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Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlésének tagjai

Tisztelt Közgyűlés!
A diákság életében a tanulás mellett meghatározó szerepet tölt be, hogy milyen programok
alakítják a mindennapokat.
A tegnapi és mai nap lehetővé tette, illetve teszi sok diák számára, hogy elszakadjon az
iskolapadtól és a tankönyvektől, melynek következtében élményekkel gazdagíthatják
emlékezetük széles tárházát. A tegnapi napon megrendezésre kerülő sportnapon lehetőség nyílt a
sportszerető diákság számára, hogy a megszokott diákolimpiai rendezvények mellett részt
vegyenek egy szerteágazó sporteseményen. A diákok összemérhették tudásukat labdarúgásban,
kosárlabdában, kézilabdában, és röplabdában egyaránt. A mai napon a fiatalság számára
lehetőség adódik az Egerszeg Fesztiválhoz hasonló programokban részt vennie, mivel
koncerteket, és más egyéb programokat kínál karöltve a Város Önkormányzata és a Város
Diákönkormányzata, hogy ezzel is színesítse a városi közéletet, elsősorban diákéletet. E mellett
nagyon fontos, hogy egy ilyen alkalom bemutatkozási esélyt ad a fiatal tehetségek számára, és
megmutathatják tudásukat nagyobb nézőközönségnek, akik közé természetesen nem csak a
diákságot, hanem minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Fontos az is, hogy a város vezetése által támogatott módon lehetőség nyílik a diák-közéletiség
demonstrálására is, pl. a diákparlamenten, de a jelen közös közgyűléssel is.
Éppen ezen programokkal kapcsolatban szeretnék a Közgyűlés felé a következő javaslattal
fordulni:
Javaslom, hogy a jövőben a városi kerettanterv részévé váljon ez a két nap, és adjuk meg minden
diáknak- kivétel nélkül - a lehetőséget, hogy teljes tagú résztvevője legyen a diáknapok
rendezvényeinek. Értem ezalatt, hogy minden évben ezen a két napon tanítási szünet adassék,
hogy akár szurkolóként, akár érdeklődőként, ne csak aktív sportolóként lehessen a sportnapon
részt venni. Nem elfelejtve a fizikai sportok mellőzőit, a teljes szabadnap által nekik is
biztosíthatnánk a megfelelő programokat, hogy élvezhessék a napot. A programok színesebbé
tétele érdekében javasolt a két nap. Ezáltal a Diáknapon lehetőség adódik nem csak délutáni,
hanem délelőtti rendezvényekre is, azok számára, akik nem tagjai a Diákönkormányzatnak és
egyébként nem lehetnek itt.
Miért tartom, tartjuk fontosnak ezt a javaslatot?
A Sportnap oldaláról megközelítve egészen egyszerű magyarázata van a dolognak. A sport
biztosítja az emberek számára a kikapcsolódást, a versenyzést, ahol az ember többségében nem
ellenségekre, hanem barátokra tesz szert. Olyan kohézió erővel rendelkezik, amely képes
tömegeket megmozgatni a jó ügy érdekében. Megtanítja a fiatalokat az életben hasznos dolgokra:
küzdeni akarásra, győzelemre, vereségre, csapatmunkára, és tiszteletre.
Az egész napos Diáknap alkalmat kínál a vállalkozó szellemű tehetségeknek; közelebb hozza
egymáshoz a diákokat; fellendíti a diákéletet és kimozdulást biztosít mindenki számára. A
program által felmutathatjuk, hogy mi is képesek vagyunk megalkotni és biztosítani a
szórakozást, nem csak a saját korosztályunk számára.
A Közgyűlés remélem mellé áll, és képviselni tudja a javaslatot, ami úgy gondolom kölcsönös
érdeket és örömöt szolgálna mindenki számára.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Határozati Javaslat:
A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete javaslatot tesz Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyűlése felé, hogy kezdeményezze egységesen az oktatási intézményeknél: minden év
áprilisában két nap váljon minden iskolában tanítási szünetté, amelynek alkalmából
megrendezésre kerülne a Városi Sportnap és Városi Diáknap.
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