Hamvazószerdától Húsvétig

Hamvazószerdától pünkösd ünnepéig tart a húsvéti idő
Ez Jézus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és
feltámadásáról, a keresztények számára hitük
legfontosabb történéseiről szól. Az időszak bűnbánati
idővel kezdődik, ezt nevezzük nagyböjtnek, melynek
időtartama 40 nap. Ez a negyven napos időszak Jézus
böjtölésének, majd szenvedésének emlékezete.
Nevezetes hetei, vasárnapjai, ünnepei vannak,
amelyeken templomi szertartások mutatják be Jézus
szenvedésének történetét. Hamvazószerda nevét a
hamutól nyerte, melyet a pap ezen a reggelen a
szentmise előtt megszentel és a hívők fejére szór e
szavakkal: "Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és
porrá leszel." A hamuval való meghintés a bűnbánat
jele. A hamu kifejező jelképe a földiek
múlandóságának, és így természetes voltánál fogva
magában is alkalmas, hogy bűnbánatra intsen. Az ezt
követő negyven nap a hívők számára a testi-lelki
megújulás ideje. Hamvazószerda a nagyböjti időszak
legelső napja, szigorú böjti nap. A keresztény húsvétot
megelőző nagyhét, amely egyben a negyvennapos böjt
utolsó hete is a virágvasárnappal kezdődik.
Virágvasárnap ünnepén Jézus passióját megelőző
jeruzsálemi bevonulásról emlékszik meg az egyház. A
szamárháton Jeruzsálembe érkező Jézust ujjongó tömeg
fogadta és az életet, reménységet, győzelmet
szimbolizáló pálmafa-ágakkal integettek neki. Nálunk
virágvasárnap barkát szentelnek a templomban és
kezdetét veszi a nagyhét. Nagycsütörtök az utolsó
vacsora emléknapja, az Oltáriszentség alapításának
ünnepe. Ilyenkor minden templomban csak egy misét
tartanak. Ezen az estén még megkondulnak a harangok
és megszólalnak a csengők, hogy utána nagyszombatig,
húsvét vigíliáig némák maradjanak. Ahogy mondják a
harangok Rómába mentek. Szokás volt ilyenkor
kereplővel zajt kelteni, így gondolták elűzni a gonoszt
és így helyettesítették a harangokat. A szentmise
befejezésével csendben megtörténik az oltárfosztás,
aminek során a templom oltáráról leveszik a

