
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

Irinyis farsang 

Fergeteges hangulatú télűző bulit tartottunk február 28-án, pénteken délután iskolánk 

tornatermében. Az idei farsang témája: "Utazás a Föld körül Irinyis módra". 

Az egyéni jelmezesek bemutatkozása után bajor, indiai, orosz, brazil, skót és görög 

táncban gyönyörködhettünk, majd vendégünk volt a Zámbó Árpi és Barátai Népdalkör, és 

afrikai törzstáncnak is szemtanúi lehettünk. 

A színpadi műsorok közötti szabadidőben elfogyasztható finom falatokat a 7. osztályos 

szülői munkaközösség biztosította.  

A vidám mulatság tombolasorsolással zárult, mely során sok értékes nyeremény talált 

gazdára.  

Örömünkre szolgált, hogy ebben a tanévben is sokan csatlakoztak iskolai közösségünkhöz 

a farsangi rendezvényünkön. 

Köszönjük a felajánlásokat Bora Zoltán, Demeter Józsefné, Juhász Zoltán, Kovács 

Józsefné, Papp Zoltán, Vass-Tódor Beatrix, Joó Lajos Vilmos vállalkozóknak, Farkas Csilla 

szülőnek. Rendezvényünket támogatta még az Edina Virág és Ajándék Sarok, a Kati Turi, 

a Cukormáz Cukrászüzem, az Ujvárosi Méhészet és Tóthfalusiné Bubrik Beáta 

zumbaoktató. 

Felajánlásaikkal sok gyereknek okoztak örömet. 

Farsangi montázs 

 

  



Jelmezes felvonulás 

 

Lázár Ervin Program 

A Lázár Ervin Program keretében február 17-én az 5. osztályos diákjaink Debrecenbe 

utaztak, ahol a Víg Kamaraszínházban a Padlás című feledhetetlen előadást tekintették 

meg. 

Március 6-án a 6. osztályos tanulóink Budapesten a Nagycirkusz Fesztivál+ varázslatos 

produkciójának részesei lehettek. 

Mindkét program feledhetetlen élményt nyújtott diákjainknak. 

Ezúton is köszönjük a Berettyóújfalui Tankerület Központnak a lehetőséget! 

  



Az 5. osztály Debrecenben 

 

Fővárosi Nagycirkuszban jártunk 

 



Versenyek 

Február 7-én iskolánk nyolc felső tagozatos tanulója első alkalommal vett részt a "Járási 

Vándor Kupa" című játékos vetélkedőn Derecskén. 

A matematikai, nyelvtani és természettudományos ismeretekre épülő feladatok 

megoldásában a Lánglovagok csapata második helyezést ért el. 

Lánglovagok 

 

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány által megrendezett Zrínyi Ilona 

matematikaverseny megyei fordulójára idén is február hónapban került sor. iskolánkat 

17 diák képviselte a megmérettetésen. 

A Kaán Károly Természettudományi Verseny helyi fordulója március 4-én 10 tanuló 

részvételével lezajlott. Iskolánk legjobban teljesítő tanulói képviselik majd 

intézményünket a megyei megmérettetésen. 

Gratulálunk a versenyeken résztvevő minden tanulónknak és felkészítő 

nevelőiknek! 

a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete nevében Jákóbné Szilágyi Éva  


