


                             Előszó 

 

Kedves Olvasók – Kicsik és Nagyok!  

A nagyvilágban és sajnos a mi iskolánkban is a  kialakult 

kényszerhelyzet miatt és az egészségünk megőrzése érdekében 

otthon kell maradnunk, így az újságunk szerkesztése is egy kisebb 

„kihívás“-nak bizonyul. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a márciusi 

számot - a technika vívmányainak köszönhetően legalább digitális 

formában - még megjelentetjük, azután viszont szüneteltetjük az 

újság szerkesztését és kiadását. Azért senki se ijedjen meg! Amint 

lehetőségünk lesz a személyes találkozásra, újult erővel, kreatív 

ötletekkel és csupa pozitív gondolatokkal látunk majd az 

újságírásnak.  

A jelenlegi szám tartalmában pici változás van – olvassátok, 

lapozzátok, s meglátjátok, mit hagytunk ki, vagy éppen bővítettünk😊 

Addig is mindenkinek kirobbanó egészséget, jókedvet és kitartást 

kíván a Heti Patkány szerkesztősége!  
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,,Rakjátok föl a székeket, ha 

elmentek!”- kéri Tőletek a takarítónő 

(NAGYON EXKLUZÍV INTERJÚ!!) 

Az igazi nevét kevesen tudják, pedig nélküle sokkal rosszabb, 

koszosabb lenne a suli, ő teszi mindig rendbe utánunk (mert ő 

nem flúgos XD). Ő a mi takarító nénink, Magdi néni! 
 
Bibianka: Milyen érzés takarítani az osztályokat? 

Takarító néni: Hát, igaz, hogy először nem takarító néni akartam lenni, de lényegében 

szeretek takarítani, hiszen ez a munkám. Igyekszem jó kedvvel elvégezni a dolgomat. 

De főleg az iskolát kedvelem, a gyerekek között lenni. A gyerekeket szeretem, jó velük 

beszélgetni. 

Bibianka: Úgy, mint most velem? 

Takarító néni: Úgy, mint most veled. Ha van időm, szívesen 

beszélgetek. 

Bibianka: Melyik osztály a legkoszosabb? 

Takarító néni: Erre nem válaszolok. 

Bibianka: Miért? 

Takarító néni: Nem akarom magamra haragítani őket. Ők tudják. És nem mindennap 

koszosak, vannak napok, amikor meg is dicsérem őket. 

Bibianka: Ön is (mint minden filmbeli takarítónő) ismer titkos járatokat, ajtókat, 

alagutakat a suliban? 

Takarító néni: Nem ismerek, szerintem itt nincsenek olyanok. Nem vagyok itt olyan 

régóta, hogy fölfedezhettem volna őket. 

Bibianka: És mióta van itt? 

Takarító néni: Hát, 5 éve. 

Bibianka: Sok a suliban a szemét? 

Takarító néni: Eléggé. A gyerekek a szemétkosár helyett néha szétdobálják a szemetet. 

Bibianka: És mit üzen a rajongóinak (az olvasóknak, a diákoknak)? 

Takarító néni: Tanuljatok, hogy ne takarítónők legyetek, ha nagyok lesztek. És jó 

lenne, ha mindenki felrakná a széket a padjára, mielőtt hazamegy. Ha megfogadjátok 

a tanácsomat, akkor előre is köszönöm. 

 

 

És mi is köszönjük az interjút! 

 



 
Sztori 1 

Kiss Bálint Béla: 

A Sztori  
lll. rész/I. fele 

     Az élet mindig talál magának egy utat arra, hogy elrontsa a kedved! Épp ezen 

gondolatok foglalták le Bálint agykapacitását, miközben az üres csipszeszacskót 

lóbálta Pista feje mellett.  

− Kifogyott! − mennydörgött Bálint hangja a szűkös pincében. 

− Ez volt az utolsó, többet már tényleg nem tudok szerezni! − válaszolta fáradtan 

Pista.  

− Bálint, ne zabálj már annyit, mert a végén még meg fogsz hízni! 