kereszteket, gyertyatartókat, terítőket. E sajátos
szertartás jelképezi, hogy Jézust megfosztották
ruháitól.
Községünkben még élő hagyomány a nagycsütörtöki
keresztjárás.
Nagypénteken a keresztény világ Krisztus
szenvedésére és kereszthalálára emlékezik a gyász
napja. Ezen a napon a templomokban nincs mise csak
igeliturgia
áldoztatással.
Felolvassák
Jézus
szenvedéstörténetét, a passiót és a szertartást
könyörgéssel fejezik be. Nagyszombaton ér véget a
böjti időszak, örömünnep este tűzszenteléssel kezdődik
a pap megáldja a tüzet és meggyújtják Krisztus
feltámadását jelképező Húsvéti gyertyát. A misén
felhangzó Alleluját harangzúgás, csengőszó és az
orgona hangja kíséri és hirdeti „Krisztus feltámadott,
üljük meg e napot.” A húsvét a keresztények egyik
legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki
keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap
feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a
világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál
felett. A húsvéthétfői népszokás alapja a víz tisztító,
termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a
keresztelésre utal, valamint arra a legendára, amely
szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi
asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni.
A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták a
házakat és különböző énekek, versek kíséretében
locsolták meg a nekik ezért cserébe tojást adó lányokat.
Húsvétvasárnap jellegzetes ételeket ettek és esznek ma
is országszerte. A húsvéti sonkát, kalácsot, tojást, sőt
még a bort is, amit a katolikus hívők szentelni visznek
a templomba. Sonkát és kalácsot szenteltettek, amit a
gazdaasszony vitt el kosárban, kendővel letakarva. A
szentelés emléke azonban él, ma maguk szentelik.
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A Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola
eseménymorzsái
A Szent Ambrus Katolikus Általános
Iskolában az élet természetesen az elmúlt hónapokban
sem állt meg: újból számos rendezvényt, versenyt és
megemlékezést szerveztünk. Szokásunkhoz híven ezen
eseményekről diákjaink írásai alapján tájékoztatjuk az
érdeklődőket. A Bendegúz Akadémia által meghirdetett
NyelvÉsz-verseny története úgy kezdődött számunkra,
hogy Evelin tanárnő megkérdezett minket, ki szeretne
benevezni erre a megmérettetésre. Ketten jelentkeztünk:
Molnár Melani és én, Tóth Alexa. Sokat készültünk
órák után, közben és otthon is korábbi feladatsorok
megoldásával, tanulmányozásával. Már a verseny előtti
napon nagyon izgatottak voltunk. Az első fordulót az
iskola könyvtárában rendezték meg, február 14-én. Erre
az alkalomra ajándékokat is kaptunk a Bendegúz
Akadémiától: csokit, könyvjelzőt és könyvutalványt. Pár
nap múlva tanárnő bejelentette, hogy mindketten
továbbjutottunk, a megyében 5. és 6. legjobb eredményt
elérve. Ennek mi természetesen nagyon örültünk, hiszen
így a megyei döntőn való részvétel jogát is elnyertük,
amelyet március 28-án, Salgótarjánban szerveznek meg.
Bízunk a hasonló folytatásban. Február 14-én egy másik
fontos rendezvényre is sor került, a várva várt farsangi
bálra. Tanáraink, mi, tanulók és a szülők nagyon sokat
készültek azért, hogy mindenki jól szórakozzon a bálon.
Az estét a 8. osztályosok tánca nyitotta meg, majd az
egyéni jelmezes versenyzők léptek a színpadra, akik
között – nagy örömünkre – akadtak óvodások, alsó
tagozatos pataki diákok és más településről érkezettek
is. Őket a felső tagozatos osztályok váltották a
színpadon. Ezt követően az iskola által hirdetett farsangi
pályázat díjait adtuk át. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a számos nevezőnek, akik mind színvonalas,
változatos és ötletes munkákat készítettek. Ezután a
jelmezesek izgalmas eredményhirdetése, majd a
tombola következett. Természetesen a megérdemelt
szórakozás sem maradhatott el, az estét zenés-táncos
mulatsággal zártuk. Hálával tartozunk minden
résztvevőnek és szülőnek a zavartalan szórakozás
biztosításáért.

1.szám

Március 6-án iskolánk megnyitotta első kiállítását
„Kicsi kezek munkában” címmel. E kiállítás keretein
belül a kézműves és a rajz szakkörön készített
munkáinkat lehet megtekinteni. Az alkotások
különlegessége, hogy olyan alapanyagokból készültek,
amelyek mindannyiunk otthonában is megtalálhatók, a
tárgyak, rajzok elkészítése tehát nem költséges .Ezen
alkalomból a 3. és 4. osztályos tanulók műsorral
kedveskedtek az érdeklődőknek és a meghívottaknak:
énekeltek, valamint jelmezes szerepjátékot adtak elő. A
műsorra már hetekkel korábban elkezdtük a próbákat
annak érdekében, hogy minden a legjobban sikerüljön.
Mi nagyon élveztük ezeket. A délutánt közös
beszélgetéssel zártunk. E kiállítás jelenleg is
megtekinthető az iskola mindhárom folyosóján.

