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Önkormányzati Hírek
Május 20-i ülésén a Képviselő-testület
újabb 5 évre Némethné Tibold Szilviát
választotta meg a Bánki Donát
Általános
Iskola
és
Óvoda
igazgatójának. A kötelezően kiírandó
pályázaton egyedüli jelöltként induló
igazgató
asszonyt
valamennyi
véleményező szervezet, – a tantestület,
a szülők és a diákok szervezetei –
valamint a társult intézményfenntartó,
Nagydém Község Önkormányzata is
egyöntetűen támogatta.
Munkájához sok sikert és kitartást
kívánunk!
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Hősök napja
Május 23-án vasárnap 11 órai kezdettel
emlékeztünk meg a két világháború patonai
áldozatairól. A megemlékezést a felújított I.
világháborús emlékműnél tartottuk. Az iskolások
szép műsort adtak elő, melyet ezúton is
köszönünk! Az Önkormányzat részéről Pintér
Imre polgármester és Lakatos Károlyné
képviselő a Lovászpatonáért Baráti Kör részéről
Vajdáné Kauffmann Erzsébet és Szente László
helyezte el a megemlékezés koszorúját mindkét
emlékműnél.

"A zért m ert szerettek, jöttem a világra,
s lettem kicsi csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek m indig igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok, kicsi kincs, de em ber”
K öszöntjük az újszülöttet:
újszülöttet :
E klics D om inik
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Élet az iskolában és az óvodában
A községi majális keretében május 2-án köszöntöttük
az édesanyákat. Pintér Imre polgármester úr, majd
Valiczkó Zsolt 8. osztályos tanuló megható szavakkal, a
2. és 5. osztályosok dallal, a néptáncosok tánccal
fejezték ki szeretetüket, hálájukat az édes- és a
nagymamáknak.

Május 7 – 8 - án 38 tanuló ( 4 – 8. osztályosig ) vett
részt a kiránduláson. Úti célunk Kékes, Recsk, Eger,
Felsőtárkány, Szilvásvárad, Aggtelek volt. Tartalmas
két napot töltöttünk az Északi –középhegységben,
megismerkedtünk Eger nevezetességeivel, megnéztük
a Fátyol vízesést, a szilvásváradi Lovas Múzeumot,
felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk az Aggteleki
cseppkőbarlangban.
Május 12-én az egynapos kirándulásokat
bonyolítottuk le. Az 1.,2.,3. osztályosok Győrben jártak,
megnézték a Dinó kiállítást, az állatkertet, majd sétáltak
a belvárosban, a McDonald’s-ban uzsonnáztak.
A 4.,5.,6. és 8. osztályosok ugyanezen a napon
Sümegen, Balatonedericsen, Keszthelyen jártak,
megismerkedtek
a
Balaton
–felvidék
nevezetességeivel. A nap fénypontja a balatoni
sétahajózás volt.
Május 26-án került sor az országos
kompetenciamérésre, ahol az előző éveknek
megfelelően 4.,6. és 8. osztályosok. szövegértését és
feladatmegoldó gondolkodását vizsgálták.

