon Valéria

Huszár Fanni rejtvénye:
1.
2.
3.
4.

Ha beteg vagy, meggyógyít.
Ahol a lovakat tartják.
_____ - a kis róka.
Mivel javítod ki a ceruzával
írt írást?
5. Páncélos vízi állat.
6. Egy név – a Megasztár egyik
zsűritagja!

1.
2.
3.
4.
5.

Megfejtés:

6.

____________________________
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Srácváros
szerkesztői azt szeretnék, ha minél több diák csatlakozna a „szerkesztőség” munkájához. Keressük azokat a diákokat, akik szívesen írnak meséket, történeteket, verseket, egyáltalán bármilyen szöveget, és azt közzé szeretnék tenni.
Ezért ezennel – bátorításul - játékot ajánlunk nekik. Tíz, előre megadott – a szerkesztők által kiagyalt - szó felhasználásával kell kitalált történetet írni, a tíz szó bármilyen toldalékkal szerepelhet meséitekben. Legyen a tíz szó:

sóember, dísznövénygombóc, manótészta, lekvároscsirke, sárzokni, gumiangyal, légihal,
csokibomba, hajasmalac, csuszbogó1.
Ha megírtátok a történeteteket, meséteket, fogalmazásotokat, akkor adjátok oda az újság val amelyik szerkesztőjének,
a szerkesztők neve megtalálható az újság utolsó oldalán, az impresszumban 2.
Természetesen írhattok a pályázattól függetlenül bármit, azt is szívesen fogadjuk.
A legjobb fogalmazások természetesen bekerülhetnek a diákújság következő számába.
Az alábbiakban a szerkesztők, az irodalom szakkör tagjai bemutatják Nektek, hogy pontosan mire gondolunk. Ők is
kaptak tíz szót, amiből meséket írtak, néhányat itt most közlünk. Olvassátok el őket. Az ő feladatukban megadott
szavak a következők voltak:
zongora, sárkánytojás, varázsital, tökfőzelék, bohóc, kisbaba, hamburger, csontváz, törpe, mobiltelefon.

Szabó Barbara: A hős cica
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy cica. Úgy hívták, hogy Cirmi. Ez a Cirmi egy hős volt a macskák
birodalmában. Felállt a zongorára és ezt mondta: „Én, Cirmi mindig megvédem a macskák birodalmát, ha töri k, ha
szakad.”
Hirtelen megcsörrent a mobil tel efonja és a macska-polgármester szólt bele, aki éppen tökfőzel éket evett.
Merthogy épp ebédszünet volt, na de hagyjuk, szóval ezt mondta: „Segítened kell Cirmi, a sárkány elrabolta a ki rál ynő kisbabáját, segíts kérlek! Elrejtette a barlangban!”
Cirmi elindult, ment mendegélt, találkozott egy törpével . A törpe éppen varázsital t kortyolt. Megkérdezte
Cirmi, hogy látta-e a királynő kisbabáját? Azt mondta a törpe: „Én nem láttam, de lehet, hogy a bohóc látta!”. „Köszönöm” – mondta Cirmi.
Továbbindult és megtalálta a bohócot, aki hamburgert evett. Cirmi megkérdezte: „Nem látta Bohóc úr a királynő kisbabáját?” „De láttam, ott lakik a hegy tet ején a sárkány család, ott van.” Cirmi megköszönte a segítséget és
tovább ment.
Meglátta a sárkányasszonyt és megké rdezte, hogy miért rabolták el a királynő kisbabáját? A Sárkányasszony
így felelt: „Már nagyon szerettem volna kissárkányt, de eddig még sajnos csak álmodtam róla. Egyik reggel, amikor
eleséget kerestem, megláttam a királynő kis babáját a tó mellett. Arra gondoltam, milyen jó lenne nekem is e gy i l ye n
csöppség. Leszálltam és magammal vittem a kicsit. Nem gondoltam, hogy ezzel, szomorúságot okozok a királynőne k.
Este, amikor a férjem hazatért, látta, hogy rosszul vagyok és odajött h ozzám, akkor vettük észre, hogy ott van egy
sárkánytojás mellettem. Nagyon boldogok lettünk, és megöleltük egymást. Meg is feledkeztünk a kisbabáról, így hát
jó, hogy jöttél, kérlek, ne haragudj, megkérhetünk arra, hogy visszavinnéd a babát a királyn őnek?”
„Hát persze, azért jöttem, hisz a királynő nagyon siratja gyermekét és napok óta nem eszik. A soványságtól
majdnem úgy néz ki, mint egy c sontváz.”
Így hát cirmi boldogan hazavitte a királynőnek a kisbabát. A királynő kitüntetést és sok-sok pénzt adott Cirminek jutalmul, aki boldogan élt tovább feleségével és sok szép kis cicáj ával. Itt a vége, fuss el véle.

