INTÉZMÉNYÜNK A SAJTÓ TÜKRÉBEN
A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (2011-től) és
jogelődeivel, a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetével
(1971-1999) és a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai
Kar Zalaegerszegi Intézetével (2000-2010) összefüggő, időszaki kiadványokban
előforduló közlemények bibliográfiája
IDŐSZAK: 1971-2000
Válogatta és a bibliográfiát összeállította:
Góczán Judit (időszak: 1971-2006)
Szabó G. Tibor (időszak: 1971-2006 és 2009-től)
Virágh Andrea (időszak: 2006-2008)
[A dokumentum utolsó szerkesztése: 2011.02.23.]
BEVEZETÉS
A médiaközlések feltárásának tartalmi szempontjai
Repertóriumunk 1971-től, az alapítástól tárja fel azokat a nyomtatott időszaki kiadványokban
- és lehetőleg az online médiában is - megjelent részközleményeket, melyek tartalmi
szempontból kapcsolatban állnak a BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg intézménnyel és
jogelődeivel. Tartalmi kapcsolat alatt az intézmény életének megannyi vetületét is értjük; a
ballagás, évnyitó, diplomaosztás, konferencia, találkozó stb. eseményeit.
A feltárás "árnyékos oldalát" azok a közlemények adják, melyek jobbára formálisan
kapcsolódnak az intézményhez, érdemi információt lényegében nem hordoznak róla: ilyenek
például a csupán "helyszínük" szerint az intézményhez kötődő rendezvények. Ezeket
repertóriumunkból a lényegtelen tartalmi kapcsolat miatt - elkerülendő az iskolatörténet
"felhígulását", - gyakran mellőztük. Némelyeket azonban - pl. egyes hirdetéseket vagy az
illusztrált írásokat - e koncepció ellenére is feltártunk, mert egyes adatok vagy képi
információk nem mellőzhetőek az intézménytörténetből (pl. egy pótfelvételi meghirdetésének
ténye az adott évben az intézmény hallgatói piacának alakulását árnyalhatja).
Nem célunk az intézményhez
teljesítményeinek, közszerepléseinek
iskola eseményeivel (pl. privát
Természetesen kivételek itt is
személyiségeivel kapcsolatos írások,
esetében.

kötődő személyek, munkatársaink olyan egyéni
feltárása, melyek nincsenek szorosabb kapcsolatban az
szerepvállalás körében adott nyilatkozatok stb.)
lehetnek, pl. az intézménytörténet meghatározó
vagy kiemelkedő egyéni teljesítményt bemutató cikkek
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Az anyaintézmény (a PSZF vagy jogutódja, a BGF Pénzügyi és Számviteli Kara) sajtócikkeit
csak abban az esetben vesszük fel repertóriumunkba, ha benne az intézettel is kapcsolatos,
annak tevékenységéhez, képzéséhez fűződő információkat, utalásokat találunk.
A sajtó közleményei az iskola életritmusát, "rítusait" tükrözik. Tanévnyitók, szorgalmi- és
vizsgaidőszakok, államvizsgák, ballagások, diplomaosztók, felvételik, vezetői riportok,
tudományos konferenciák és más rendezvények váltják egymást, az oktatáspolitikai,
makrogazdasági vagy munkaerő-piaci változások sodrában lüktető iskolaélet minden
lényeges mozzanata nyomon követhető. Panorámája ez egy gazdasági főiskola
bizonytalanságokkal és küzdelmekkel is terhes "sikertörténetének".
A bibliográfiai munka legkézenfekvőbb, s egyben leggazdagabb forrása a megyei lap (Zalai
Hírlap). Nehezebb az országos napilapok vagy a gazdasági szaksajtó kutatása: a 70-es és 80as évek alacsony feltártsága miatt erről alig rendelkezünk információval, bár mindent
felvettünk jegyzékünkbe, mely valamennyire is információval szolgál a zalaegerszegi intézet
elmúlt évtizedeiről. Munkánkat leginkább az intézmény könyvtárának korábbi munkatársai
segítették, akik a 70-es évek publikációiról készített sajtókivágataikkal hasznos
előmunkálatokat végeztek egy teljesebb repertórium összeállításához. Természetesen meg
kell említenünk a fontosabb források közt a Deák Ferenc Megyei Könyvtár helyismereti
gyűjteményét is.
Adatszerkezet, jelölések
A bibliográfiai leírások az MSZ 3424/12 Bibliográfiai leírás : időszaki kiadványokban
megjelent részdokumentumok c. szabványnak az egyedi egylépcsős leírásokra vonatkozó
iránymutatása alapján, de némileg módosított adatközléssel készültek.
A tartalmi ismertetőket dőlt
megjegyzések után közöljük.

