
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

 

Szülői értekezlet 

 

Szeptember 4. hetében tartottuk az első féléves szülői értekezletet iskolánkban, 

az alsó és a felső tagozaton egyaránt. Rövid intézményvezetői és tehetséggondozói 

tájékoztatás után osztálykeretekben folytatódott a Házirend legfontosabb pontjainak 

felelevenítése, az éves feladatok és a különböző rendezvények, programok 

megbeszélése. A részvételi arány osztályonként változó volt, összességében 

közepesnek tekinthető. 

 

Kutatók éjszakája 

„Szeptember 25-én kémia tanárnőm, Lukács Mihályné Piroska néni felhívására, részt 

vehettem a Debreceni Egyetem által rendezett Kutatók Éjszakáján, ahol tudományos 

munkával foglalkozó diákok  látványos kémiai és fizikai kísérleteit tekintettem meg. 

A rendezvényt az egyetem botanikus kertjében található Agora központban tartották. 

Engem a legjobban Gerdán Diána Linda előadása fogott meg. Az ő kutatásának célja 

a szénhidrát anyagcsere betegségek gyógyítása.  Hatalmas élmény volt Linda 

munkájának megismerése és megértése. 

Nagyon jó volt látni azokat a tehetséges és elkötelezett diákokat, akik ennyire 

szeretik a természettudományokat és felfedezéseikkel gazdagítják életünket. A 

végére megértettem, hogy miért mondják azt, hogy a kémia csodálatos tudomány.” 

 

Csizmazia Réka 

7. osztályos tanuló 

 

 

 

 

Gyümölcsnap 

 

2015. október 2-án pénteken 4. alkalommal került megrendezésre iskolánkban, a 

vidám hangulatú, színes programokkal tarkított őszi gyümölcsnap. 



A rendezvényt megnyitó őszi versek és a dúdoló szakkör éneklése után az immár 

hagyománnyá vált Irinyi-futás következett, mely során diákjaink, nevelőink és a 

szülők egy csapatot alkotva kocogták körbe iskolánkat. 

A nap további részében játékos ügyességi feladatok várták a gyerekeket és a 

felnőtteket: újraélesztés, egészség-totó, zöldség és gyümölcskóstolás, diókeresés és 

célba dobás, szőlőevő verseny, szemezgető játék, pólófestés gyümölcsnyomdával, 

kukoricamorzsolás és csuhébaba készítése. 

Az akadályok leküzdése után a szabadban megterített asztalokra ízletes 

pásztortarhonya került és hogy az ebéd elfogyasztása közben is felhőtlen maradjon a 

hangulat „jó ebédhez szólt a nóta”, zenei kívánságműsor részesei lehettek a 

megjelentek. 

A délután a Villongó táncegyüttes Mini-Bingó csoportjának néptánc előadásával 

folytatódott. 

Majd az akadályversenyeken legkiemelkedőbben teljesített csapatok oklevelet és 

bögrét vehettek át a „legek” jutalmaként. 

A gyümölcsnap nemcsak az emberek számára volt emlékezetes, hiszen ezen a 

rendezvényen talált gazdára egy elhagyott kiskutya is. 

A mulatság zárásaként őszi gyümölcsökből készült bólé került a poharakba, amely 

erőt adott a jókedvű és tartalmas nap végén a rendrakáshoz, hisz ÖKO- iskolásokhoz 

méltóan tiszta, rendezett udvarról távozott minden résztvevő. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik támogattak bennünket 

rendezvényünk megvalósításában: 

Derecskei Gyümölcsös 

Papp Zoltán kereskedő 

Érmelléki Egészségcentrum 

Vértesi Irinyi Nyugdíjaskör 

Létavértes Város Önkormányzatának Napközis Konyhája 

A zöldségeket, gyümölcsöket adományozó valamint a rendezvényen résztvevő 

Szülői Közösség 

  



Az Irinyi-kör futása 

 
  



A szőlőevés próbája 

 

Ebéd a szabadban 

 
  



A kívánságműsor emlékezetes pillanatai 

 

Emlékezés az évezredes magyar szabadságharc mártírjaira 

2015. október 6-án ünnepélyes keretek között emlékeztünk meg az Aradon kivégzett 

1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjéről. 

