
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Szlovénia-
Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 
2007-2013 keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
85%-os, és a Szlovén Köztársaság 10%-os társfinanszírozásával 
valósul meg. A projekt értékének öt százalékát, önrészéként a 
projektpartnerek biztosítják.

Projekt sofinancirata Evropska unija v okviru Operativnega 
programa Slovenija-Madzarska 2007-2013 iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v visini 85 % i Republica 
Slovenija 10% nacionalnega sofinanciranja. Pet odstotkov 
vrednosti projekta pa zagotavljamo partnerji iz lastnih 
sredstev.

Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja

PROFESSI    N 
RIGHT

Izberi
pravi poklic

Valassz megfelelo
szakmat!

LEGYÉL KÜLÖNC, NE KÖZÉPSZERÛ!
BODI POSEBNEŽ, NE POVPREÈNEŽ.

Ustvarjaj z rokami in možgani ter širi nove ideje in 
svoje možnosti.

Technièni poklici so poklici 
prihodnosti, lahko prinesejo 
široke možnosti zaposlitve in 
veliko priložnosti za dober 
zaslužek.

Odkr ij v sebi potencial, ga 
razvijaj in nekoè z 

njim živi varno in 
udobno življenje.

Kezed és agyad összekapcsolja a legújabb ötleteket 
és a bõvülõ lehetõségeket. 
A jövõ olyan szakmákat sodorhat eléd, amelyek 
nagy lehetõséget és fantasztikus eredményeket 
rejtenek magukban. 

Fedezd fel önmagadat, képességeidet és élj 
velük egy biztonságos és kényelmes jövõért.

Spremljaj projekt

Right Profession
V njem boš dobil namige, kateri poklic je zate 
dobra, morda  najboljša ižbira.

www.zalakozig.hu Projektinformációk menü
www.pgz.si/si/right_profession

•
•

Kövesd nyomon

a Right Profession projektet. 

Ebben tippeket kapsz a jó és keresett 
szakmákról, melyek megmutatják, hogy melyik 
számodra a legjobb választás.
• www.zalakozig.hu Projektinformációk menü

www.pgz.si/si/right_profession •

Hogyan képzeled el a jövõdet?

Kako si predstavljaš

svojo prihodnost?

Mit és hol dolgozol?

Kaj in kje boš delal-a?

Mennyit fogsz keresni?

Koliko boš zaslužil-a?

Hogyan boldogulsz a nagybetûs

ÉLET-ben?

Boš z zasluženim lahko

lepo in udobno živel-a?



LÉGY HATÁROZOTT ÉS VÁLASSZ
MEGFELELÕ SZAKMÁT!

BODI ODLOÈEN,
IZBERI PRAVI POKLIC.

Legyél különc, ne középszerû.
Bodi posebnež, ne povpreènež.

Kövesd nyomon a Right 
Profession projektet. 
Tippeket kapsz, hogy mi a 
legjobb szakma neked, mi 
a legjobb pályaválasztás.

Spremljaj projekt Right 
Profession. V njem boš 

dobil namige, kateri 
poklic je zate dobra, 

morda najboljša izbira.

Se sprašuješ,
zakaj bi prav TI

izbral takšen poklic?

Ker si lahko ti
najboljši v tem.

Szeretnéd tudni, hogy miért 
azt a szakmát választod?

Mert tudod, hogy melyik 
a legkeresettebb 

szakma, amely neked a 
legjobb.

SZAKÁCSKUHARICA

KÕMÛVES
ZIDAR

FÉMFORGÁCSOLÓ
OBDELOVALCA KOVIN

SZOBAFESTÕ

SLIKOPLESKAR

ELEKTROTECHNIKUS

ELEKTROTEHNIK

HENTESMESAR

RUHAKÉSZÍTÕ
IVILJAŠ

ASZTALOS
MIZAR

A kéz egy olyan eszköz,
amely csodákra képes.

Tvoje roke so orodje, ki 
lahko dela èudeže.

Lehet, hogy belõled lesz:
Prav tvoje roke so lahko roke:

a legjobb szakács
najboljše kuharice

a legjobb kõmûves
najboljšega zidarja

a legjobb szobafestõ
najboljšega slikopleskarja

a legjobb fémforgácsoló
najboljšega obdelovalca kovin

a legjobb ruhakészítõ
najboljše sivilje

a legjobb hentes
najboljšega mesarja

a legjobb asztalos…
najboljšega mizarja…

a legjobb elektrotechnikus
najboljšega elektrotehnika
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