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Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, 
csendes lépteitek kísérje szeretet. 

szívetekbe béke, lelketekbe nyugalom, 
legyetek boldogok a következő 365 napon.  

B.U.É.K. 

Boldog, sikerekben, eredményekben gazdag 
Újévet kíván 

Az iskola vezetősége 
 

 

December 21-én véget ért a szavazás az iskolánk weboldalán. 503 szavazat érkezett az 1 

hónap alatt a 14 jelöltre. Íme a végeredmény: 

1. Varjú René – 4.E osztály  106 szavazat 

2. Tar Natália – 2.F osztály  65 szavazat 

3.Kiss Iveta – 2.E osztály  37 szavazat 

4.Nagy Nikolett – 2.G osztály 30 szavazat 

Ezennel iskolánk legjobb fej diákja a 2007/2008-as tanévben 

VARJÚ RENÉ 

 A győztes bemutatkozása:  

19 éves vagyok. Feketenyéken lakom már születésem óta. Üzletkötés és 

vállalkozás szakon idén érettségizem.. Szabadidőmben barátaimmal töltöm 

az időt, akikkel vagy kosarazni járunk vagy a helyi tánccsoport tagjaival 

együtt törjük a fejünket egy újabb koreográfián. Közel áll hozzám a zene, 

így nem telik el egyetlen nap sem, hogy ne hallgatnék zenét. A középsuli után rengeteg 

álmom és vágyam van. Tovább akarok tanulni, hogy minél közelebb kerüljek céljaim 

eléréséhez.Nem szeretem a kétszínű embereket....ha valakinek valami gondja és baja van, azt 

a másik szemébe és ne a háta mögött mondja.  Köszönöm osztálytársaimnak, barátaimnak és 

mindazoknak, akik rám szavaztak és támogattak ebben a versenyben! 

GRATULÁLUNK! 



 

 
 

 

Téli népszokások 

Vízkereszt (január 6) 
Már a XV. században jellegzetes magyar szokás volt a papság vízkereszt napi ala-mizsnagyűjtése. 
Ezen a napon volt a házszentelés, és ilyenkor írták fel a három napkeleti király nevének kezdőbetűjét 
az ajtóra. 
A XVI. század óta dokumentált szokás a csillagozás és a csillagének éneklése. Egyes vidékeken a mai 
napig is járnak gyermekek a kirúgható csillaggal háromkirályok képében köszönteni. 
Farsang (Vízkereszt - Hamvazószerda) 
A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás. A XV. század óta 
szólnak az adatok a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről, az állatalakoskodások különböző formáiról. 
A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. A XVI. századtól említik Cibere 
és Konc, vagyis a Böjti Ételek és a Húsételek tréfás küzdelmét is. 
Napjaink leglátványosabb farsangi alakoskodása a Mohácson lakó délszlávok csoportos busójárása. E 
busók fából faragott álarcokban jelennek meg, mozgásuk, viselkedésük rituálisan meg van szabva. A 
busóálarcot eredetileg csak a felnőtt sokác férfiaknak volt szabad felölteniük, a legények másfajta 
álarcot viseltek. 
Az farsangi alakoskodók általában kis párbeszédes jeleneteket is előadnak, ilyenkor kerül színre a 
tréfás halottasjáték vagy lakodalom is. A farsangi lakodalmas játékok közül leglátványosabb a 
nyugatdunántúli rönkhúzással összekötött mókaházasság. A kidöntött fát húzták végig az úton a 
leányokból, legényekből álló párok. A menet közben bohókás esküvő játszódott le. A rönkhúzást 
olyankor rendezték meg, mikor a községben abban az évben nem volt lakodalom. 
Régebben az ország sok részén szokás volt húshagyókedden a pártában maradt leányokkal tuskót 
húzatni. 
Szokásos volt a farsang idején a lányok, asszonyok külön farsangolása is. 
A farsang gondolatköre elsősorban a házasság témája körül forgott. Azokat a lányokat, akik pártában 
maradtak, farsang végén szokás volt kicsúfolni. Szatmárban pl. kongóztak: húshagyókedden a 
pártában maradt lányok ablaka alatt pléhdarabokat ütögettek a fiúk. 
Zoborvidéken a farsang utolsó előtti vasárnapját Talalaj-vasárnapnak (talalaj-vasárnapi énekek), míg 
farsang vasárnapját Sardó-vasárnapnak nevezték (sardózás). 
Balázsjárás, Gergelyjárás (február 3, március 12) 
Balázs-napi szokás a balázsolás (Balázs püspök ünnepe): a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával 
megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék. 
Balázs (a diákok patrónusa) és Gergely (I. Gregorianus pápa) napja volt az iskolások ünnepe. Ilyenkor 
a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új 
diákokat toboroztak. 
 