Május 28-án rendeztük meg első ízben a Bánki Donát
Napot, amelyen az iskola névadójára emlékezünk. Bánki
Donát életével, munkásságával ismerkedhettek a
tanulók, majd az alsósok régi gyermekjátékokkal, a
felsősök természettudományos vetélkedővel ünnepeltek.
Ezekkel párhuzamosan meghívásos labdarúgó tornát
szerveztünk a környék iskolái számára.
Májusban rendezték a városi atlétikai versenyeket.
Szegedi Richárd 4 próba összetett egyéni 1., Tardi
Csaba 4 próba összetett egyéni 2., Laczó Erika 4 próba
összetett egyéni 3., Tardi Csaba távolugrás 2., Tardi
Csaba kislabdadobás 2., Berki Béla kislabdadobás 2.,
Berki Béla távolugrás 3., Meiczinger Péter súlylökés 4.
helyezést ért el.
A csapatok versenyében a városin 1. helyezést ért el a
lány és a fiú 4 próba csapat, eredményükkel a megyei
döntőre jutottak. A csapatok tagjai : 4 próba lány :
Csonka Zsuzsanna, Horváth Bernadett, Laczó Erika,
Fábián Vivien, Szántó Dzsenifer, Nagy Tíria. 4 próba fiú :
Szegedi Richárd, Tardi Csaba, Meiczinger Richárd, Papp
István, Orsós Arnold, Hujber Ervin.
Egyéniben a megyei döntőn Berki Béla 7. osztályos
tanuló 6. helyezést ért el kislabdadobásban 65,25
méterrel. Felkészítőjük Tóth J. Attila testnevelő.
A Maci és Süni csoportban május első hetében mesével,
versekkel és énekekkel köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat.
Május 27-én, csütörtökön az óvoda kiskertjében
gyermeknapot tartottunk. A szülők és az óvoda dolgozói
irányításával délelőtt kézműves foglalkozásokon,
arcfestésen vettek részt a gyermekek. Délután
sportversenyeken mérték össze a csapatok tudásukat. A
legjobb csapat aranyérmet, a jók ezüstérmet kaptak. A
délután folyamán tűzoltóautó és rendőrautó bemutatót is
láttak az óvodások.
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Patonai diák szép sikere
Bertalan Krisztina a
Szociális és Munkaügyi
Minisztérium
és
a
Nemzeti
Szakképzési
Felnőttképzési
Intézet
által szervezett Országos
Szakmai
Tanulmányi
Verseny
döntőjén
a
külkereskedelmi üzletkötő
szakképesítésben
I.
helyezést ért el.
Ez alkalomból kértem tőle
interjút a Patonai Hírmondó részére.
„A lovászpatonai Általános Iskola elvégzése után
a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában
érettségiztem 2009. évben. Tanulmányaimat a
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
külkereskedelmi üzletkötő szakán folytattam.
2010. januárjában értesítettek arról szaktanáraim,
hogy az NSZFI országos versenyt hirdetett
külkereskedelmi üzletkötő szakképesítésben.
Javasolták részvételemet, hogy én képviseljem az
iskolát, beneveztek a versenyre.
Az iskolai elődöntő vállalkozások alapítása,
működtetése témakörben zajlott. Márciusban
kiderült, hogy ötödikként bejutottam az országos
döntőbe. A verseny szakmai és nyelvi részből állt.
Előttem négy budapesti versenyző állt, akik
kéttannyelvű iskolából jöttek, és már két éve
tanulják a külkereskedelmet. Pápán ez a képzés
egy éves. Ennek tudata arra ösztönzött, hogy
alaposan és lelkiismeretesen készüljek az országos
döntőre.
Szaktanáraim
is
maximális
felkészültséget vártak tőlem. Elárasztottak
szakirodalommal, alig győztem tanulni.
A versenyt megelőző két hónapban le kellett
mondanom a hétvégi szórakozásokról, a szabad
időről is. Szinte alig aludtam ebben az
időszakban. Fontosnak tartottam a precíz és a
legkisebb részletre is kiterjedő felkészülést.
A versenyt Kaposváron rendezték meg 2010.
április 19-21. között. Az első napon
külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása írásbeli
vizsga volt, reggel 8-tól 12 óráig tartott. Fél óra
pihenő után kezdődött az ügyviteli, irodatechnikai
és kommunikációs ismeretek írásbeli része, majd
a marketing szóbeli, ez után az ügyviteli szóbeli
vizsga következett. 20-án a külkereskedelmi
szóbeli vizsgával indult a nap, majd a