− Ezt mondod már lassan hat éve és, lám… − felelte vigyorogva Bálint, Ádám gú-

nyos megjegyzésére.   

     Mert így igaz, a körömreszelő eltörése óta már csaknem hat év telt el. Ez alatt a 

hat év alatt a srácok a suli pincéjében rejtőzködtek. Az egyetlen személy, aki tu-

dott erről az Laura volt, aki titokban ételt csempészett le nekik. A szerdai napon 

egy zöldmoszattal ízesített antilopszarvnak elkeresztelt, menzáról szerzett koty-

valékkal kedveskedett az éhezőknek. A srácok nem voltak túl lelkesek mikor 

meglátták az „ételként” emlegetett trutymót. Bálint az ajtó nyitódására rögtön 

felfigyelt:   

− Jön a csipsz!  

− Nem talált! − tagadta le Laura.   

− Paprikás? 

− Megmondtam, hogy nem csipsz!  

− Tudom már, hagymás lesz! − Laura itt megunta a találgatást, és Bálint elé tolta a 

már jól ismert „ételt”.  

− Ahhh, már megint ez?!  

− Ne engem okolj! − vágta rá sértődötten Laura. 

− Azért egy csipszet hozhattál volna! − kontrázott még annál is sértődöttebben 

Bálint.  

− Úgy érti, köszöni szépen! − felelte Pista, próbálva menteni a menthetőt. Ettől 

aztán a kedélyek végül is lenyugodtak.  



 
Sztori 2 

− Mi a helyzet odafenn? − érdeklődött Ádám orrcsipeszét az orrára szorítva.   

− Semmi különös, ma csak két témazárót írattak velünk. Szörnyű ez a gimi! − pa-

naszkodott Laura.  

− Még jó hogy úgy döntöttünk, hogy nem megyünk! − dicsekedett nevetve Bálint.  

− Nem te döntötted el te barom! Kicsaptak téged! − felelte lekezelően Laura. Bálint 

lesütötte a szemét, és csöndben maradt.  

− Azért köszi hogy bevállaltad értünk a gimit! 

− Szívesen Ádám, de ne feledd, ez már az utolsó évem itt köztetek, a pokol legmé-

lyebb bugyraiban − mormolta Laura az orra alatt −, szóval ezek után már maga-

toknak kell boldogulni! Én a helyetekben keresnék valami munkát! 

− Már próbáltunk, de mindhiába. Senki sem akarna egy olyan alkalmazottat a 

munkaerőpiacban, aki még az alapsulit sem végezte el! 

− Szerintem tudjátok mi a megoldás, sőt, csak három emeletet kéne fellépcsőzne-

tek!  

− Nem, az ki van zárva! − felelte Ádám ételét tányérjára visszaköpve.  

− Ugyan már! Csak három emelet! − felelte értetlenkedve Laura. 

− Nem, nem az a baja! − kezdte Pista − Csak nem akar még egyszer találkozni az-

zal a szemétládával!  

− Dehogy, Pista, te megőrültél? Három emelet?! Félek, hogy megint elfáradnék! 

Azt nem bírnám ki még egyszer!  

− Amúgy sem engednének fel minket, hisz simán elkapnának! Mióta az a rohadék 

szólt az igazgatóságnak a körömreszelőről, azóta senki sem lát minket szívesen! 

− Hát fiúk, muszáj lesz az ő segítségét kérnetek, másképp bandázhattok tovább a 

suli pincéjében!  

     A srácoknak be kellett látniuk: Az utolsó esélyük arra, hogy visszaszerezzék a 

normális életüket az az volt, hogy találkozzanak régi ellenségükkel, Viktorral. 

Mivel csak hétvégén mozdulhattak ki az épületből, úgy döntöttek, hogy össze-

szedik a sátorfájukat, és végleg itt hagyják az iskolát. Miközben Pista és Bálint 

pakoltak, Ádám Laurával enyelgett. 

− Tudod Laura… Találkozhatnánk még később! − kezdte reménykedve. 

− Edzésem lesz − vágta rá Laura egy századmásodpercnyi gondolkozási idő nél-

kül.  

