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A 2009/2010-es tanévben a következı szakokat tervezzük nyitni: 

SZAKKÖZÉPISKOLAI RÉSZLEG –   /4 éves, érettségivel végzıdı/ 

• 6352 6 00           üzletkötés és vállalkozás (obchod a podnikanie) 
tan.nyelv: magyar, létszám: 30 

Újdonság! 
Ezen a szakon 3.-4. évben diákjaink szakosodnak 

banki tevékenységekre és idegenforgalomra. 
 

• 3917 6 02          mőszaki és informatikai szolgáltatások a gépiparban  
(technické a informatické služby v strojárstve) 

• 3917 6 03          mőszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában 
  (technické a informatické služby v elektrotechnike) 

• 3765 6 00 a közlekedés üzemeltetése és technikája (technika a prevádzka dopravy) 

SZAKMUNKÁSKÉPZİ RÉSZLEG 

A/  TANULMÁNYI SZAKOK – /4 éves, érettségivel és szakmunkás levéllel végzıdı/ 
 

• 2682 4 00        rendszergazda 
  (mechanik počitačových sietí) 

• 2861 4 04         vegyipari technikus – életkörnyezet védelme és  alakítása   
 (chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia) 

• 3137 4 01        ruhaipari technikus 
  (operátor odevnej výroby-odevná výroba) 

B/  SZAKMUNKÁS SZAKOK –  /3 éves, szakmunkás levéllel végzıdı/  
• 2487 2 01 autószerelı (autoopravár –  mechanik) 
• 6456 2 00 fodrász (kaderník) 

FELNİTTKÉPZÉS 

FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK /2 vagy 3 éves, érettségivel végzıdı/ - szakmunkások számára 
 

• 2414 4 01 gépészet (strojárstvo – VM a OP SaZ) 

• 6426 4 00         hajkozmetika (vlasová kozmetika) 

ÉRETTSÉGI UTÁNI FELÉPÍTMÉNYI SZAK /2 éves, második érettségivel végzıdı/ - érettségizettek 
számára 

• 6292 6 00           gazdasági informatika (hospodárska informatika)  

Újdonság! 
  Ezen a szakon diákjaink szakosodnak 
  EU ismeretekre és logisztikára. 
 

 

 

 

Iskolánk újabb névváltozáson megy át, mint több iskola Szlovákiában. A javaslat az új névre: 
 

Szakközépiskola – Dunaszerdahely, Szabó Gyula 21 
 

Stredná odborná škola s VJM 



Tehetségek iskolánkbanTehetségek iskolánkbanTehetségek iskolánkbanTehetségek iskolánkban    

Folytatjuk tehetségkutató sorozatunkat két diákunk bemutatásával.  

Egyik diákunk Sidó Attila, 2.C osztályos tanuló, mőszaki 

informatika szakra jár és szabadidejében egyik hobbijának él: zenél, a 

JAM együttesben játszik billentyőkön.  Gratulálunk! 

(www.jamegyuttes.mlap.hu) 

Takács Barbara, 1. C osztályos diákunk, divattervezınek tanul és 

szabadidejében történeteket ir. Egyik kedvenc története a SESSHOUMARU 

TESTVÉRISÉG, mely a japán Inuyasha animációs rajzfilm alapján íródott. A 

történet több fejezetbıl áll. A rajzfilmtıl eltérıen, itt nem Innuyasha, hanem 

bátyja a fıszereplı. Gratulálunk! 

     Csendes meleg este volt. A sőrő erdıben kis tőz körül két alak körvonalai 
rajzolódtak ki. A csendet egy kilány vidám hangja törte meg:  

- Yaken-sama, fogócskázzunk! 
- Nem Rin, a Nagyúr megmondta, hogy pihend ki magad, holnap 

korán útra kelünk.-hallatszott a szigorú válasz, ám a kislány nem adta meg ilyen 
könnyen magát. 

- De nem vagyok álmos Yaken-sama, …kérleeeeeek-fogta könyörgıre a hangját Rin. 
- Na jól van, legyen- adta be a derekát a gnóm-Ha nem játszom vele, annak úgyis én iszom 

meg a levét, ha a Nagyúr megtudja…-mondta ezt már saját magának. 
- Te vagy a fogó Yaken-sama, kapj el!-ezzel elkezdtek futkározni a tőz körül. 

   AhUn, a sárkányló érdeklıdve figyelte a hajszát egy közeli fa mellıl. Bizonyára remekül 
szórakozott, mivel a kis szellem majdnem minden fél percben hanyatt vágódott a  nála kétszer 
nagyobb botjában, mert nem volt hajlandó letenni azt. A gnóm épp egy esésbıl tápászkodott fel, 
mikor egy magas alak került a tőz fénykörébe. Hosszú ezüstszín hajával játszott a szellı, arany 
szemeiben megjelent a tábortőz lángjainak tükörképe…. 

- Rin, elég!-   utasította a kislányt, aki engedelmeskedett, és azonnal helyet foglalt. 
- Sesshoumaru nagyúr, szabad kérdeznem miért indulunk holnap olyan korán?- kérdezte 

óvatosan Yaken, ám válaszképpen csak egy púppal gazdagodott a fején.  
Az este több szó nem esett. Másnap kora reggel indultak útnak, még pirkadat elıtt. 

