
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

 

„Irinyis karnevál” 

 

A 2017-es iskolai farsang a karnevál jegyében zajlott. A jó hangulatú, vidám 

ünnepség egyéni jelmezes felvonulással kezdődött, majd a karneváli hangulatot a 

színvonalas osztályprodukciók biztosították. Ezt követően a zsűri értékelte és 

jutalmazta az egyéni felvonulókat és a csoportos műsorokat. A télűző mulatság 

diszkóval záródott. 

A szünetekben elfogyasztható finom falatokat idén is a 7. osztályos szülői 

munkaközösség biztosította. 

 Nagy örömünkre évről évre egyre többen csatlakoznak iskolánk télbúcsúztató 

rendezvényéhez. 

 

Farsangi montázs 

 

 

  



 

8. osztályosok szóbeli vizsgája 

 

A középiskolai meghallgatások előtt, szülői kérésre iskolánk idén is lehetőséget 

biztosított a végzős diákoknak a szóbeli megmérettetésre. A február 14-én délelőtt 

megrendezett vizsgán a gyerekek magyar, matematika és angol tantárgyakból 

tehették próbára tudásukat, beszédkészségüket. A vizsgaeredményekről a szülőket 

írásban tájékoztattuk. 

  

Vizsgapillanatok 

 

 

  



Versenyek és eredmények 

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei 

tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona matematikaversenyt, melynek megyei 

fordulóján iskolánkból 18 tanuló vett részt.  

Legjobb eredményt elérő diákjaink: 

Kádi Péter 7.o. 

Molnár Andrea 7.o. 

Csikai Sára 5. 

Felkészítő nevelők: Lukács Mihályné, Szatmári Károlyné, Ujvárosiné Slifka 

Mariann, Kissné Frank Csilla, Csizmaziáné Török Boglárka  

 

 „Értékeink” Magyarországon címmel megyei vetélkedőn vettek részt iskolánk 

tanulói: Kerekes Zsuzsanna 7.o., Kádi Péter 7.o., Csizmazia Réka 8.o. és Tóth 

Lili 8.o.. A verseny 2. fordulója Debrecenben a Megyeházán került megrendezésre. 

A verseny célja a Hungarikumok és Nemzeti Értékek megismertetése a 

gyermekekkel. A nívós versenyen való részvétel maradandó emléket hagyott a 

gyerekekben. 

Felkészítő nevelő: Lukács Mihályné 

 

 A Teleki Pál országos földrajzverseny iskolai fordulóján továbbjutott tanulónk: 

Csizmazia Réka 8.o. Április 8-án ő képviseli intézményünket a megyei 

megmérettetésen. 

Felkészítő nevelő: Kontor Gábor 

 

SNI-s és BTM-es tehetségek számára február 13-án rendeztünk Szépíró Versenyt. 

A 23 résztvevő diákunk közül a legszebb írásbeli munkát három korcsoportban 

értékeltük. 

I. korcsoport: 1. hely: Ajtai Melissza 2.o. 

                        2. hely: Nemes Julianna 3.o. 

                        3. hely: Szabó György 2.o. 

II. korcsoport: 1. hely: Varga Boglárka 4.o. 

                         2. hely: Csernátoni Enikő 4.o. 

                         3. hely: Misuta Zoltán 4.o. –Szabó Albert 4.o. 

III. korcsoport: 1. hely: Kovács Zsombor 7.o. 

                          2. hely: Orvos Panna 7.o.- Hajkai Rihárd 6.o. 

                          3. hely: Pető Bettina 7.o.- Varga Sándor 8.o 

Felkészítő nevelők: Vályi Éva, Magyar Jánosné, Katonáné Szabó Csilla, Vályiné 

Pápai Viola és Jákóbné Szilágyi Éva 

 

  



Szépíróink 

 

 
Folytatódott a Bozsik Labdarúgó Torna. A legutóbbi versenyeken az első és a 

második korcsoport focistái több alkalommal második helyen végeztek.  

Felkészítő nevelő: Kontor Gábor  

 

 

Március 4-én, szombaton tartották Mikepércsen a Wass Albert Kultúrházban a Béres 

András Néptáncversenyt, ahol a táncosok élőzenei kísérettel mutatták be 

produkcióikat. Iskolánkat Misuta Zoltán / 4.o./, Misuta Péter /6.o./ és Varga Ivett 

/4.o./ tanulók képviselték. Minden résztvevő diákunk arany minősítéssel tért haza. 

Felkészítő nevelő: Nagy Imre táncpedagógus 

 

  



Táncosaink és mesterük 

 

 
Miskolci Patrik 4. osztályos tanulónk gyerek 2. kategóriában március 4-én 

aranyérmet szerzett Veszprémben a Kyokushin Karate Országos Diákolimpián 

döntőjén. 

Edző: Kiss Ernő edző 

  



„Győzelem!” 

 

 
 

Gratulálunk a versenyeken résztvevő minden tanulónknak és felkészítő 

nevelőiknek! 

 

  



Március15. 

 

Az 1848-49-es Szabadságharc történéseire március 14-én, 13,30-kor emlékezünk az 

Irinyi utca 1. szám előtti utcarészen. Az események felidézését a 7. osztályosok 

műsora és iskolánk pedagógusainak szavalatai biztosítják. 

A műsort összeállította és a gyerekeket felkészítette: Szentmiklósi Miklós 

osztályfőnök, Nagy Imre táncpedagógus és Jákóbné Szilágyi Éva 

 

Jákóbné Szilágyi Éva 

                       iskolai tudósító 

 

HIRDETMÉNY 

 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásról 

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 

- 2017. április 20.   07:30 – 17:30 óra 

- 2017. április 21.   07:30 – 17:00 óra 

A beiratkozás helyszíne: 

 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola – iskolatitkári iroda 

        4283 Létavértes, Irinyi u. 8.sz. 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi iratok bemutatása szükséges: 

-  a gyermek személyazonosítására alkalmas a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (születési anyakönyvi kivonat, 

lakcím kártya, TAJ kártya), 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai 

szakvélemény, szakértői bizottság javaslata, sajátos nevelési igényű gyermek 

esetében szakértői vélemény), 

- normatív kedvezmény igénybevételéhez a jogosultság megállapításához szükséges 

igazolás (családi pótlékról szóló igazolás, orvosi igazolás tartós betegség esetén, 

gyermekvédelmi kedvezmény határozata). 

 