Sziládics Nikoletta: László, a bohóc, meg a törpe (csalimese)
Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy fiú, akit úgy hívtak, hogy László. Jól tudott zongorázni, és mindig vo l t
nála egy darab zongora.
Egy nap, éppen hamburgert evett tökfőzel ékkel , aztán varázsital t ivott hozzá, olyan varázsitalt, amitől
egész nap friss lesz. Fölállt az asztaltól és abban a pillanatban meglátott egy törpét, a törpénél pedig egy sárkánytojást és egy c sontvázat. A törpe mellett állt egy bohóc , a bohóc jobb kezében egy kisbaba volt, a bal kezében pedig
egy mobil tel efon. Akár hiszed, akár nem ezt látta László, ha nem hiszed, menj el Lászlóékhoz és né z d me g…ha l átod!

Ezt a szót a szerkesztők Lewis Carrol: Szajkóhukky című versében olvasták(fordította Weöres Sándor).
Újságok címlapjának belső- vagy az utolsó oldalán a kiadásra vonatkozó adatokat tüntetik f öl: megjelenés helye, ideje, kiadó,
nyomda, a lap munkatársai.
1
2
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Huszár Fanni: A rejtve maradt titok
Hol volt, hol nem volt, volt a
világon egyszer egy varázsvölgy.
Ott élt egy sárkány meg egy bohóc , meg egy törpe és egy kisbaba. A sárkány ember akart
lenni, a kisbab felnőtt, a bohóc
rendőr, mert ő nem értett máshoz. A törpe pedig természetesen
óriás.

Mind a négyen egy aranytojást
kerestek, aminek ha egy varázszongorával egy mobil tel efonos csengőhangot
eljátszanak,
kikel, s akit először meglát, annak
minden kívánságát teljesíti. Így hát
elindult a sárkány, a bohóc, a kisbaba meg a törpe. Útközben találkoztak egy boszorkánnyal, aki sok

mindenfélét árult, köztük például varázsitalt, ami átváltoztatta volna őket
c sontvázzá és lehet, hogy így könnyebben megtalálták volna a tojást, de csak
tökfőzel éket, meg hamburgert vettek.
Így ki tudja, hogy megtalálták-e vagy
nem, de azt tudom, hogy itt a vége, fus s
el véle.

Hetesi Júlia Fanni: Tréfás mese
Hol volt, hol nem volt, volt valahol egy bohóc . Nem tudta, hogy
mit egyen, így elkérte a szomszéd
törpétől a tökfőzel éket. Úgy

gondolta, hogy elővesz a főzelé khez
egy sárkánytojást. De a tojásból
egy Pegazus kelt ki. A lónak egy
kisbabája született, de a baba

talált egy varázsital t és c sontvázzá
változott. A bohóc és a többiek mobi l te l efonon hamburgert vásároltak és
örömükben zongoráztak.

Barbalics Dóra: Peti álma
Egyik napon Peti odaült a
zongorához, mert gyakorolnia
kellett a következő órájára. Amikor már nagyon elfáradt, felnézett és egy sárkánytojást látott
meg. Az ilyen dolgok nagyon
érdekelték, ezért megfogta és
bevitte a szobájába. Ott pedig
megpróbálta kinyitni, de nem
sikerült. Hát úgy döntött, hogy
utánanéz egy könyvben. Meg is
találta, honnan származik.
Ezután legelső dolga az volt,
hogy egy kis pénzt és a legfontosabb dolgokat elpakolja és elinduljon a repülőtérre. Amikor
odaért, felszállt az egyik repül ő re
és máris indultak a magasba.

