A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:
Pályaválasztás előtt végzős diákjaink

8. osztályos tanulóink idén október 18-án látogattak el Debrecenbe, a „Szelet a
vitorlába!” pályaválasztást segítő rendezvényre. A korábbi évekhez hasonlóan a
2016-os programon is széles körben mutatkoztak be a környék középiskolái. Az 50
középfokú intézmény mellett 30 munkáltató hívta fel az általános iskolások figyelmét
a szakképzés fontosságára.
Ezen túl rendhagyó osztályfőnöki órák keretében segíti iskolánk a nehéz döntés
előtt álló ifjakat a továbbtanulás kérdésében. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
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pályaorientációs foglalkozásokat tartanak iskolánkban. Fogadjuk a különböző
középiskolák delegáltjait is, akik tanulóinknak beszámolókat, tájékoztatókat tartanak
intézményükről.
„Szelet a vitorlába” a Debreceni Lovardában

Nemzeti ünnepünk: Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989-es kikiáltásának napjára emlékeztünk október 21-én. Iskolánk
tornatermében. 7-8. osztályos tanulóink fiatalos lendülettel, modern szemléletű
megemlékezés keretében idézték meg az 1956-os októberi eseményeket Jákóbné
Szilágyi Éva pedagógus felkészítésével.
„S fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,

hogy a pesti utcán hullt a vér.”
/ Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán/
Az emlékezés pillanatai

Halloween
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, délután az Irinyis diákok egy „rémes” –buli
részesei lehettek. A hagyományos tökfaragás mellett, filmvetítés, kézműves
foglalkozások, rémtörténetek és diszkó biztosította a vidám hangulatot. Kísérteties
jelmezbe öltözött szellemek, boszorkányok, zombik és különféle szörnyek lepték el
az iskolaépületeket. A legötletesebb és legijesztőbb jelmezt viselő gyerekek
különdíjat is kaptak.
Irinyis halloween

Megyei rajzverseny siker
Meghívásra vett részt 20 tanulónk a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek
Szövetsége által meghirdetett megyei rajzversenyen.
Közel 100 versenyző közül Hajkai László 3. o. tanulónk II. helyezést ért el. Az
ünnepélyes eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitójára a Debreceni Megyeházán
került sor.
Gratulálunk a versenyben részt vevő tanulóknak és felkészítő nevelőjüknek
Tamás Henrietta tanár néninek!
Kiállításon

A vértesi könyvtár hírei
Az ősi kelta hagyományokból átvett játékos hangulatú Hallowen „ünnep” tovább
folytatódott október 29-én szombat délután a Vértesi Könyvtárban az immár
hagyománnyá vált töklámpásfaragó találkozón. A hangulat meghitt és családias volt.
Itt már nem csak vértesi, hanem létai és debreceni testvérpárok, diákok és családok
szórakoztak, mulatták az időt a szervezőkkel (Tamás Henrietta pedagógus, Papp
Miklósné könyvtárkezelő) közösen.

Felhívás
Beköszöntött az ősz a „nem szeretem” időjárás, azonban ez az időszak több időt ad az
olvasni szerető embereknek , ezért könyvtárunkban elindítjuk a

Szabó Magda olvasói klubot,
melyre várjuk a lakosság felnőtt tagjait.
Az első összejövetel időpontja: 2016.11.19. 14:00 óra
(Szabó Magda halálának 9. évfordulója)
Helyszín: Vértesi Könyvtár – Kassai u. 8
Az első alkalommal a következő terveink vannak:
Közös teázás
Beszélgetés Szabó Magda műveiről
Tetszőleges olvasmányokról való kötetlen eszmecsere
További foglalkozási tervek pontosítása

Ha szeretsz olvasni, és jólesne egy közös beszélgetés másokkal az olvasmány élményeidről,
akkor
köztünk a helyed!
Szervezők:
Tamás Henrietta pedagógus
Debreceni-Borók Szilvia könyvtáros-tanár
Papp Miklósné könyvtárkezelő
A híranyag összeállítója: Jákóbné Szilágyi Éva iskolai tudósító
Osztálytalálkozó
2016. október 22-én újabb osztálytalálkozó került megrendezésre az Irinyi iskolában.
Az 1996-ban ballagott diákok tértek vissza 20 év után.
A jó hangulatú délutánt Török Stenczer Enikő átdolgozott soraival nyitottuk.
„Temérdek emlék tolakszik ma körénk,
A múlt megszépülve tárul ismét elénk.
Nyissuk meg szívünket az emlékek előtt,
Ki-ki, feledje most, mit sorsa neki jelölt!
Tapssal köszöntsük, ha kigördül a színpad,
S ifjúságunk forgataga szivárványos színt ad.
Csak játsszunk! Játsszuk el újra és újra,
Éljünk önfeledten, fürödjünk a múltban!”
/Török Stenczer Enikő/
Ezt követően iskolánk igazgatóasszonya, Vályiné Pápai Viola (magyar tanár
nénink) bemutatta az intézményben történt változásokat és meglepetésként egy
zenés-fényképes összeállítást készített nekünk kisdiák éveinkről.
Majd séta közben megtekintettük az idő közben felújított iskolaépületeket, az Irinyi
Arborétumot és az Irinyi Kiállítótermet. Később a nyitó vers szavait megfogadva
Pardi Sándorné, Erzsike néni irányításával rendhagyó osztályfőnöki óra keretein
belül önfeledten meséltünk egymásnak az elmúlt két évtizedben történtekről. A

beszélgetést finom vacsora mellett folytattuk, aztán, mint ahogyan az iskolában illik,
közös énekléssel köszöntöttük születésnapját ünneplő osztálytársunkat.
Nagyon jó volt újra együtt lenni és visszaidézni a múlt pillanatait.
Köszönet a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola vezetőjének,
osztályfőnökünknek és diáktársainknak az együtt töltött örömteli órákért!

1.sor: Vályi Zsuzsa /szülinaposunk/, Karcza Katalin, Sipos Mónika,
Vályiné Pápai Viola / igazgatóasszony/, Pardi Sándorné /osztályfőnök/,
Mezei Erika

2.sor: Ajtai Tibor, Balázs György, Molnár László, Szilágyi Éva, Nagy Tamás, Győrösi
Tamás

