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Tisztelt Közgyűlés! 

 
Jelenleg nincs városunkban olyan ifjúsági tábor, ahol a zalaegerszegi fiataloknak 

lehetőségük lenne más iskolák tanulóit megismerni, szocializálódni és a nyári szünetből egy 

kis időt aktívan eltölteni. A különböző iskolák általában szerveznek nyári ifjúsági táborokat, 

azonban itt a gyerekek csak a saját iskolájukban tanulókat van lehetőségük megismerni. 

Zalaegerszegen kb. 13500 fiatal tanul. A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat 

egyik fő célja a város fiatal nemzedékének aktivizálása, melynek egyik alapvető eszköze 

különféle városi programok szervezése. A ZVDÖK folyamatosan azzal a problémával 

szembesül, hogy a fiatalokat egyre nehezebb kimozdítani a számítógép elől. A 21. század 

társadalmi problémájának tekinthető a társadalmi elidegenedés, a passzivitás és az 

internetfüggőség, melyen programjainkkal próbálunk változtatni és a fiatalokat arra bírni, 

hogy élvezzék a másokkal eltöltött időt, valamint ne a virtuális világban éljék 

mindennapjaikat.  

Úgy gondolom, a fiatalok szocializálódásának és társadalmi integrációjának 

elősegítésére alkalmas lenne egy zalaegerszegi DÖK (diák-önkormányzati) tábor létrehozása, 

ahol a mindenkori ZVDÖK vállalná az animátorok szerepét a programok megvalósítása 

során. Itt lehetőségünk lenne arra, hogy tréningeket tartsunk és megismertessük a városi 

diákönkormányzat intézményével és működésével az érdeklődő fiatalokat, mivel a mai napig 

sokak nem tudják, hogy létezik illetve mi a szerepe a városi diákönkormányzatoknak. Ezzel is 

elősegíthetnénk a leendő diákönkormányzatok számára a megfelelő utánpótlást. A tábor 

egyfajta előkészítése lenne a ZVDÖK képzésnek, melyet minden évben ősszel szervez az 

önkormányzat a diák-önkormányzati választások előtt.  

A jelentkezőknek lehetőségük lenne különböző foglalkozásokon, csapatépítő 

programokon, önismereti tréningeken, és előadásokon való részvételre, valamint a város, 

valamint helytörténeti sajátosságok megismerésére, sportolásra és számos játékra. Az 

érdeklődőket csapattá kovácsolná a táborban hasznosan együtt eltöltött idő, ezzel is 

megkönnyítve a  későbbi  közös munkát. Ösztönözné a fiatalokat a választáson való indulásra, 

segítőket teremtene a leendő diákönkormányzat számára, aktívvá téve a diákparlament tagjait 

is. Célcsoportunk a 13-18 év közötti korosztály lenne (általános iskola 7. osztálytól), akiknek 

a ZVDÖK és a ZVDÖK segítői tartanák a kb. 5 napos képzést. 

 

 



Határozati javaslat: 

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete javaslatot tesz Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Közgyűlése felé egy DÖK tábor létrehozására. A megvalósításhoz helyszínnek a botfai 

Hüvös kastélyt javasolja, mely megfelelő környezetet biztosíthatna a körülbelül 4 éjszakás 

tábornak, ahol kb. 50 fő elszállásolását tudják biztosítani. Időpontnak a nyár eleji, vagy az 

augusztus végi időszakot ajánljuk. A költségek fedezete a ZVDÖK költségvetési sorról 

finanszírozható. 

 

Zalaegerszeg, 2013. március 18. 
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