Gyerekek segítenek gyerekeknek imával és kis
adománnyal. A héten egyszer lemondok egy csokiról
vagy bármilyen édességről, az árát pedig egy perselybe
dobom. Esténként egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és
egy Dicsőséget imádkozom. A Szent Gyermekség Műve
– Missziós Gyermekek Társasága a pataki templomban
avatást tartott, amelyen sokunk fogadalmat tett, hogy
missziós gyerekek szeretnénk lenni. Kaptunk sapkát,
rózsafüzért és emléklapot, kártyát. Mindezeken túl
lesznek programok is, amelyeken részt vehetünk a többi
missziós társunkkal együtt. Nemsokára Fótra megyünk,
nyáron pedig lesz egy tábor is. Örülünk, hogy mi is
missziós gyerekek lehetünk.

2

Pataki Önkormányzat lapja

V. évfolyam

1. szám

legismertebb
képeiből
állítottunk
össze. (E videó
az
iskola
Facebookoldalán
is
elérhető.)
Később „Jókai
Mór”
régi
könyvből olvasott fel egy naplórészletet, majd „Petőfi”
adta elő a Nemzeti dalt, amelynek a refrénjét mi, a
szereplők közösen énekeltük. Néhány társunk a 12
pontot ismertette egy oszlopra felragasztva. A műsor
vége előtt a néptánccsoport lépett fel: az alkalomhoz illő
énekkel és tánccal készültek. E produkciót követően, az
ünnepély zárásaként elénekeltük a Szózatot. Másnap
Pusztaberkiben is előadtuk a műsort. Az utaztatásban
való segítségnyújtásért pedig köszönetet mondunk
Csatári
Tibornak,
valamint
a
pusztaberki
önkormányzatnak..

Március 14-én, Karancslapujtőn voltunk sakkversenyen,
ahová 730-kor indultunk. Több mint százan neveztek a
Gordos Rezső emlékére rendezett egyéni sakkversenyre.
Sok korcsoportban mérkőztek meg egymással a
gyerekek, külön voltak a fiúk és a lányok. Minden
korcsoportból 7 meccset kellett játszanunk. Mi nagyon
jól, kiválóan szerepeltünk, mivel hárman is előkelő
helyezést értünk el: Gáspár Nicole 1.,Jargalsaikhan Bat
2., Bella Milán pedig 5. helyezett lett. Nicole nagyon
ügyesen versenyzett. Ezt mondta a versenyről: „7
játszmából 6-ot nyertem meg, 1 pedig döntetlen lett.
Kaptam egy kupát,
egy érmet és egy
emléklapot. Ezzel az
eredménnyel
továbbjutottam
az
országos versenyre,
amelynek még várjuk
az
időpontját.”
Gratulálunk neki, és
nagyon
büszkék
vagyunk
a
teljesítményére.
Felkészítőnknek, Gáspár Tamásnak köszönettel
tartozunk.

Az iskola 5. osztályos tanulói beneveztek a
balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár által
meghirdetett versenyre: két 4-4 főből álló csapattal
indultunk. Az egyik csapatban Czinege Illés, Csatári
Anna, Molnár Melani, Virág Felícia; a másikban Bella
Mercédesz, Gönczi Brigitta, Jargalsaikhan Bat és Tóth
Alexa szerepeltek. Nagyon sokat készültünk a
vetélkedőre, amelyhez a Bradley, az osztály réme c.
könyvet kellett elolvasnunk, és az író, Louis Sachar
életrajzát megtanulnunk. Amikor elérkezett a
megmérettetés nagy napja, március 18., mindannyian
nagyon izgultunk.
A verseny 14 órakor
kezdődött
az
érsekvadkerti
közösségi
házban.
Rajtunk kívül három
másik csapat is részt
vett a vetélkedőn, de
a
balassagyarmati
elődöntőkkel együtt
21 csoport nevezett be. Végül az egyik csapatunk 3., a
másik 4. helyezést ért el. A rendezvény mindenkinek
nagyon tetszett, reméljük, hogy tovább is jutunk. Az
utaztatásban
való
segítségnyújtásért
köszönetet
mondunk Mák Józsefné Magdi néninek és Csatári
Tibornak.
Az iskola a következő hónapokban is számos
programnak néz elébe: a versenyek további fordulói, a
nyílt
napok,
a
lelkigyakorlat,
az
országos
kompetenciamérések, a tervezett osztálykirándulások, az
anyák napja, a ballagás…

