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Tisztelt Közgyűlés! 

 
Az előterjesztések sorát a tavalyi ünnepi közgyűlésen általunk beterjesztett kérések 

összegzésével szeretném megnyitni. 

Egy évvel ezelőtt több kérést fogalmaztunk meg a városi fiatalság nevében a város vezetése 

felé, amelynek eredményei – köszönhetően az ifjúságra fordított különös figyelem miatt – 

láthatóak a jelenben és reméljük láthatóak lesznek a jövőben egyaránt. 

Ezekre az előterjesztésekre most egyenként szeretnék kitérni és pár szót szólni róluk. 

Tóth Géza – jelenlegi diák-alpolgármester úr – egy diák közmeghallgatást 

kezdeményezett, ahol a városi intézményekben tanuló fiatalok megfogalmazhatják kéréseiket, 

kérdéseiket, észrevételeiket a ZVDÖK felé. Erre a programra 2012 őszén került sor, amikor a 

jelenleg regnáló VDÖK-ot az iskolák delegáltjai megválasztották. 

Zahorecz Richárd – aki már képviselőként nincs közöttünk - előterjesztése egy 

Zalaegerszegi Városi Diáknapok könyvének a létrehozásáról szólt, amely szintén 

megvalósult, hiszen a tavalyi évben első alkalommal megrendezett Városi Diáknapokról már 

több bejegyzés is található ebben a könyvben, amelyet Gyutai Csaba polgármester úr üdvözlő 

sorai nyitnak meg. Reméljük, ez a jövőben hagyománnyá válikés hosszú ideig lehet a 

diáknapokról bejegyzéseket írni emlékőrzés céljából. 

Németh Réka – a jelenlegi VDÖK tagja – az Ifjúságért Díj létrehozását 

kezdeményezte, amelynek átadása a mai rendezvényen meg fog történni, így erről is 

pozitívumként tudok beszámolni. 

Bellér Vivien – szintén jelenlévő diákképviselő –a Street Art tevékenység támogatását 

kérte, amelyben a falfirkák legális körülmények közötti művelését szerette volna elérni. Ha ez 

teljes mértékben nem is valósulhatott meg, de lehetőség adódott egy másik utcai művészet 

támogatására, mivel 2012-ben egy gördeszka pályát avattak fel a Sportcsarnok mögötti 

területen, ahol sok fiatal megtalálja a szórakozását. 

Bertók Fanni – a VDÖK jelenlegi diákjegyzője –előterjesztésében egy kamaszjátszótér 

létrehozását kezdeményezte, ahol a felnőttek gyermekkorukat felidézve szórakozhatnak. A 

játszótérre vonatkozó információk begyűjtése megtörtént. Az idei évben az AquaCity 

területén zajló jótékonysági nap keretén belül ennek a projektnek a támogatása lesz a cél. 

Reményeink szerint sikerül megfelelő mennyiségű támogatást nyerni és idővel a 

kamaszjátszótér is felépülhet. 

Büki Bettina – diákpolgármester asszony - „Aktív időskor és a nemzedékek közötti 

szolidaritás európai éve” alkalmából tavaly az idősebb nemzedékkel való összefogást kérte, 



ezt a jelenlegi és a tavalyi VDÖK is teljesítette, mivel a csácsi nyugdíjas klubbal közös 

rendezvényeken vettünk részt. 

Ónya Henrietta – volt diákpolgármester asszony – az ifjúsági tér hiányának a 

megoldását kérte a város vezetésétől. Ez egy nehéz, forrásigényes feladat városunk számára, 

azonban az Agora pályázat esetleges elnyerésével rendeződhet ez a kérdés is és egy olyan 

ifjúsági központot lehet kialakítani a fiatalok számára, ahol a kultúra, a szórakozás és ifjúsági 

élet közösségi élménye egyaránt jelen lesz. 

Láthatjuk, hogy a város képviselői komolyan veszik a fiatalok kéréseit és 

megpróbálják azokat erejük, lehetőségeik határain belül teljesíteni, éppen ezért szeretném a 

városi fiatalság nevében megköszönni a város vezetésének azt a munkát, amelyet az ifjúságért 

végeznek és a kiemelt figyelmet, amit ránk fordítanak. Mindez igazolja Balaicz Zoltán 

alpolgármester úr lassan már szállóigévé vált mondatát, hogy Zalaegerszeg nem csak a jelen, 

hanem a jövő városa is. Reméljük ez a jövőben sem fog változni. 

 

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! 

 

Zalaegerszeg, 2013. március 18. 

  Deák Milán s. k. 

    diákképviselő 

 


