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Kedves diákok, tisztelt olvasó! 
 

Szeretettel köszöntünk mindnyájatokat a 2008/2009-es tanév kezdetén. Vége a nyári 

szünidőnek és itt egy új tanév tele elképzelésekkel és kihívásokkal. Szeretettel köszöntjük az 

iskolánkba érkezett elsős diákokat. Reméljük és bízunk benne, hogy megtalálják iskolánkban 

elképzelésüket és kívánjuk, hogy jól érezzék magukat iskola közösségünkben. 

Mindenkinek sikerekben, eredményekben gazdag tanévet kívánunk! 

 

A 2008/2009-es tanévben a következő osztályokat 

nyitjuk: 
1.A – Autószerelő 

1.B – Fodrász 

1.C –Műszaki és informatikai szolgáltatások az 

elektrotechnikában 

1.D – Műszaki és informatikai szolgáltatások a gépiparban 

 Divattervező 

1.E – Üzletkötés és vállalkozás 

1.J – Felépítményi szak: hajkozmetika és 

gépészet 

1.L – Érettségi utáni felépítményi szak: 

gazdasági informatika 

 



 

 

 

1. Júniusban több osztálykirándulásra is sor került. A 3.E osztály Sopronba látogatott, ahol a 
város és környék nevezetességeit tekintették meg.  

 

2. A 2.E, 2.F és 2.G osztályok közösen a Tátrában kirándultak, ahol minden nap bejárták a 
környéket. Így nem maradhatott ki Krasznahorka büszke vára és a Domicai Cseppkőbarlang 
sem. Minden nap volt tábortűz, szalonnasütés és sport. 



 

3. Iskolánk tanárai is kirándultak. Erdélyi körúton vettek részt. A programban szerepelt 

Nagyvárad megtekintése, Királyhágó, Kolozsvár és persze a híres Székelyföld gyönyörű 

helyeivel: Marosvásárhely, a Nyárádmente, Szováta és a medve tó, Farkaslaka Tamási Áron 

szülőhelye, Korond a kézművesek hazája, Szejkefürdő és a székely kapuk, Székelyudvarhely 

Dunaszerdahely testvérvárosa, Gyergyószentmiklós az örmény katolikusok hazája és a 

gyönyörűséges Gyilkos tó és a Békási szoros. 

 

4. A Rákóczi Szövetség helyi szervezetének néhány 

tagja részt vett a Magyar diákok és tanárok 

találkozóján, Sátoraljaújhelyen, ahol immár 9. éve 

több mint 250 középiskolás diák egy hetes táborban 

vesz részt. A tábor programja nagyszerű volt: 



kirándulás, strandolás, sport, koncertek, előadások, filmvetítés, táncház… 

-xd„Ezekben a napokban sok élménnyel gazdagodtunk.A 

kirándulások hozájárultak a másokkal valo 

kapcsolatteremtéshez és az uj barátságok kiépitéséhez.Az 

eloadások a torténelmi helyek és személyek elotti tisztelgés 

hozajarult ismereteink es a magyarsagtudatunk 

elmélyitéséhez.Remélhetoleg legkozelebb ismet reszt 

vehetunk ezen a  csodalatos rendezvényen.” (Tar Natália, 

3.F) 

 

Szünetek a 2008/2009-es tanévben  
• Őszi szünet: október 30-31 

• Karácsonyi szünet: december 22-január 7 

• Félévi szünet: január 30 

• Tavaszi szünet: február 16-20 

• Húsvéti szünet: április 9-14 

• Nyári szünet: július 1-augusztus 31 

 

Kedves diákok! 
 

Kísérjétek figyelemmel iskolánk weboldalát, ahol minden fontos 

információt, friss képeket, videókat megtaláltok.  

 
 
 

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  

Szeretettel várunk és hívunk minden kedves érdeklődőt, 
hogy személyesen látogasson el iskolánkba! 