Iskolánk március 14-én, a megújult művelődési házban
ünnepélyt szervezett az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc emlékére. A népviseletes ruhába öltözött
diákok
által
előadott
műsorban több
tanulónk
szerepelt:
három narrátor,
négy főből álló
kórus,
három
versmondó, két
12
pontot
ismertető lány, a néptánccsoport, valamint a Petőfi
Sándort, Jókai Mórt és Vasvári Pált megszemélyesítő
fiúk. A megemlékezés elején közösen énekeltük el a
Himnuszt, ezt követően pedig egy felvételt is
vetítettünk, amelyet a forradalom és szabadságharc

Az iskola 3.,5. és 6. osztályos tanulói
(Gáspár Nicole, Hidvégi Anna, Bella Mercédesz,
Jargalsaikhan Bat, Tóth Alexa, Pauer Csilla, Pauer Edit)
3
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OVIHÍREK
Pályáztunk
A helyi Szent Ambrus Katolikus Általános Iskola
„Farsangra készülök” címmel pályázatot írt ki , melyre
óvodás gyermekek is pályázhattak munkáikkal. Lelkes
és kreatív gyermekekkel többféle farsanghoz
kapcsolódó tárgyat készítettünk, különböző technikákat
alkalmazva. Az eredményhirdetés az iskolások farsangi
bálján történt meg. Minden pályázó gyermekünk kapott
emléklapot és csokoládét, melynek nagyon örültek.
Azok a gyermekek, akiknek a munkái a zsűri tetszését
elnyerték, vagyis helyezést értek el, ők még
könyvjutalomban is részesültek.

Farsangoltunk
Minden évben nagy izgalommal készülünk a farsangi
bálra. A gyermekek nagyon szeretik ezt a napot, hiszen
ilyenkor nem teljesen a megszokott napirend szerint
telik a napunk. Kicsit kötetlenebb, szabadabb,
megengedőbb, ugyanis az izgalom miatt nyüzsgőbbek,
hangosabbak, mint egy átlagos napon. Az idén február
28-án, péntek délelőtt került erre sor. A feldíszített
csoportszobában vidám zenével vártuk a gyermekeket.
Már reggel szebbnél szebb, ötletes jelmezben érkeztek
a gyermekek és hozták magukkal a finom
süteményeket, csemegéket, innivalókat.

Alapítványunkról
Köszönet mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át
óvodánk alapítványának ajánlották fel. Ezzel
hozzájárultak ahhoz, hogy az alapítványban
meghatározott céljainkat meg tudjuk belőle valósítani.
Jövőben is várjuk a támogatásokat.
Alapítványunk neve:
A PATAKI
FEJLESZTÉSÉÉRT alapítvány
Adószám: 18630561-1-12

ÓVODA

GÓLYAHÍR
Hegedűs Barnabás Ferenc

Ezekből, a finomságokból a nap folyamán szabadon
lehetett fogyasztani, de csak mértékkel, mivel helyet
kellett hagyni az ebédre készített finom farsangi
fánknak is. Egész délelőttöt a jókedv, tánc és kacagás
jellemezte. Amikor már a fáradság jelei mutatkoztak,
akkor egy kis asztali tevékenységet is beiktattunk,
táncoló bohócot készítettünk és rajzolgattunk. Ezután
újra mókázás és lufizás következett. Reméljük, hogy a
következő években is felejthetetlen élmény lesz a
télbúcsúztató mulatság.

Házasság ot kötöttek
Pap Roland és Mikle Andrea

Halottaink
Szabó Nándor, Farkas Ferenc, Nagy Attila
Kegyelettel búcsúzunk
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Számítástechnikai tanfolyam Patakon
Este 19 órától a Lúze-rock és az Orion koncertjére
tombolhattunk!