betűvel,

a

bibliográfiai

adatok

és

esetleg

előforduló

Zöld betűszínnel jelöltük az adathiányos bibliográfiai tételeket. E hiányosságok és új tételek
„fellelése”, beépítése miatt a repertóriumot időnként javítjuk. A dokumentum utolsó
szerkesztésére vonatkozó közlés a címoldalon olvasható.
1995-től a tételek részben annotáltak.
A repertórium fejlesztési tervei, az elektronikus források archiválása
Mivel az elektronikus források megőrzésének gyakorlata elég jelentős eltéréseket mutat, a
linkek működéséért nem vállalhatunk garanciát. A közleményeket PDF formátumban
archiváljuk – ezek nyilvános elérhetősége a mindenkor hatályos szerzői jogi szabályozástól
függ.
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1971
Jobb oktatási feltételek / Kiss Ferenc felv.
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 97. sz. (1971. ápr. 25.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
Tanévnyitó az egerszegi számviteli főiskolai tagozaton
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 210. sz. (1971. aug. 7.) p. 8.
Új iskola-igazgatói kinevezések
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 191. sz. (1971. aug. 14.) p. 7.
Tanévkezdés
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 200. sz. (1971. aug. 26.) p. 5.
Indul a szakemberképzés a zalaegerszegi számviteli főiskolai tagozaton : Dr. Tétényi
Zoltánnak, a főiskola főigazgatójának nyilatkozata
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 209. sz. (1971. szept. 5.) p. 7.
Tanévnyitó budapesti egyetemeken és főiskolákon
In: Népszabadság, 29. évf. 209. sz. (1971. szept. 5.) Vasárnapi mell. p. 9.
Párt- és KISZ-alapszervezet alakult a Számviteli Főiskola zalaegerszegi tagozatán
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 224. sz. (1971. szept. 23.) p. 8.
Egésznapos budapesti kiránduláson vettek részt... [Hír]
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 225. sz. (1971. szept. 24.) p. 8.
Főiskolás vendégek Zalaegerszegen
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 234. sz. (1971. okt. 5.) p. 8
Közgazdászképzés és továbbképzés / ... Tóth Endre az MKT Zala megyei Elnökségének
tagja
In: Zalai Hírlap, 27. évf. 272. sz. (1971. nov. 18.) p. 4.
1972
Első alkalommal vizsgáznak a hallgatók a Pénzügyi és Számviteli
zalaegerszegi tagozatán [Képriport] / Kiss Ferenc felv.
In: Zalai Hírlap, 28. évf. 16. sz. (1972. jan. 20.) p. 8. - Ill. : ff. fotó