- Inuyasha, fekszik!- mondta unottan Kagome. 
- Miért?!-zsörtölıdött Inuyasha miután (Kagome jóvoltábol) közelebbrıl is 

megvizsgálhatta az anyaföldet. 
Ez a nap is szinte teljesen ugyanúgy kezdıdött mint a többi. Kouga meglátogatta Kagomet, aminek drága 
kutyaszellemünk cseppet sem örült. Ilyenkor általában jól összeveszett Kougával, aki még Kagome 
kérésére sem volt hajlandó leszokni a „palotapincsi“ elnevezésrıl. Bár Inu végre szerelmet vallott a 
lánynak, és Kagome nem volt rest viszonozni érzelmeit, amirıl maga Kouga is tudott, a farkas mégis meg 
akarta hódítani a lány szívét. Nem járt sikerrel. 

- Kouga, figyelj rám kérlek!- kezdte Kagome- Én Inuyashat szeretem, és nem fogom 
elhagyni ıt a kedvedér,…sajnállom- fejezte be. 

- …rendben van Kagome, …megértettem…akkor búcsúzom-fogta meg búsan a lány kezét, 
de a hanyou morgását hallva inkább elengedte- nagyon örülök, hogy megismertelek, és 
ha ez az ütıdöt bántani merne,- bökött fejével Inura- vagy ilyesmi, csak szólj és… 

- Kouga, azt hiszem erre nem lesz szügségem- Kagome már kezdte türelmét veszteni, 
úgytőnik ez meg is látszott rajta… 

- Értem, értem..akkor viszlát, többet nem jövök vissza, remélem még látjuk egymást-azzal 
elszelelt. Bár az égkıszilánkok már nem voltak a lábaiban erejük furcsamód még mindig 
megvolt a fiúban. 

- Most már nyugodj meg édes-nyomott puszit a még mindig földön fekvı szerelme arcára. 
- Már meg is nyugodtam-pattant fel Inuyasha és átkarolta mosolygó kedvesét.-gyere 

menjünk be a faluba, a többiek már várnak. 
- Rendben.     FOLYTATJUK 



VIDÁM SAROKVIDÁM SAROKVIDÁM SAROKVIDÁM SAROK    
A magyar nyelv csodái 

Tudod-e ........ ki hogyan hal meg? 
 

A tőzoltó elég gyorsan, Az arató érte jön a kaszás, A házmester beadja a kulcsot, A molnárt 

felırli az élete, A szabónak elszakad élete fonala, A pék megeszi kenyere javát, A kertész a 

paradicsomba kerül, A postásnak megnyílik a mennyország kapuja, 

Az órásnak üt az utolsó órája.  A kalauz eléri a végállomást. A prímásnak elszakad a húrja. A 

matróz az örök nyugalom tengerére hajózik. A pénztáros elszámol az élettel. A búvár örök 

álomba merül. A trombitásból kifogy a szusz. A díjbirkózót maga alá győri a halál. A 

boldogtalan megboldogul. A vegetáriánus főbe harap. A virágárus alulról szagolja az ibolyát. 

A lovász elpatkol. A papnak harangoznak. A vadásznak lıttek. A színésznek legördül a 

függöny. A muzsikusnak elhúzzák az utolsó nótáját. A szabót kinyírják. A meteorológusnak 

befellegzett. 

 

EUEUEUEU----SAROKSAROKSAROKSAROK    

 

 

1. Az EU 1992-ben alakult meg. 
2. Jelenleg 27 ország tagja az EU-nak. 
3. Az EU központja Brussel. 
4. Szlovákia 2004-ben csatlakozott az EU-hoz. 
5. Az unió himnusza az Örömóda, szerzıje Beethoven. 
6. Az Unió jelmondata: „Egység a sokféleségben” 
7. Az Euró napja szeptember 24, az Unió születésnapja május 9. 
8. Az unió zászlaján 12 csillag látható. A 12-es szám a teljesség szimbóluma. 
9. Utoljára 2007-ben Románia és Bulgária csatlakozott az unióhoz. 
10. Szlovákiában az euró árfolyama: 30,126 

 

 
Kedves diákok! 

 
Kísérjétek figyelemmel iskolánk weboldalát, ahol minden fontos 

információt, friss képeket, videókat megtaláltok. A weboldal hivatalos 

fórum, ezért arra kérjük a látogatókat, hogy a vendégkönyvbe írva 

mellızzék az oda nem illı bejegyzéseket. Köszönjük. 

 

A www.euromena.sk 
oldalról letölthetı 

számítógépre és mobil 
telefonra az euró 

számológép. 



 

 

 

• Szeptember 2-án iskolánk több mint 640 diákkal megkezdte az új tanévet. 

• Szeptember 24-én az EURO nap keretében az 1.E osztály elıadáson vett részt. 

• Az iskolában tanuló diákok pályázaton vehettek részt SZAKOM LÓGÓJA címmel, 

melynek keretében megtervezhették saját szakjuk, szakmájuk lógóját. A nyertes 

lógókat a következı számban közöljük. 

• A Rákóczi Szövetség helyi szervezete lebonyolította toborzó akcióját, melyen újabb 

tagokkal bıvült a közösség. 

• Az elsıs diákoknak és szüleiknek szervezett találkozó sikeresen zárult azzal a 

gondolattal, hogy meg kell ismételni. 

• Október 23-án a Rákóczi Szövetség újra megszervezi hagyományos GLORIA VICTIS 

ünnepséget Budapesten, az 1956-os forradalom emlékére. Helyi szervezetünk is 

képviselteti magát e rendezvényen. 

• November 12-én, a Városi Mővelıdési Központban megrendezik az immár 

hagyományos ISKOLA BÖRZÉT, melyen iskolánk standja is jelen lesz. 

 

 

 
 
 

Elérhetıségeink 
Levélcím: Stredná odborná škola s VJM 

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 érdeklıdıt, 
hogy személyesen látogasson el iskolánkba! 


