
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

„Határtalanul” 

Második alkalommal pályázott iskolánk a „Határtalanul” nemzeti összetartozást 

erősítő programban való részvételre. A nyertes projektnek köszönhetően idén is több 

napos erdélyi kiránduláson vettek részt iskolánk tanulói a Mikepércsi Hunyadi János 

Általános Iskolával karöltve szeptemberben.  

Tóth Zsóka 7. osztályos tanulónk így ír a külföldi utazásról: 

„2018. szeptember 18-án korán reggel busszal indultunk kirándulni. A mikepércsi iskola 

7. osztályával együtt mentünk. 4 napot és 3 éjszakát töltöttünk Erdélyben. 

Kezdjük a Tordai-hasadékkal, ami azért lett a kedvencem, mert kalandos útvonalon 

mentünk, amit én nagyon szeretek. Nagyon szép volt, sok helyen megálltunk fotózkodni és 

gyönyörködni a kilátásban. Ezen kívül voltunk még a Bólyaiak síremlékénél, valamint 

Mátyás király szobránál Kolozsváron, több helyen emlékkoszorút is elhelyeztünk. A Medve-

tó is csodaszép volt, és megtudtam róla, hogy azért ez a neve, mert állítólag medve alakú 

maga a tó. A Tordai –hasadék után a Parajdi sóbánya tetszett a leginkább. Ott is mindenki 

jól érezte magát. Volt sok játék, amit ki lehetett próbálni. A sok szórakoztató hely mellett 

komolyabb részeken is jártunk. Például a Bolyaiak szülőházánál, a Gyermekotthonban, ahol 

megtudtuk, hogy hogyan élnek az ottani gyerekek. Jártunk könyvtárban, ahol rengeteg 

ősrégi könyvet láttunk. Volt olyan hatalmas könyv is, ami az egész karom nagyságát 

meghaladta. Ugyanitt híres emberek festményeit is megcsodáltuk. Emellett túráztunk a 

Királyhágónál, ahol minden káprázatos volt, csakúgy mint a többi helyen. 

Mindent összevetve nagyon jól éreztük magunkat. Néhány gondolatban kifejezve ez 

maradt meg számomra: gyönyörű helyek, finom ételek, jó programok, szuper társaság. A két 

iskola diákjai között szövődött barátságok reméljük egy életre szólóak, mint ahogy ennek a 

kirándulásnak az élményei is azok számunkra.” 
  



Mátyás király szobránál Kolozsváron 

 

A Parajdi Sóbányában 

  



Erdei iskola 

Hagyományainkhoz híven a 3. és 6. osztályos tanulóink az iskolai tanév első 

hónapjában egy-egy hetet közvetlen környezetük alaposabb megismerésével töltöttek, 

erdei iskolai projekt keretében sajátították el a tananyagot. 

„ A hetet a Vértesen elhelyezkedő Irinyi Kiállítóterem és két egyház meglátogatásával 

kezdtük. Nagyon sok helyen jártunk még, de számomra a legérdekesebb kerékpártúra volt. 

Út közben megfigyeltük a természetet és nagyon jól szórakoztunk. Leginkább a csütörtököt 

vártuk, hisz 3. osztályos korunkból emlékeztünk rá, hogy ez a legizgalmasabb nap. A létai 

templomban lévő ikonosztáz megtekintése után a piacon vásároltunk, majd eljött a várva 

várt este. Közös szalonnasütés volt a jurta sátraknál a pedagógusokkal, majd aki meg akarta 

méretni a bátorságát, az a tanárok által szervezett éjszakai túrán vehetett részt.  

A hetet összefoglalással és feledhetetlen élményekkel zártuk. Sajnálom, hogy ebben az 

iskolában már nem lesz alkalmam többször erdei iskolásnak lenni.” 

Katona Lili / 6. o. / 

Pihenő 

 
  



Templomlátogatás 

 

Pályaválasztás 

Felső tagozatos diákjaink pályaválasztásának segítése minden évben kiemelt feladatunk. 

Idén egy új program keretében Budapestre utaztak diákjaink Némethné Csuka Ágnes 

tanárnő kíséretében. 

„Szeptember 26-28. között megrendezésre került Budapesten a szakmák Európa 

bajnoksága, amin csütörtökön iskolánk 10 tanulója részt vehetett. A helyszínre busszal 

utaztunk az Arany János Általános Iskola és a Hosszúpályi iskola diákjaival, illetve a minket 

kísérő nevelőkkel. Rengeteg más iskola is ellátogatott a rendezvényre. Több pavilonban folyt 

a verseny. Ezeket körbejártuk és mindenki megnézhette az őt érdeklő szakmákat. Több 

mindent ki is próbálhattunk. Nagyon sok férfi és női szakmával találkozhattunk.  

Jól éreztük magunkat és köszönjük a lehetőséget!” 

Molnár Fruzsina / 8. o. / 

  



Szülői értekezlet 

Szeptember 4. hetén megrendezésre kerültek az első féléves szülői értekezletek. 

Osztályonként megtörtént a szülői választmányi tagok megszavazása, a Házirend 

legfontosabb pontjainak felelevenítése, az éves feladatok, a nyílt órák, a kirándulások, az 

év eleji osztályproblémák és a különböző rendezvények, megbeszélése. Új elemként 

szerepelt a szülőkkel való megbeszélésen az e-napló használatáról szóló rövid 

tájékoztatás valamint a személyre szóló hozzáférések kiosztása. 

Autómentes nap 

Az Európai Mobilitás Heti program keretében megszervezett délutáni kerékpártúrához 

idén is szép számmal csatlakoztak iskolánk kisebb és nagyobb növendékei 

családtagjaikkal, ismerőseikkel együtt.  Örömmel tapasztaljuk, hogy évről éve egyre több 

helyi lakos vesz részt ezen a jó hangulatú, közösségépítő, környezettudatosságot erősíteni 

hivatott rendezvényen. 

Gyülekező az Irinyi utcán 

 
  



Állatok világnapja 

Az állatok világnapja alkalmából Diákönkormányzati szervezésben természetfilmek 

vetítésére került sor iskolánkban október első hetének csütörtöki napján. A gyerekek 

örömmel vettek részt a mozidélutánon. Életkorukhoz igazodóan több csoportban, más-

más állatokhoz kapcsolódó dokumentumfilmet tekintettek meg. 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk 

Október 5-én, pénteken délután ünnepi műsorral emlékeztünk a szabadságharc hőseire. 

Az 1849-es események gyászhangulatát a negyedik osztályosok színvonalas műsora 

varázsolta az Irinyis közösség elé. A műsort összeállította és koordinálta Vályi Éva tanító 

néni. 

Emlékműsor a sírkertben 

 

  



Átadó ünnepség 

Október 9-én, kedden került sor a felújított Kassai utca 16. szám alatti iskolaépület 

ünnepélyes átadására. A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Kapornai Judit, a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatóasszonya, Menyhárt Károly Polgármester úr 

és Vályiné Pápai Viola igazgatóasszonyunk. A szalagátvágás után iskolánk tanulói és 

pedagógusai vidám műsorral szórakoztatták a jelenlévőket. A rendezvény zárásaként az 

érdeklődők közelebbről is megtekinthették a kibővített iskolai telephelyünket. 

A megnyitó pillanata 

 