− Bármikor… − folytatta Ádám.  



 
Sztori 3 

− De mindig edzésem lesz! − ezzel a röpke mondatfoszlánnyal Laura könnyedén 

törte össze Ádám szívét, önbecsüléséről nem is beszélve, így abba is hagyta a 

próbálkozást. A napok gyorsan pörögtek, még Pista társaságában is. Ahogy a 

hétvége elérkezett, úgy a fiúknak is könnyes búcsút kellett venniük Laurától. 

Mondanom sem kell, hogy csak ők hullattak el egy-két (vagy annál talán egy ki-

csit több) könnycseppet. Ezzel a kellemes, de inkább kínos emlékkel indultak meg 

Viktor otthona felé, ami egyben egy 12 emeletes irodaház is volt. Egy remek adó-

csaló üzletember lett belőle, és mivel volt egy olyan érzése, hogy még fog talál-

kozni hőseinkkel, így komoly biztonsági kamerarendszert építtetett be az épüle-

tébe. Ezt a srácok a félelem jelének könyvelték el. Igaz, barátságos szándékkal ér-

keztek egykori barátjukhoz, de még mindig nem heverték ki a körömreszelő által 

generált szívfájdalmakat. A hétvége a tervezgetéssel telt. Vadnál is vadabb ötletek 

születtek, de olyan viszont nem volt, amihez ne kellett volna Viktor bankkártyája, 

vagy egy működő helikopter. Sajnos egyikkel sem rendelkeztek, így hát kényte-

lenek voltak kitalálni valami mást. Viktor természetesen a legfelső emeleten tar-

tózkodott, így fel kellett valahogy jutniuk. Az egyetlen megfizethető, és nem túl 

elmebeteg ötlet az az volt, hogy az őrök műszakának lejártával elfogják őket, ru-

hát cserélnek velük, majd feltűnés nélkül fellopóznak. Ezzel az üggyel egy kis 

probléma akadt, mégpedig az, hogy ezt 

az egyszerű tervet a vártnál két nappal 

később sikerült csak kieszelniük. Ami 

viszont késik, az nem múlik, és ami a 

legfontosabb: Végül minden a terv sze-

rint haladt. Ádám bélgáz konyhaművé-

szetének hála az őrök egy pillanat alatt 

kidőltek. Először a biztonsági kamerá-

kat iktatták ki, hogy ne kapják rajta 

őket a Viktorral folytatott beszélgetésük 

közepette. Miután ez megtörtént, rög-

tön lifteztek is fel a 12. emeletre, ahol a fiúk egy igencsak nyomozói megfigyelést 

prezentáltak. Az ajtó zárva volt. De ez nem okozhatott különösebb problémát. 

Miután szembesültek azzal, hogy ezen alkalommal is erővel kellett felülkereked-

niük a problémán, Bálint berúgta az ajtót. Az iroda üres volt. Egy elhagyatott 

csipszes zacskó nem volt ott, Viktor meg aztán pláne nem! 

  (Folytatás következik...)     



Legszebb creativity  

 

More, már oficiálisan nem jut eszembe semmi, amit ide lehetne írni. Ezért csak 

annyit mondok: olvassá’ és okosodjá’, vazze! 

 

 

Bibianka: 
Mátyás király disztichona 
(Dančo-Jakab tanárnőnek :P) 

 
Mátyás, ő nem a Bognár, nagy seregére is ott vár, 
Füstpénzt bévezetik, pénzét jól kezelik. 
Lenne a római császár, karma viszont van most már, 
Ezt biza megszívták, bornak is elrítták. 

 

 

 

 

Kiss Bálint Béla: 

Szerelmi próbatétel 
(részlet) 

 

Gyönyörű volt a tél a hegyekben,                                                                                                          

Öröm ült a gyermeki szemekben.                                                                                                                                                          

Egyszer egy fiatal nézelődött a téli tájban,                                                                             

Miközben örült, hogy nincs iskolában. 