kommunikációs és szakmai nyelvi rész következett.
21-én délelőtt a kaposvári Városháza dísztermében
volt az eredményhirdetés. Itt tudtam meg, hogy én
lettem az első helyezett a külkereskedelmi
szakmacsoportban. Megkaptam az oklevelet és a
díjat.
Külön örömmel tölt el, hogy az eredményhirdetés
után a vizsgabizottság elnöke, Dr. Constantinovits
Milán külkereskedelmi professzor úr személyesen
gratulált, és örömét fejezte ki, hogy 40 ponttal
előztem meg a II. helyezett versenyzőt. Elmondta
még, hogy reméli, szeptemberben találkozunk az
egyetemen.
Eredményem alapján mentesülök a szakmai vizsga
teljesítése alól, ezért már nem kell iskolába járnom.
Az egyetemi felvételihez 30 pontot jelent ez a
szakmai siker.
A verseny óta sem pihentem, németből ismét
érettségiztem, hogy javítsak a tavaly ugyan ötösre
értékelt vizsgámon, hiszen a százalékos eredmény
számít a felvételinél. Abban bízom, hogy idén 95
%-osra sikerül.
A német érettségi vizsga másnapján a Budapesti
Gazdasági Főiskola üzleti szakmai nyelvvizsga
írásbeli részét tettem le, majd két napon belül a
szóbeli következett. Úgy érzem, jól sikerültek.
Nyáron a szakmában szeretnék gyakorlatot
szerezni, ezért munkahelyet keresek.
A veszprémi Pannon Egyetem Nemzetközi
Gazdálkodás,
korábban
külkereskedelmi
alapszakára jelentkeztem.
Majd az alap diploma megszerzése után a budapesti
Corvinus Egyetem mesterképzésén folytatom
tanulmányaimat.
A középiskolai évek alatt Lovászpatonáról jártam
be Pápára. Most barátkozom a gondolattal, hogy itt
kell hagynom szülőfalumat. Szüleim, két húgom,
nagyszüleim mindent megtettek annak érdekében,
hogy nyugodt légkörben, gond nélkül élhessem a
diákéveket, tanulhassak. Segítettek, velem izgultak,
mellettem álltak. Remélem, ez a jövőben sem
változik, ha nagyobb is lesz a földrajzi távolság
közöttünk.
Mindig szeretettel gondolok Lovászpatonára, az
iskolámra,
azokra
az
emberekre,
akikre
számíthattam - akár vasárnap délután is. Olyan
útravalóval láttak el, ami megtöltötte tarisznyámat.”
Gratulálok az eredményhez, és tanulmányaihoz sok
sikert kívánok.
Fehér Mária
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Majális
A Majálist május 2-án tartottuk. A délelőtt a
futballé volt, a helyi vendéglősök csapatai
küzdöttek a Majális Kupáért. 11 órától
kezdődött a Főzőverseny, ahol több csapat
versenyzett a legfinomabb gulyás címért.
13 órakor Pintér Imre polgármester nyitotta
meg a rendezvényt. A műsor az általános
iskolások Anyák napi műsorával kezdődött,
melyet a néptáncosok fellépése színesített.
A délután folyamán amatőr művészek
kiállítását láthatták az érdeklődők: Magyar
Zoltán természetfotóit, Mészáros Péter
grafikáit, Fehér Antalné báb- és
festményfotóit.
A délután folyamán légpuskalövészet
(Jurkulják János), sakk (Dechert György),
asztalitenisz (Németh István) versenyek
indultak. A gyermekek részére az iskola
pedagógusai játszóházat tartottak,az óvoda
kiskertjében pedig finom falatkákat
készíthettek az óvónők segítségével,de
lehetőség volt póni lovaglásra (Busa
Gyula,Katona Zsolt) és sétakocsikázásra
(Kelemen László) is.
A napot a 11-es rugó verseny és az
eredményhirdetés zárta.
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LO V Á SZ PA TO N A - június 12. (szom
(sz om bat)
STE F F L SÖ R Ö Z Ő
14: 00 F Ő Z Ő V E RSE N Y
17 órától:
órától : E RE D M ÉN YH IRD E TÉ S
Freestyle
Frees tyle (labdazsonglő
(labdazsongl ő r):Á
r): Á rvai Titusz
Lovászpatonai N yugdíjas K lub elő
el ő adásában
Rejtő
Rejt ő Jenő
Jen ő : Pem ete a rem
r em ete c.kom
c. kom édia
Rom a táncok és dalok – Szivárvány együttes
Lovászpatona
Country táncok
tánc ok :M argaréta N ő egylet Csót
Indián zenészek
E vitavita - tánccsoporttánccsoport - Sokorópátka
K ajárpéci V izirevű
izirev ű : Lovászpatonai Szép
S zép H eléna
(vásári kom édia)
M indenkit szeretettel várunk!

„ E z a gyertya m ost érted égjen,
K i fent laksz m ár a m agas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
halot tainktól:
Sarkadi József
E rdélyi K álm án
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