Előtte egy kisbaba ült az anyukája ölében és örökké sírt. Csak
akkor hagyta abba, amikor anyukája énekelt neki. Peti útközben vett
egy hamburgert és meg is ette.
Amikor odaértek, Peti találkozott
egy emberrel, aki szerinte törpe
volt. Pár óra múlva kiderült, hogy
az összes ember ilyen pici. Elindul t
a szerinte helyes úton, és néhány
bódénál megállt, ahol sokféle tárgyat adtak el. Peti szerint a legérdekesebb az volt, hogy egy néni varázsital t árult, tudjátok, valami
sokszínű löttyöt.
Folytatta tovább az útját és e gyszer csak egy nagy sivatagba ért.
Ott látott c sontvázat és még több

félelmetes dolgot, amitől egy kicsit me gijedt. Ment tovább és látott egy cirkusz t .
Először azt hitte, hogy délibáb, de az t án
tapasztalta, hogy igazi. Közelebb ment és
találkozott egy bohóc c al , aki éppen egy
mobil tel efont tartott a kezében. Nem
tudja miért, de nagy nevetésbe ke zdett,
és ezzel eltűnt az egész kép…
Anyukája ébresztgette, hogy keljen
fel, mert elaludt zongorázás közben.
Most Peti anyukája azt mondta, hogy
egyen egy kis tökfőzel éket, mert már
biztos nagyon éhes. Amikor jóllakott,
akkor elmentek ketten a játszótérre és
ott mindent elmesélt az álmáról.

Barbalics Dóra rejtvénye:
1. A nap alakja?
2. Aki a tojást tojja?
3. Nagyfülü kicsi állat
(rágcsáló).
4. A mókus egyik tápláléka?
5. Az óriásnak az ellentéte?
6. Általában nyakéket fűznek
belőle?
7. Egyik evőeszköz?
8. Amivel kinyitjuk az ajtót
(zárat)?

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

Megfejtés:

7.

____________________________

8.
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Eredmények – események
az alsó tagozat őszi programjai
Az atlétika diákolimpia többpróba versenyén, szeptember 26-án a lánycsapat (Al-Abboud Nazha Imola, Ferenc
Enikő, Kaszás Enikő, Kis Rebeka, Klepah Vanda, Sánta Adrienn) 1. helyezést ért el, a fiúcs apat ( B o cs i K ev in ,
Horváth Márton, Kovács Ádám, Kriston Dávid, Mazaga Szabolcs, Varga Dávid ) 5. helyen végzett.
Egyéniben a lányoknál Sánta Adrienn 1. helyezést, Kis Rebeka 5. helyezést ért el, a fiúknál Kovács Ádám 2. lett.
A mezei futó-versenyen, október 10-én Sánta Adrienn 1., Tóth Diána 3. helyen végzett.
A Bánki kupa városi sakkbajnokságon Király Bertalan 4. a osztályos diák első lett.
Iskolánk a „Suliba? Bringával!” városi versenyen a város iskolái közül a 3. helyet érte el.
A Kozármislenyben megrendezett „Fürge mókus” matematika versenyen 2. helyezést ért el Szatmári Márk,
Tilesch Dávid pedig 5. lett. Mindketten a 3.a osztály tanulói.
Ugyanott a 4.a osztályból Király Bertalan a 2., Kovács Ádám pedig a 3. helyen végzett.
Az Állatok Világnapján megrendezett városi vetélkedőn a 3.a osztály csapata – Niklai Zsófia, Szabó Barbara, Meiszterics Miklós – a 3. helyet szerezte meg.
A „Nagy Könyv” játék városi gyerekrajz pályázatán – képeslap kategóriában - Heidl Sára 4.a osztályos diák harmadik lett.
A 3.b osztály a Pécs vetélkedőn teljesített kiválóan: 1. Motil Norbert, 2. Undi Kata, 3. Nyári Zsófia és Galamb
Dániel.
Az Iskolai Könyvtári Világnapon az alsó tagozatosoknak meghirdetett vetélkedő végeredménye:
1. 4.a osztály – Heidl Sára, Huszár Fanni, Kovács Ádám.
2. 4.b osztály – Kis Rebeka, Bocsi Kevin, Boros Arnold.
3. 4.a osztály – Barbalics Dóra, Garai Barbara, Kaszás Enikő.
4. 3.b osztály – Mazaga Zsófia, Nyári Zsófia, Undi Kata.
Képeinket Feri bácsi készítette az Iskolai Könyvtári Világnapon.