Síelés volt a fő program,                                                                                                                  

Végül is, mi mást lehet tenni ilyen korban?                                                                                                                                                                                                                        

Van hó, a pálya kész,                                                                                                                       

Jobban teszed, ha minél előbb mész! 

Szóval ez a srác Bálint volt,                                                                                                                                                                                    

Ki próbálta megelőzni a kort.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Síelni is tudott,                                                                                                                                                                                                                                

De a legjobb nem ő volt! 

Kiss Bálint Béla: 

Petőfi Sándortól 

Arany Jánosnak 
 

Versed egy mestermű,                                                                                            

Ez nem kérdés,                                                                                                  

Tetszett, mint frissen nyírt fű,                                                                              

mint szűk lyukban a rés. 

Vagy ezerszer elolvastam,                                                                                     

Sosem untam, sosem panaszkodtam,                                                                  

Mert tudom, egyszer talán olyan jó 

költő lehetsz,                                               

Hogy még talán az én szintemre is 

felérhetsz! 

 



Aranyköpések - Viccek 
Na, itt van újra néhány cuccos, reméljük, tetszik, ha már így vettük a 

fáradságot, és összegyűjtöttük Nektek! :P 

 

 

 

 

 

 

Egri t.: Gyerekek, akkor azt akartam 

mondani, hogy mossatok kezet, mert jön 

a koronavírus. És ha azt elkapod, akkor 

nem fogsz belehalni, de mész az 

infekciós osztályra, ahol nincs wifi, 

szóval azt nem fogjátok túlélni! 

 
 

 

 

András: Én vagyok a Popi tanár úr! 

Kissnek adtam ötöst, mert nem tudta, 

Biankának, mert tudta és G.D.-nek, mert 

bántalmazta a tanár urat! 

Tamara: És akkor kinek adnál egyest? 

András: Magamnak, a jó tanításért! 

 

 

 

 

 

Kluka t.: A régi magyar naptár szerint 

nem 29., hanem február 24., pont a 

mai nap szökőnap. 

András: Tanárnő, akkor ennek 

örömére ne írjunk holnap matekból! 

Kata: Akkor szökjünk meg! 

 

 



  

Kiss D.: *írja a példát a táblára* 

Kluka t.: Mit írsz? Nem látom. 

Kiss D.: Ezt. *megmutatja* 

Kata: Kissnek túl nagy a feje! 

Kiss D.: Akkor még nem néztél 

tükörbe, Kata! 

 

 

 

Tanár: Az arány az, ha a hányadossal 

hasonlítjuk össze a mennyiséget. 

Bianka: Elnézést, most elmondaná 

magyarul is? 

 

 

 

*egyesek rágják a körmüket* 

Wittenberger t.: Ale ja už naozaj 

donesiem tú čili papričku! Dám si 

upomienku do mobilu! 

Bianka: Vy máte mobil??? 

 

  

 

 

 

*akasztófát játszunk* 

Popély t.: No, mondjatok újabb betűt! 

András: S, mint Bazli! 

  



Challenge!! 

Na emberek! Igaz, hogy karantén-izé van, de az nem 

azt jelenti, hogy a beküldött képeiteket nem néztük 

meg (mert ugyebár ez volt a múltkori challenge). A 

rajzok mind olyan jók voltak, hogy csak nehezen 

tudtuk kiválasztani a legjobbat. Végül azonban a 

többség döntött, és a győztes Kata a Tisztelt hetedik 

osztályból! Gratulálunk neki! Majd ha visszatérünk a 

suliba (HA visszatérünk :P), megkapja a jutalmát!  

Az új challenge meg, hogy találjatok ki valamilyen viccet 

vagy meme-et a koronavírusról, legyen min röhögnünk 

ebben az időszakban! El lehet küldeni az 

Instagram-oldalunkra (már ilyenünk is van 

XD): _heti.patkany_ vagy az email 

címünkre: heti.patkany@gmail.com És nyugalom, a győztes vicc(ek) 

most is jutalmat kapnak (de elképzelhető, hogy egy kis késéssel :P)! 

mailto:heti.patkany@gmail.com


PATKÁNYHÍREK 
  

Korona time! 
 