A salgótarjáni J.L.Seagull Szakképző Iskola „Idegen
nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
projekt támogatásával Községünkben tanfolyamot
szervezett 2013. október 20-től 2014. február 21-ig.
erre a 90 órás képzésre 16-an jelentkeztünk. Oktatónk
Busai-Laczó Timea volt. Heti két alkalommal vettünk
részt a tanfolyamon az általános iskolában, ahol a
következőket tanultuk: IKT alapok, ECDL Operációs
Rendszerek,
Szövegszerkesztés,
Internet
és
Kommunikáció. Voltak köztünk, akiknek volt már
némi informatikai ismeretük, de ők legalább
felelevenítették eddigi tudásukat, de voltak olyanok is,
akiknek teljesen új dolog volt a számítógép. Az órák jó
hangulatban teltek. Tímea minden segítséget megadott
nekünk, hogy sikeresen elvégezzük ezt a tanfolyamot.
Volt, amikor vetítéssel tette színesebbé az elméleti
részeket, volt amikor fénymásolt jegyzetekkel
könnyítette meg az elmondottak megértését. Négy
alkalommal kellett modulzáró vizsgát tenni, amelyre
mindig izgalommal készültünk, gyakoroltunk, mint
diákkorunkban. Nagyon jó dolognak tartom, hogy itt
helyben, a faluban ilyen képzésen vehettünk részt és
tudásunkat együtt jó hangulatban gyarapíthattuk. Az
utolsó modulzáró vizsga után egy kis süteménnyel,
üdítővel készültünk. Örültünk, ugyanakkor sajnáltuk is,
hogy vége a tanfolyamnak.

Reméljük, hogy a látogatóinknak sikerült örömteli és
vidám pillanatokat szerezni, ráirányítva a figyelmet a
kultúra fontosságára is.

Kultúrházak éjjel nappal Patakon
Idén első alkalommal községünk is csatlakozott a
Magyar Népművelők Egyesülete által kezdeményezett
Kultúrházak éjjel-nappal országos akcióhoz. A
program elsődleges célja az volt, hogy ráirányítsa a
figyelmet a művelődési házakra. A település kulturális
munkásai által szervezett program a „SPORTOLJ,
NEVESS, TOMBOLJ!”
ELNEVEZÉST KAPTA.
2014. március 1-jén reggeltől estig lehetősége nyílt az
érdeklődőknek a sportolásra és a szórakozásra a
Művelődési Házban. Korhatár nélkül bárki nevezhetett
a sakkversenyre valamint a délutáni pingpong
versenyre.

Az újságot kiadja:
Patak Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Barnáné Molnár Tünde
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A koffein mérgezés tünetei lehetnek: idegesség,
nyugtalanság, álmatlanság, gyomorideg, remegés, gyors
szívverés (tachycardia), pszichomotoros nyugtalanság és
bizonyos
esetekben,
pl.
koffein
érzékenység
fennállásakor halál. A gyarmati kórházban már voltak
koffeinmérgezés miatt szívritmuszavarral kezelt
gyermekek, illetve olyan eset is, az addiktológián, hogy
egy fiúnak jártányi ereje sem maradt, mert a folyamatos
„tuning” hatására szervezete felélte az összes adrenalint
és nem termelődött új külső segítség nélkül. Ezek az
esetek mind az egy literes kiszerelésű, narancssárga
csomagolású italhoz (meglepően olcsó) köthetők, mely
kb. 15-20 adag kávénak megfelelő koffeint tartalmaz.
Melyikünk itatna meg jó szívvel egy tizenévessel 20
kávét egyszerre?
A gyártó ugyan ráírja a csomagolásra, hogy gyermekek
nem fogyaszthatják, azonban a termék minden más
megjelenésében ellentmond ennek.
Szeretnénk tehát felhívni a szülők, nagyszülők,
pedagógusok figyelmét, hogy ügyeljenek rá, mit iszik a
gyermek! Mert a folyadékfogyasztás fontos, de
üdítőként inni a szervezetet stimuláló anyagokat hosszú
távú károsodást, függőséget okozhat. Nem csoda, ha
olyan sok a magatartászavarral küzdő fiatal.
Gyermekeink energiája inkább az egészséges étrendből,
kiegyensúlyozott környezetből, sok mozgásból és a
boldog gyermekkorból táplálkozzon!

