
 

    
 

 

 
Ogled dobrih praks v županiji Zala  

Bevált gyakorlatok megtekintése Zala megyében 
 

Ogled dobrih praks za madžarske in slovenske projektne partnerje je bil 23. in 24. aprila 2013. 

Udeleženci so v Zalaegerszegu spoznali Deák Ferenc és Széchenyi István srednjo strokovno šolo. 
Ravnatelj, Sándor Rozmán, je s pomočjo PowerPoint prezentacije predstavil šolo, nato pa so si 

ogledali še delavnice in učilnice. / A tapasztalatcserére magyar és szlovén projektpartnerek számára 
2013. április 23-24-én került sor. A résztvevők megismerkedtek a zalaegerszegi Deák Ferenc és 
Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskolával. Az iskolát Rozmán Sándor igazgató mutatta be egy 
Power Point-os vetítés keretében, majd megtekintették a tanműhelyeket/ tantermeket is.  
 

Po kosilu so šli z avtobusom v podjetje a 3B Hungária Kft., kjer jim je direktor Zoltán Nagy predstavil 
podjetje, nato pa so siše ogledali delavnice. V prostorih Trgovinske in industrijske zbornice županije 

Zala so prisluhnili dvem predavanjem na temo poklicne orientacije. / Ebéd után a résztvevők 
autóbusszal a 3B Hungária Kft. telephelyére utaztak, ahol Nagy Zoltán ügyvezető igazgató bemutatta 
a vállalkozást, utána meg a műhelyt is megtekinteték. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
épületében pályaorientációs témában két előadást hallgathattak meg. 
 
Naslednji dan, po zajtrku so partnerji obiskali Termalno kopališče Lenti in Enegijski park Sv. Jurij, kjer 
je Zoltán Csuka predstavil notranje in zunanje bazene. / Másnap a reggelit követően autóbusszal a 
Lenti Termálfürdő és Szent György Energiaparkba látogattak a partnerek, ahol Csuka Zoltán 
bemutatta a fedett fürdőt és a fürdő nyári részét. 
 

Edina strokovna šola v okolici je Lámfalussy Sándor srednja strokovna in strokovna šola, kjer so si 
najprej ogledali delavnice, nato pa še sedež šole. Sledilo je kosilo, ki so ga za udeležence pripravili in 

servirali učenci. / A térség egyetlen szakiskolája a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, 
ahol először a tanműhelyeket tekintették meg, azután pedig az iskola székhelyét. Ezután ebéd 
következett, amit a résztvevők számára a tanulók készítettek.  
 
Dejavnost Német-Fa Kft. je predstavil direktor Németh László, ki je obiskovalce popeljal tudi po 

proizvodnem obratu. Podjetje zaposluje tudi učence. / A Német-Fa Kft. tevékenységét Németh László 
ügyvezető igazgató mutatta be, majd körbevezette a résztvevőket a gyártósoron. A cég tanulókat is 
foglalkoztat. 
 
Na sedežu Creaton Hungary Kft. je Tóth Szilárd, vodja proizvodnje s predstavil podjetje, nato pa je še 

vodil skupino po ogledu delavnic in razložil proizvodni proces. / A Creaton Hungary Kft. Lenti 
telephelyén a Tóth Szilárd termelési üzemvezető előadást tartott a cég tevékenységéről, majd 
körbevezette a csoportot az üzemcsarnokban.  
 

 
 