„Őszi napnak csendes fénye, 

tűzz reá a fényes égre, 

bús szívünknek enyhe fényed 

adjon nyugvást, békességet: 

sugáridon szellem járjon , 

s keressen fel küzdelminkben 

az aradi tizenhárom.” 

/ Ady Endre: Október 6./ 

A megemlékezés gondolatait a 4. osztály tolmácsolta. 



Ünnepre hangolódva 

 

A 4. osztály műsora 

 



 

Egy nap környezetünk és egészségünk védelme érdekében 

 

Létavértes városa idén is csatlakozott a Mobilitási héthez, melynek célja tudatosítani az emberekben a 

tömegközlekedési eszközök, valamint a kerékpáros közlekedés használatának környezetkímélő  

hatását a mindennapi autóval járással szemben. 

Ennek keretében 2015. 09. 22-én autómentes napot hirdettünk az Irinyi és a Rózsa utcákban, este 

pedig mintegy 300 felnőtt és gyerek pattant bringára, és kerékpározott ki közösen a szőlőskerti 

tájházhoz. Ott egy szerény vendéglátásról gondoskodtak a Művelődési-, Sport- és Civil Kapcsolatok 

Bizottságának tagjai.  A kitartó biciklisek az egészséges ételek, italok fogyasztása mellett elismerő 

oklevelet kaptak hazaindulás előtt.  

Célunk az volt, hogy a lakosság a rendelkezésükre álló idő alatt közelebb kerüljön az egészségtudatos 

magatartás kialakításához, példát mutassunk Létavértes lakosságának. 

A környezet kímélése mellett a mozgás hangsúlyozásával, az elgépiesedett közlekedés minél 

hatékonyabb cseréjével egészségünk védelmére, a mozgás fontosságára  és örömére szerettük volna 

ráirányítani a lakosság figyelmét, ezért fogtunk össze a LÉT.A.MED Zrt-vel, akik a TÁMOP-

6.1.2/LHH/11-B-2012-0023 „Mozdulj Érmellék!” elnevezésű projekt keretében három helyszínen 

mozgatták meg a nap folyamán kicsik és nagyok gerincoszlopait és izmait. 

Reggel az Arany János Általános Iskola közösségét, délelőtt az Irinyi Szabadidőparkban az Irinyi 

iskola diákjait és dolgozóit tornáztatták meg. Nem maradtak ki az esti kerékpározók sem, hisz kiérve a 

szőlőskertbe az egészségcentrum gyógytornásza gondoskodott róla, hogy a lábak mellett a felső test 

izmai is átmozgatásra kerüljenek. 

Így sötétedéskor a létavértesi autómentes napok történetének legnagyobb biciklis sora frissen, 

jókedvűen kerekezett hazáig. 

Ezúton mondunk köszönetet a programok megvalósításában segítőknek: Létavértes Város 

Önkormányzat közreműködő dolgozóinak, a város Művelődési-, Sport- és Civil Kapcsolatok Bizottság 

valamennyi tagjának, a LÉT.A.MED Zrt dolgozóinak, a Napköziotthonos konyhának,  a biztonságos 

kerékpározásra felügyelő helyi rendőrőrs szakembereinek és minden programunkhoz csatlakozó 

létavértesi felnőttnek és gyereknek. 

 

Simonné Varga Csilla        Vályiné Pápai Viola 
    cégvezető          Művelődési-,Sport- és Civil Kapcsolatok 

Bizottságának elnöke 

              
 

 

 



Az összetalálkozás 

 

Frissítő torna a célállomáson 

 