Koranavírus! Sokan nem számítottunk arra, 

hogy ilyen dolgok bekövetkezhetnek a 

mindennapjainkban. Számunkra az iskola 

bezárása volt az első nagy jele ennek a komoly 

helyzetnek. A füzetek, könyvek, rajzok és sok 

más hasznos vagy kevésbé hasznos tárgyaink ott 

maradtak a suliban. De ettől még nem állt meg 

az élet! Tovább kell tanulnunk, ha sokan nem is 

akarnak, nevetnünk és a tesitanáraink kedvéért „edzeni” is kell. Internetes tanulás vette 

kezdetét. Eleinte számomra fura is volt, de tudom, hogy nem csak én éreztem így. Mára 

már rutinszerűen mennek a dolgok. Nem tudhatjuk, hogy meddig tart ez az egész. Az 

is lehet, hogy már ebben a tanévben nem megyünk suliba, de ezek csak találgatások. 

Én azt mondom nektek: élvezzétek ki az otthonlétet! Nem kell korán kelned, akkor 

csinálod meg a házikat, amikor akarod (persze határidőn belül), és a legjobb mind 

közül.... …..OTTHONI KAJAAA. 

 

Megkérdeztünk pár embert, hogy mit szól ehhez. 

 
 Nem jó, mert otthon aludni és enni kell. 

 Szerintem ez jobb, ha otthonról tanulunk. 

 Nekem tök mindegy. 

 Jóóóóóóóó! 

 Tetszik. 

 Én jobban örülnék, ha suliban lennénk. 

 Soha nem hittem volna, hogy ezt egyszer 

kimondom: vissza akarok menni a suliba! 

 Hát nem éppen a legjobb. 

 Én nem akarok vissza menni Abigailhoz.  

 

 

 

 

 

Képregény 
rajzolta Dunčo 

Készítette: Maliňák Kata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Mit szól hozzá? 
A nők állítólag 0,3%-kal okosabbak, mint a férfiak. 

Megkérdeztük, mit szól hozzá... 

 

Kata: Én kivétel vagyok! 

 

Kiss D.: Szerintem ez nem igaz. Nézd csak a Tisztelt hetedik osztály bizonyítványait, 

a fiúknak sokkal jobbak lettek, pont 0,3%-kal. 

 

Ádám: Kit érdekel?! Épp Twitchezek, hagyjál!!! 

 

Wittenberger tanárnő: Hát ez igaz, véletlenül nem magasabb ez az érték? 

 

Ricsi: Ezt nem is tudtam. 

 

Biháryová Lauri: Szerintem ezt minden 

embernek tudni kellene. És aki még nem 

jött rá, az fiú vagy pedig egy teljesen IQ 

nulla szőke nő. 
 

Grigeli Zsuzsi: Hát, a fiúk hülyék. 

 

Gazdík tanárnő: Nagyon helyes!!! 

 

Christian Long: Szerintem ez elég fura, mert a kikerázott nők mind butábbak. És 

ilyen nő sok létezik, pont ezért nekünk, férfiaknak elég nehéz dolgunk van. 
 

Kluka tanárnő: Nem hiszem, hogy az okosság az ember nemétől függ. Lehet, hogy 

rosszul gondolom? 

 

Abigail: Csak 0,3%??? Többre tippeltem! 

 

Cheyenne: Igaz. Ez nagyon igaz. 

 

Kiss Bálint Béla: Szerintem az intelligencia az nem a nemtől függ, hanem sokkal 

inkább a személy neveltetésétől, korától, tanulási szokásaitól stb. Vannak nők, akik 

nálam legalább harminccal több pontot szereznének egy IQ teszten, de merem 

remélni, hogy még azért okosabb vagyok némelyiküknél. Meg hát ugye minden attól 

függ, ki mit ért az „okosság” alatt. Ki tudja effektívebben bemagolni a Mengyelejev 

táblázatot? Ki tudja számológép nélkül két tizedesjegy pontosságra kiszámolni a 

rombusz kerületét? Ki tudja olvasás után visszamondani a magyar himnuszt? 