 

1. Január 31-én  félévi bizonyítványosztás lesz.  

2. Február 1-én félévi szünet. 

3. Február 4-én kezdődik a II.félév 

4. Február 25-március 2 TAVASZI SZÜNET 

 

 

 

 

Elérhetőségeink 
Levélcím: Združená stredná škola s VJM 
Ul. Gyulu Szabóa 21  
929 01 Dunajská Streda 
Telefon, fax: 031/55 22 836 
E-mail: souk@pobox.sk  
Web: www.zssds.sk  

Megújult iskolánk weboldala. Képek, beszámolók, 
szakjaink, letölthető programok, vendégkönyv, vén diák 

fórum, iskola lapunk… 
Klikkelj ránk! www.zssds.sk 

 



Beszámolók rBeszámolók rBeszámolók rBeszámolók rendezvényeinkről, endezvényeinkről, endezvényeinkről, endezvényeinkről, 
kirándulásainkrólkirándulásainkrólkirándulásainkrólkirándulásainkról 

 
1. Iskolánk részt vett az immár második alkalommal megrendezett Pályaválasztási Börzén a 
dunaszerdahelyi Művelődési központban. Nagy volt az érdeklődés szakjaink iránt. Az egész 
napos rendezvényen iskolánk standja mellett fodrászsarok működött, valamint minden órában 
divatbemutatót tartottunk a moziteremben. 
 

 

2. Fodrász diákjaink résztvettek a Juvír kiállításon Pozsonyban, 
ahonnan élményekkel gazdagodva tértek haza. 
 

3. GRATULÁLUNK Kovács Andrea, 3.E osztályos 
tanulónknak, aki részt vett Győrben, november 16-17-én, a 
RADNÓTI MIKLÓS Regionális és nemzetközi vers- és 
prózamondó versenyen.  
 

4. Iskolánk környezetvédelmi programjának keretében 
papírgyűjtést szervezett, melynek győztesei a 3.E és a 2.D 
osztályok voltak. 

 

 

 

 

 

5. November vége és december eleje a szalagavatók ideje. A 

4.E, 4.F és 4.D osztályok is ekkor tartották szalagvató ünnepségeiket. Sok sikert 

kívánunk nekik! 

 



Iskolánk minden nap nyitott és szeretettel 
várja az érdeklődő diákokat! 

6. A Mikulás is meglátogatta iskolánkat és dalra is fakadt.  

 

 

 

 

 

 

7. És elérkezett Karácsony ünnepe. Iskolánk is ünnepi arcot öltött, diákjaink kis 
műsorral lepték meg tanáraikat. 

 

 

8. December 20-án, Beke Judit tanárnő fia, iskolánk volt diákja, BEKE ATTILA 
dedikálta "Amit az élet ad..."című új verseskötetét. A kötet megvásárolható 
iskolánkban, a tanárnőnél. 
 
9. Diákjaink munkaruhákat, köpenyeket, mellényeket, cipőket és papucsokat kaptak 
ajándékba az iskolától. 
 
 
 
 
 
 

A központi írásbeli érettségik időpontjai: 
 

2008. március 11. - SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM 
2008. március 12. - ANGOL NYELV 
2008. március 13. - NÉMET NYELV 
2008. március 17. - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Szóbeli érettségik időpontjai: 
 

2008. május 19-23 
 


