
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

Irinyi hét 

 

Minden év május havában büszkén emlékezünk iskolánk névadójára, Irinyi Jánosra, 

aki magyar vegyész, a zajtalan-  és robbanásmentes gyufa feltalálója, a tudományos 

élet jeles képviselője, mindemellett a 48-as szabadságharc  fontos szereplője volt. 

2016. május 17-én nemcsak születésének 199. évfordulóját ünnepeltük, hanem azt 

is, hogy intézményünk immár 25 éve viseli Létavértes nagyhírű feltalálójának nevét. 

Az ünnepi gondolatokat az 5-6. osztályos diákok és iskolánk pedagógusai 

közvetítették a jelenlévők számára, majd koszorúzással zárult a fennkölt múltidézés. 

Az emelkedett hangulatú pillanatokon túl diákjaink részére egy héten keresztül, 

délutánonként „Irinyi hét” keretében különféle érdekes programokat szerveztek a 

nevelők (közlekedésbiztonsági bemutató, élő társasjáték, kerékpártúra, vetélkedők, 

kézműves foglalkozások). 

 

 
 

Ünnepi pillanatok  



 

 
 

 Kerékpártúrán a felső tagozat az újlétai borospince bejáratánál 

Általános iskolásoknak tartottak előadást a rendőrök Létavértesen 
 

Létavértes – A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti 

Osztályának munkatársai és a Létavértesi Rendőrőrs körzeti megbízottjai 2016. 

május 17-én közlekedésbiztonsági előadást tartottak a létavértesi Irinyi János 

Általános Iskola felső tagozatos diákjainak. 

 
Az oktatáson a tanulók a kerékpáros és a gyalogos közlekedés legfontosabb 

szabályaival ismerkedhettek meg, valamint egy kerékpáros ügyességi pályát is 

kipróbálhattak. A rendőrök a program végén ellenőrizték az iskolások kerékpárjainak 



műszaki állapotát és kötelező tartozékokkal történő felszereltségüket, majd 

láthatóságot elősegítő eszközöket ajándékoztak a résztvevőknek. 

 

- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr- főkapitányság -  haon.hu - 

 

 

Családi nap 

 

 

Gyermeknaphoz közeledve ismét megrendezésre került a Létavértesi Irinyi iskolában 

a várva várt családi nap. A program megnyitása során elhangzott a családi kötelék 

fontossága. Az Irinyi Szabadidőparkban együtt töltött napon a szülők hagyományos 

ételeket főztek a szabadban, míg a gyerekek a lovas huszárok, a lovas rendőrök, 

illetve a Létavértesi Vadásztársaság munkájába nyerhettek betekintést. Később 

mindenki kedve szerint válogathatott az izgalmas és szórakoztató egyéb 

állomáshelyek közül, ahol volt célba dobás, arc-, és testfestés, boksz, családi 

vetélkedő, újszerű festéstechnikák megismerése a létavértesi felnőtt rajzkör 

irányításával. Régi korok játékait is kipróbálhatták gyerekeink a Rozsnyai 

Gyűjtemény munkatársainak segítségével. A közreműködő meghívott segítőknek a 

Vértesi Irinyi Nyugdíjaskör kapros kaláccsal kedveskedett. A jókedvvel és 

lelkesedéssel fűszerezett finom ebéd elfogyasztása után, a Városi Önkormányzat 

napközis konyhája jégkrémmel kedveskedett a gyerekeknek gyermeknap alkalmából.  

Délután élő társasjátékkal, felnőtt-gyerek focival folytatódott a vidám nap. Zárásként 

a Nyíri Alapfokú Művészeti Iskolába járó tanulóink színvonalas néptáncbemutatóját 

tekintettük meg. 

Valamennyi felsorolt segítőnknek ezúton is köszönetet mondunk a nap színesebbé 

tételéért.  

 

 
Megnyitó gondolatok a család szerepéről 

 



 

 
Népszerű volt az arc-, és testfestés 

 

 
A családi vetélkedő nyertesei 

  



 

„Mert megérdemlem” 

 

 

A tanév elején meghirdetett pályázat második féléves jutalmazására június 10-én, 

pénteken került sor. A legeredményesebben tanuló és legjobb magaviseletű Irinyis 

diákok az Agora Tudományos Élményközpontban tölthettek egy napot. Az interaktív 

játékok kipróbálásán túl, érdekes kísérletek résztvevői lehettek. 

 

 
 

Sok-sok élménnyel gazdagodva, jókedvűen tértek haza a felejthetetlen kirándulásról 

az egész évben szorgalmasan tanuló diákok. 

 

 
Az egyetem botanikus kertjében iskolánk „LEGJEI” 



 

1. osztály: Tóth Roland, Tóthfalusi Máté, Zsiros András 

2. osztály: Gombos Petra,Lakatos Milán, Pongor Attila,Tóth Illangó 

3. osztály: Belényesi Bence, Katona Lili, Miskolczi Patrik, Nagy Szabina 

4. osztály: Csikai Sára, Fekete József,Tóth Ádám, Tóth Zsóka 

5. osztály: Katona Dániel, Mezei Boglárka, Misuta Péter, Molnár Fruzsina 

6. osztály: Adorján Krisztián, Balogh Patrik Zsigmond, Kádi Péter, Kerekes 

Zsuzsanna, Molnár Andrea 

7. osztály: Csizmazia Réka, Misuta Edina, Tóth Lili 

8. osztály: Mázló Attila, Ujvárosi Máté 

 

Jákóbné Szilágyi Éva  

                                                                                                       iskolai tudósító     

 


