
A LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 

 

Táboroztunk…. 

Július elején a Derecske Város Önkormányzat  EFOP-1.4.2.-16-2016-00027 „ Élhetőbb 

gyermekkor a Derecskei Járásban” című pályázatának keretében került megszervezésre két 

egyhetes turnusban helyi pedagógusok bevonásával a nyári napközis tábor. A gyerekek az 

iskolában szervezett változatos, színes programokkal töltötték a hetet. A foglalkozásokhoz 

szükséges alapanyagok, eszközök mellett a Derecskei Gyerekesély Iroda napi háromszori 

étkezést is biztosított a táborban részt vevő tanulóknak.  

 

Iskolánk idén is pályázott az Erzsébet Tábor Nyári Élménytáborára, ennek köszönhetően 

2019. július 28. és augusztus 2-a között 46 gyerek és 5 kísérő élményekkel teli napokat tölthetett 

Zánkán.  

A hosszú utazás után, elfoglalva táborhelyünket, este látványos altábori (pirosak) és tábornyitó 

ceremónián vehettünk részt a Fricska együttes és a TESO-k jóvoltából. Minden reggel tornával 



kezdtük a napot, majd változatosabbnál változatosabb programok szórakoztatták a gyerekeket: 

sárkányhajózás, sétahajózás, vízi kalandpark, éjszakai akadályverseny, Hősök napja, íjászat, 

könnyűzenei koncert – Freddie - ,LEGO Robotika és 3D-s tárgyalkotás, színházi előadás, 

tábortűz, trambulinozás, „1 perc és nyersz!” vetélkedő. 

Az időjárás is kedvezett, így minden délután fő programja volt a lubickolás a Balatonban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parton azok is találhattak kikapcsolódási lehetőséget, akik nem akartak fürdőzni: 

ásványbemutató és kincsvadászat, kincsmosás, „Bogárháton”, Kalando….zoo!, Langaléta 

Garabonciások, „Zánkatlon” sportágválasztó. Tanulóink nagyon aktívan bekapcsolódtak a 

Tábori Olimpiába és a bajnokságokba, sikereiknek (lásd az iskola facebook oldalán) 

köszönhetően  a piros altábor lett a legeredményesebb a 7. turnusban.  

A legnagyobb élmények mégis a más településről érkezett táborlakókkal való ismerkedés és a 

mogyorós pele „látogatásai” voltak. A hét közös tánccal, énekléssel zárult, ahol minden zánkai 

táborlakó a saját színében jelent meg, majd másnap emlékekkel telve, boldogan és diákjainkra 

büszkén szálltunk fel a hazafelé induló vonatra.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Vályi Éva 

                                                                                                       szervező tanár 

 



   Digitális gépparkunk is bővült….. 

 
Az EFOP-3.2.4 projekt keretében egy interaktív panel került felszerelésre július közepén, így 

tantermeink háromnegyede digitális eszközökkel ellátott. 

 

 

     Vezetőváltás is történt….. 

Vályiné Pápai Viola igazgató asszony nyugdíjba vonulása miatt a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ pályázatot írt ki iskolánk intézményvezetői feladatainak ellátására. A kiírásra egy 

pályázat érkezett. A  Szentmiklósi Miklós által benyújtott vezetői programot  a nevelőtestület, 

a képviselőtestület, a szülői munkaközösség, Kapornai Judit tankerületi igazgató asszony és az 

oktatásért felelős államtitkár is támogatja, így 2019. augusztus 16-tól Szentmiklósi Miklós látja 

el a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola intézményvezetői feladatait. 

A megbízásról szóló okiratot Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr, valamint Prof. Dr. Bódis 

József oktatásért felelős államtitkár úr ünnepélyes keretek között adja át 2019. augusztus 22-én 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem  Gömb Aulájában. 

 Szentmiklósi Miklós 1993-ban tanítóként kezdte 

pályafutását a vértesi iskolában, majd fizika, később 

informatika szakos tanári diplomáinak megszerzése után 

nagy vehemenciával, a maximalizmusra törekedve  

tanította ezeket a tantárgyakat. Több éven keresztül 

osztályfőnöki, majd munkaközösség-vezetői, 

rendszergazdai feladatokat is ellátott. 

Az iskola életének minden területén „otthon” van, a 

jóindulat, segíteni akarás, jobbító, újító szándék, az új 

iránti fogékonyság, az  állandó tanulás, hivatása iránti 

alázat jellemzi eddigi pályafutását. 

Vezetői megbízásához szívből gratulálunk, a feladatokkal együtt járó felelősségteljes 

munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk! 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola dolgozói közössége 

 



Tanévkezdéshez kapcsolódó lényeges dátumok 

 

Időpont Esemény 
2019.08. 28. (szerda) 8 óra Javítóvizsgák 

2019.08. 28. (szerda) 13 óra -17 óra Tankönyvosztás (Irinyi u. 8.sz alatti iskolaépület) 

Valamennyi diák számára ingyenes! 2019.08.29. (csütörtök) 8 óra - 12 óra 

2019. 09.02. (hétfő) 8 óra Tanévnyitó ünnepség 

2019. 09.02. (hétfő) Első tanítási nap 

 

A tanévkezdéssel kapcsolatos minden információ iskolánk honlapján, facebook-oldalán, 

valamint az Irinyi utca 1. sz. alatti iskolaépület üveges ajtaján olvasható. 


