
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

 

Osztálykirándulások 

 

Az utolsó tanítási napokon iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói élményekben 

gazdag tanulmányi kirándulásokon vettek részt. Az életkori sajátosságoknak 

megfelelően hazánk különböző pontjaira látogattak el növendékeink /Vekeri-tó, 

Debrecen, Eger, Szilvásvárad, Aggtelek, Miskolctapolca/ osztályfőnökeik és az őket 

tanító nevelők kíséretében.  

 

Irinyisek Egerben 

 

 
 

 

Tanévzárás 

 

 

Hagyományainkhoz híven vidám hangulatú zenés, táncos bolondballagóval, majd 

szerenáddal köszöntek el első körben 8. osztályos diákjaink társaiktól, tanáraiktól és 

a vértesi közösségtől az utolsó tanítási napon. 

 A komoly búcsú napjára június 18-án került sor a ballagóval egybekötött évzáró 

ünnepségen, ahol megható műsor keretében mondtak köszönetet az itt töltött 8 évért 

a legnagyobb Irinyisek. 

Végzős tanulóink az alábbi iskolatípusokban folytatják tanulmányaikat szeptembertől:  

gimnáziumban: 5 fő 

szakgimnázium: 6 fő 

szakközépiskolában: 5 fő 



Tanévzáró ünnepségünkön a 8. osztályosok műsora után igazgatóasszonyunk 

értékelte a 2016/17-es tanévet. 

Legfontosabb statisztikai adatok: 

- záró tanulólétszám: 172 fő 

- iskolánk magatartási átlaga: 4,29 

- iskolánk szorgalmi átlaga: 3,75 

- iskolánk tanulmányi átlaga: 4.02 

- bukott tanulók száma: 7 fő 

- ebből pótvizsgára bukott: 5 fő  

- évismétlésre bukott: 2 fő   

- kitűnő tanulók száma: 18 fő 

 - jeles (4,8-4,99) tanulók száma: 15 fő  

Büszkeségeink névsora 

Kitűnők Jelesek 

 
2. osztály: 
Kovács Renáta 
Szima Csenge 
Tóth Roland 
Tóthfalusi Máté 
Zsiros András 
 
                      
 3. osztály:   
Gombos Petra 
Lakatos Milán 
Pongor Attila 
Varga József 
Zudor Nóra 
Zudor Réka 
 
4. osztály:   
Belényesi Bence 
Miskolci Patrik 
Nagy Szabina 
 
5. osztály:   
Csikai Sára 
Tóth Zsóka 
 
 6. osztály:  
 Katona Dániel 
 
 7. osztály:   
Kádi Péter 

 

            

 3. osztály:   
Csizmazia Gábor  
Gudász Ádám 
 
 4. osztály:   
Fekete Szabolcs 
Katona Lili 
 
 5. osztály:   
Fekete József 
Kovács Márk 
Mázló Evelin 
Puskás Benedek 
Tóth Ádám 
 
 6. osztály:   
Balogh Ágnes 
Molnár Fruzsina 
 
 7. osztály:   
Molnár Andrea 
Kerekes Zsuzsa 
 
 8. osztály:   
Csizmazia Réka 
Tóth Lili 

 

 

  



Az első osztályosok szöveges értékelése alapján a legjobban teljesítettek az alábbi 

tanulók: 

Pongor Nelli 

Szabó Anita 

Németh Panna 

Jákób Levente 

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ Dicséretében részesült Csizmazia Réka 

/8.o./ 

 Nevelőtestületi Dicséretben részesült: Pongor Attila /3.o./, Molnár Andrea /7.o./  

A tanulók jutalmazásához idén is hozzájárult az Alapítvány Létavértesért- 

jutalomkönyvét kapta Misuta Edina 8. osztályos tanuló, a „Korszerű Iskoláért” 

Alapítvány – jutalomkönyvét kapta Tóth Lili 8. osztályos tanuló, a Matematikában 

Tehetséges Gyermekekért Alapítvány - jutalomkönyvét kapta Kádi Péter 7. 

osztályos tanuló. 

 A kiemelkedően sportoló gyerekeket - Pongor Attila, Miskolci Patrik, Máslányi 

Sándor, Bacsa László- a Megyei Gyermeklabdarúgó Szövetség és a helyi Létafit 

Sportegyesület kupákkal, oklevelekkel, illetve ingyenes vízitúrával - Misuta Péter-

ismerte el. 

 

Búcsúzó nyolcadikosaink 

 

  



Tanévzárás 

 



 

A tanévzáró ünnepségen hűséges pedagógusunktól 

- NAGY KÁROLY-tól -  

is búcsúztunk 

 

1986 óta, 31 éve testnevelő tanárként folyamatosan a Létavértesi Irinyi János 

Általános Iskola tanulóinak állóképességét fejlesztette. Túlzás nélkül mondhatom, 

hogy tanár Úr szerves része volt a vértesi településrész hétköznapi utcaképének, 

hisz 31 évig folyamatosan rótta a tornaterembe vezető Kassai utcát, napi 5-6 

gyerekcsoportot kisérve a tanórákra és vissza. 

