
A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei: 

 

Lúdas Matyi „Irinyis módra” 

 

Fazekas Mihály klasszikus művét, a furfangos eszű Lúdas Matyi történetét 

november hónapban több alkalommal mutatták be 2. osztályos tanulóink Magyar 

Jánosné Aranka néni és Tóthfalusiné Bea néni szervezésében. 

Elsőként december 13-án, pénteken Idősek Napja alkalmából a Vértesi 

Szeretetházban a meghitt köszöntő szavak után került színpadra a vidám történet. 

Másodízben a Létai Idősek Otthonában csaltak könnyeket diákjaink a 

megjelentek szemébe, a szerető szavakkal, majd a tréfás színdarab előadásával. 

November 25-én délután a Vértesi Nyugdíjas Kör tagjai előtt immár harmadszor 

szerepeltek növendékeink jól begyakorolt műsorukkal. 

Fellépésük mindenhol nagy sikert aratott, gratulálunk munkájukhoz! 

 

 
 

Lúdas Matyi Irinyis feldolgozásban 



5 éves volt a Vértesi Nyugdíjas Kör 

 

 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola diáksága és dolgozói, Létavértes Város 

Önkormányzata és a Vértesi Református Egyház nevében meghitt ünnepség 

formájában fejeztük ki hálánkat a klub 5 éve tartó, önzetlen munkájáért, mellyel 

folyamatosan segítik az Irinyi iskola, a Rozsnyai gyűjtemény és Létavértes városi 

rendezvényeit. 

Az emlékezetes pillanatokról Menyhárt Károly polgármester, Rozsnyai István 

református lelkész és  Vályiné Pápai Viola igazgatónő szívhez szóló beszédeiken túl 

a második osztályosaink műsorral köszöntötték az ünnepelteket. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a nyugdíjas közösség vezetőjének, Guba 

Imrénének és tagjainak a rendezvényeken való aktív részvételüket. Ezentúl is 

számítunk jelenlétükre, mint az „Irinyisek Nagymamái”-ra. 

 

Nyugdíjas Kör köszöntése 



 

 

 

Versenyek 

Kistérségi komplex tanulmányi versenyen vették részt tanítványaink november 

27-én, pénteken Monostorpályiban, ahol a kistérség 9 iskoláinak diákjai mutatták 

meg, mit tudnak. 

Alsó tagozatosaink képviseletében: Csikai Sára, Tóth Ádám és Tóth Zsóka a 

dobogó 3. fokán végzett, míg felsőseink Bíró Márk, Csizmazia Réka és Lénárt 

Adrián 5. helyezett lett. 

 
 

Legjobbjaink 

Sport 

 

Novemberben került megrendezésre a körzeti kézilabdaverseny, ahol a legjobban 

a 3-4. korcsoportos fiúk társasága teljesített, ezüst és bronzéremmel tértek haza. 

(III. korcsoport tagjai: Pető Zoltán, Bacsa László, Balogh Zsigmond, Kádi Péter, 

Adorján Krisztián, Szántó Attila, Lénárt Szabolcs, Molnár Márk, Misuta Péter, Hajdú 

Bence, Szabó Dávid Gyula, IV. korcsoport tagjai: Bun József, Lénárt Adrián, 



Rézműves Lőrinc, Újvárosi Máté, Mázló Attila, Varga Sándor, Szabó Tibor, Nagy 

Gergő, Molnár Márton) 

Gratulálunk a versenyeken részt vevő minden tanulónknak és felkészítő 

nevelőiknek, a mindennapos elfoglaltságok melletti kitartó munkájukhoz és az 

elért eredményeikhez! 

 

 

 

„Télapó itt van” 

 

Iskolánk minden diákja és dolgozója bizonyosan nagyon jó volt ebben az évben, 

hiszen idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás. 

December 4-én, pénteken délelőtt az osztálytermekben örömteli hangulatot varázsolt 

a puttonyában finom csokit rejtegető, ősz szakállas öregapó és segítő krampusza. 

A szülők számára is emlékezetes volt ez a nap, mivel hagyományainkhoz híven nyílt 

nap keretében ismételten lehetőségük adódott bepillantást nyerni minden osztály 

esetében csemetéik mindennapi munkájába. Örömünkre szolgál, hogy most is sokan 

éltek a lehetőséggel, és kihasználva az alkalmat meglátogatták tanóráinkat. 

 
 

Tanóra az 1. osztályban 

  



 

 
 

A természetismeret órán a szülők is kaptak feladatot 

 

 
 

Megérkezett a Télapó 



 

 

 

Karácsonyváró előzetes 

Iskolánk a téli szünet előtti utolsó tanítási napon, december 18-án 10 

órától 12 óráig tartja karácsonyi ünnepségét a tornateremben. 

Ezúton is szeretettel várunk a rendezvényre minden érdeklődő szülőt, 

hozzátartozót, csakúgy, mint december 17-én az Irinyi utcán 15 órától 

kezdődő városi „Mindenki karácsonyára”. 

 

 

Jákóbné Szilágyi Éva 

iskolai tudósító 