Patakon is megrendezésre került a Zöldutak Módszertani
Egyesület Svájci Civil Alap és a Sugárkankalin
Turisztikai Egyesület által támogatott Nógrád megyei
sorozatának gyümölcsészeti felmérése. 2014. március
18-án a pataki idős lakosokat felkerestünk és
beszélgettünk a régi szokásokról, hagyományokról,
gyümölcsfajták elnevezéséről, gyümölcsökkel készült
ételekről. Dr. Szani Zsolt gyümölcsész szakértő előadást
tartott a gyümölcsfák oltásáról és metszéséről a
Művelődési Házban, majd a gyakorlatban Medve
Nándor kertjében bemutatta a szakértő a gyümölcsfák
metszését, oltását.

Síró Katalin védőnő
Gyermekeink „energiája”

Felhívás

Egyre többféle energiaitalt lehet kapni az üzletekben.
Sajnos elsősorban nem a felnőtteket csábítják a színes
feliratú dobozokban rejlő, általában „tutti-frutti” ízű
italok, hanem a gyerekeket. A csomagolás eltakarja a
tartalmat, és igyekszik a veszélyeket is, mert az
összetevők között alig találhatóak olyanok, melyek a
hétköznapi emberek számára is beazonosíthatóak. A
létező 403-féle (!) hasonló készítmény közül elvétve
akad olyan, amelyik nem sorolja fel a teljes „E” palettát.
Az „energia” szinte mindegyikben a koffein és a hatását
és felszívódását segítő taurin.
Míg egy három decis kólában 35 milligramm koffein
van, egy rövid kávéban 80-150 milligramm, addig egy
két decis energiaitalban 500 milligramm (vagy annál
több is) is lehet. Az egyes energiaitalok üdítőként
kerülnek forgalmazásba. A fogyasztásuk viszont
túladagolást
eredményezhet,
nem csak
káros
anyagokból, de vitaminokból is. Egy átlagos ital 100 mlben egy felnőtt ember napi szükségletének egy harmadát
fedezi, tehát a 250 ml-es kiszerelés majdnem a teljes
napi bevitelt. Az ennél nagyobb kiszerelés fogyasztása
tehát a szükségesnél nagyobb dózis, még a felnőtteknek
is. A címkéket tehát érdemes alaposan elolvasni.

Minden év tavaszán megrendezésre kerül a Művészetre
Hívás Napja a Sugárkankalin Turisztikai Egyesület
szervezésében, amely településenként változatos
kulturális, hagyományőrző programsorozatot kínál az
érdeklődőknek.
E programsorozat 2014. április 25-én kerül
megrendezésre a Kalászházban. Ennek keretében
szeretnénk megszervezni a „Múltunk a jelenben” című
kiállítást:
- helyi alkotók műveiből (pl. gobelin, horgolás,
hímzés), valamint
- községünk régi használati tárgyaiból.
A kiállításhoz szükségünk lenne a padláson és a láda
fiában megtalálható régi emlékekre (népviselet,
használati tárgyak, népviseletes babák, szőttesek,
hímzett terítők, falvédők stb.)
Falu életéről régi képeket is szeretnénk a kiállításon
bemutatni, ehhez minél több képre lenne szükségünk.
A felajánlott tárgyakat és képeket gondosan névvel
ellátjuk, és a kiállítás után visszakerül a gazdájához.
Várjuk az érdeklődő helybeliek megkeresését a
Polgármesteri Hivatalban a kulturális munkásoknál.
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