Sziládics Liliána angol nyelvű rejtvénye:

2.

1.
2.
3.
4.

3.

Megfejtés:

4.

____________________________

1.
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Fekete – angolul.
Citromsárga – angolul.
Lila, bíbor – angolul.
Szürke – angolul.
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– Ferenc Enikő rovata
A képen nem Artúr látható!

Artúr, a kiskutyánk
A kutyánk neve Artúr. Artúr
az utcán követett, amikor a barátnőm, Laura, az anyukája és
én sétáltunk hozzájuk felfelé.
Laura anyukája azt mondta, ha
egész úton követ bennünket,
akkor befogadják, de a Laurának

és nekem kell nevelni. Így is történt.
Artúr testét rövid szőr borítja,
lábai hosszúak, fülei lelógók, farka
hosszú „kardfarok”. Legjobban a
kutyatápokat és a konzerveket sz e reti. Mindig mohón eszi meg az
ennivalóját.

Nagyon aranyos, szeleburdi, bátor,
játékos kiskutya. Hogy miért ő a ke dvenc állatom? Mert okos és ugyanúgy
ragaszkodik hozzám, mint én őhozzá.
Hát ő a közös kutyánk Laurával.

Tulajdonságai: rendkívül szeretetreméltó, szelíd, engedelmes,
könnyen nevelhető. Kitűnően úszik,
sőt rajong a vízért. Nagy termete
miatt nagyon erős. Csendes kutya.
Mindenféle időjáráshoz jól alkalmazkodik.

lyan „denevérfül”. Ajkai zártak, foga és
nyelve nem látszik. Nyaka viszonylag
rövid, izmos, erős. Háta erős és izmos.
Mellkasa széles és mély. Hasa felhúzott .
Combjai izmosak, erősek. Farka rövid.
Rövid szőrzetű.
Tulajdonságai: eleven, éber, figye lmes, könnyen tanítható, játékos t e rmé szetű. Kedves, ragaszkodó. Je llemző erre
a francia fajtára, hogy makacs és – érdekes módon – a gyerekeket nem nagyon szereti. Játékos természetét idős
korára is megőrzi. Napközben sokat
alszik, de a legkisebb zajra is azonnal
fölébred.

Különleges kutyafajták
Újfunlandi
Színe fényes fekete, esetleg
bronzos csillogású. Marmagass ága: 68-75 cm (fiú), illetve 62-70
cm (lány). Súlya 50-70 kg. Származási helye Kanada.
Nagyon kedves, barátságos
megjelenésű, mackós jellegű
fekete kutya. Feje széles és e rő s.
Szeme sötétbarna, füle lelógó,
fejhez simuló rövid szőr borítja.
Nyaka izmos, széles alapon kapcsolódik a testéhez. Háta s z él es,
masszív, izmos. Farka vastag és
hosszú szőr borítja. Szőrzete
sűrű és sima.

Francia bulldog
Egyszínű fehér, vagy fehér alapon apró foltos, illetve csíkos.
Marmagassága: 35-40 cm. Súlya:
7-14 kg. Zömök, izmos testű kutya.
Feje erős, széles „bulldogfej”. Arcorri része nagyon rövid. Szeme sötét.
Orrtükre fekete. Füle felálló, amo-

Niklai Zsófi rejtvénye:

1.

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

2.
3.
4.

Lánynév.
1!
Háziállat.
Pénztárca.
Fiúnév.
Nevettető.
Táplálkozik.
Zénó!

5.

Megfejtés:

6.

____________________________

7.
8.
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A Srácváros szerkesztésében részt vettek:
Barbalics Dóra, Ferenc Enikő, Hetesi Júlia Fanni, Huszár Fanni, Kárai Bence, Niklai Zsófia, Szabó Barbara, Sziládics Nikoletta, Sziládics Liliána, mint szerzők, valamint Bíró Dorottya, Grosics Dávid, Heidl Sára, Meiszterics Miklós,
mint ötletadó szerkesztők.
Felnőtt segítő:
Vincze Mária
Horváth János
Felelős kiadó: Tratnyek Magdolna igazgató
Pécs, 2005. december
Készült házi sokszorosításban, 50 példányban.
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