A kötelezően megtartott testnevelés órákon kívül elhivatottan gondoskodott a 

sportolási lehetőségek széleskörű megismertetéséről, gyakoroltatásáról is. Kiemelten 

foglalkozott kézilabdával, atlétikával és sakkal szakkörök, sportkörök keretében. 

Ezekben a sportágakban rendszeresen biztosította a tanulók versenyeztetését 

intézményen kívül is. 

A 3 évtizedes tevékenysége alatt vértesi gyerekek százait tanította meg úszni, 

kezdetben külső helyszíneken szervezett úszótáborokban, 2005 óta pedig városi 

uszodánkban. 

Mind e mellett elmondható, hogy iskolája valamennyi nagy rendezvényét a háttérben 

végzett szerény szervezőmunkájával folyamatosan és megbízhatóan segítette. 

A sport iránti szeretete, a közösségért vállalt munkája túlmutat munkahelyén, hisz a 

településen működő LÉTAFIT Egyesület oszlopos tagjaként a helyi sportélet egyik 

mozgatórugója a fiatalok és felnőttek körében is. 

Gyalogtúrák, vízitúrák, nevelőtestületi kirándulások nem múlhattak el az ő szervező- 

és lebonyolító munkája nélkül. 

Pontossága, megbízhatósága, önfegyelme, az általa választott munka iránti alázata, 

közösségért tett vállalásai és szerénysége példa- és útmutatás a tanítványok és 

munkatársak számára. 

Pályája elismerése képpen a Berettyóújfalui Tankerületi Központ szakmai 

vezetőhelyettese az Emberi Erőforrások minisztere által adományozott Szolgálati 

Emlékérmet adott át számára 

Kedves Nagy Károly Kollegánk! 

Kívánjuk, hogy fittségedet, egészségedet nyugdíjasként is tudd kordában tartani, és 

megtaláld azt az új életformát, mely a kötetlen, sok szabadidőből álló 

hétköznapjaidon is boldoggá, elégedetté tesz. 

 
 

  



A Szolgálati Emlékérem átadása-átvétele 

 

 

Múzeumok éjszakája 

 Idén 8. alkalommal került megrendezésre a Múzeumok éjszakája Létavértesen. A 

2017-es rendezvény Arany és Irinyi születésének 200. évfordulója jegyében zajlott. A 

település múzeumok utcájának elnevezett részén, két helyszínen az Irinyi Iskola és 

Kiállítóterem területén és a Rozsnyai Gyűjtemény környékén várták a látogatókat a 

különféle, izgalmas programok – Szabó Gábor fafaragó kiállítása, iskolások színpadi 

műsora, családi vetélkedők, kézműves foglalkozások, aszfaltrajzverseny, 

néptáncbemutató, Hajdúböszörményi Fúvós Zenekar -  . Valamint Szent Iván 

éjszakájára megtudhattuk azt is, hogy kié a település leghetykébb bajsza és ki 

Létavértes Toldija.  

Valamennyi Irinyi Kiállítóteremhez kapcsolódó program a település két iskolájának 

összefogásával és szervezésével zajlott. Támogatója Létavértes Város 

Önkormányzata és A „ Korszerű Iskoláért” Alapítvány volt. 

  



A megnyitó pillanatai 

 

Erzsébet-tábor 

Erzsébet Program keretében 6 napos nyári táboroztatást nyert iskolánk. Ennek 

köszönhetően június 25-e és 30-a között 33 diákunk a Fonyódligeti Erzsébet-

táborban pihenhette ki a tanév fáradalmait. A strandolás mellett különféle sport, 

életmód, kultúra, művészet, tudomány, ismeretterjesztő, valamint hagyományőrző 

foglalkozáson gyűjtöttek életre szóló élményeket növendékeink.  

A táborról készült képösszeállítás megtekinthető iskolánk honlapján: 

http://irinyivertes.hu/. 

  

http://irinyivertes.hu/


Irinyisek a Balaton parton 

 

Sárkányhajózás 

 

  



Minden Irinyis diáknak kellemes szünidőt kívánunk! 

 

Hasznos információk 

Hivatalos ügyek intézése: ügyeleti napokon: 

– július 19. 

– augusztus 02. 

– augusztus 16. 

– augusztus 30. 

az Irinyi utca 8. szám alatti irodában 8 órától 16 óráig. 

 

Tankönyvosztás várható ideje: 

– augusztus 24-én 8-13 óráig 

– augusztus 25-én 13-15 óráig 

az Irinyi utca 8. szám alatti iskolaépületben. Ettől a tanévtől valamennyi általános 

iskolás ingyen kapja a tankönyvet. Az átvételt a szülő aláírásával igazolja. 

 

Egyéb felszerelések listája: 

az Irinyi utca 1. szám alatti épület üveges felületén tekinthető meg. 

 

Ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási nap 2017. szeptember 1. 8 órától az Irinyi utca 

8. szám alatti iskola udvarán. 

 

 

 Vályiné Pápai Viola     Jákóbné Szilágyi Éva 

  igazgató           iskolai tudósító 