Főiskola

A második félév küszöbén a számviteli főiskola zalaegerszegi tagozatán / K. Gy.
In: Zalai Hírlap (1972.)
Kétnapos tanulmányi kirándulást tettek... [Hír]
In: Zalai Hírlap (1972. ápr. 12.)
A levelező oktatás keretében : ipari ágazaton is megkezdődik a tanítás a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola zalaegerszegi tagozatán
In: Zalai Hírlap (1972. ápr. 30.)
Továbbképzés közgazdászoknak
In: Zalai Hírlap, 28. évf. 112. sz. (1972. máj. 14.) p. 2.
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Év vége előtt a tapasztalatokról : beszélgetés a Számviteli Főiskola igazgatójával /
[beszélgetőtárs] ... Tétényi Zoltán
In: Zalai Hírlap, 28. évf. 129. sz. (1972. jún. 3.) p. 5.
Megkezdődtek a felvételi vizsgák... [Hír]
In: Zalai Hírlap, 28. évf. 150. sz. (1972. jún. 28.) p. 8.
Folynak a felvételi vizsgák a számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap (1972. jún. 30.)
"Tédéká"-útlevél a magasabb szakképzettséghez : jövőre országos diákköri konferencia
Zalaegerszegen
In: Zalai Hírlap, 28. évf. 301. sz. (1972. dec. 22.) p. 5.
1973
Mezőgazdasági üzemgazdászokat képeznek a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
zalaegerszegi tagozatán [Képriport]
In: Népszabadság (1973. január 19.)
Az oktatás színvonalának emelése érdekében... [Hír]
In: Zalai Hírlap, 29. évf. 43. sz. (1973. febr. 21.) p. 8.
Országos tudományos diákköri konferencia a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
zalaegerszegi tagozatán
In: Zalai Hírlap, 29. évf. 91. sz. (1973. ápr. 19.) p. 8.
Érettségizettek figyelem : mit kell tudni a számviteli főiskola zalaegerszegi tagozatáról /
Buz Ferencné
In: Zalai Hírlap, 29. évf. 150. sz. (1973. jún. 29.) p. 5.
Tanévnyitó a Számviteli Főiskolán : első tanítási nap az általános és középiskolákban
In: Zalai Hírlap, 29. évf. 207. sz. (1973. szept. 5.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
Felvételi előkészítő tanfolyam Zalaegerszegen a Pénzügyi és Számviteli Főiskolára
In: Zalai Hírlap, 29. évf. 235. sz. (1973. okt. 7.) p. 12.
Új szak - pénzügyi - indul... [Hír]
In: Zalai Hírlap, 29. évf. 253. sz. (1973. okt. 28.) p. 8.
1974
KISZ-vezetőképzés [Hír]
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 28. sz. (1974. febr. 3.) p. 12.
Főiskolai tanácsűlés Zalaegerszegen [Hír]
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 70. sz. (1974. márc. 24.) p. 12.
Napirenden a pénzügyi szak beindítása : Egerszegen ülésezett a Pénzügyi és Számviteli
Főiskola Tanácsa
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 73. sz. (1974. márc. 28.) p. 5.
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Az élet sürgeti a pénzügyi szak beindítását : miért támogatja a Számviteli Főiskola
Tanácsa az egerszegi tagozat mielőbbi bővítését? / Török András
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 95. sz. (1974. ápr. 25.) p. 4.
Fórum a diákmozgalmakról és az NDSZ-ről a zalaegerszegi számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 96. sz. (1974. ápr. 26.) p. 8.
Egerszegi főiskolások az Egyetemi Színjátszó Fesztiválon
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 100. sz. (1974. máj. 1.) p. 12.
Tudományos diákköri konferencia a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 104. sz. (1974. máj. 7.) p. 8.
Rendhagyó napok : államvizsga előtt a számviteli főiskolán / M. K.
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 148. sz. (1974. jún. 27.) p. 5.
Tanszéki csoportok alakultak a számviteli főiskola zalaegerszegi tagozatán
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 150. sz. (1974. jún. 29.) p. 3.
Tanévnyitó a két zalai főiskolán : több mint százezren a hazai felsőoktatásban
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 209. sz. (1974. szept. 7.) p. 1.
Huszár István, a Minisztertanács elnökhelyettese Zalaegerszegen
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 239. sz. (1974. okt. 12.) p. 1.
Alapgondolat ; a termelékenység és az életszínvonal összefüggése : megnyílt a
Műszaki és Közgazdasági Hónap / Kiss Ferenc felv.
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 239. sz. (1974. okt. 12.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
Előadás, ankét, alakuló ülés : a műszaki és közgazdasági hónap eseményei
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 243. sz. (1974. okt. 17.) p. 8.
Venceremos Zalaegerszegen
In: Üzemgazdász, (1974. okt.)
Ünnepi megemlékezés Zalaegerszegen a KMP megalakulásának 56. évfordulóján /
Kiss Ferenc felv.
In: Zalai Hírlap, 30. évf. 274. sz. (1974. nov. 23.) p. 1.
1975
Zászlóátadási ünnepség a zalaegerszegi számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 31. évf. 101. sz. (1975. máj. 1.) p. 8.
Vizsgaláz a számvitelin / P. I.
In: Zalai Hírlap, 31. évf. 113. sz. (1975. máj. 16.) p. 5.
A Z. Számviteli Főiskola csapata nyerte a megyei bajnokság női rangadóját :
kézilabda
In: Zalai Hírlap, 31. évf. 148. sz. (1975. jún. 26.) p. 6.
A Z. Számviteli Főiskola női és a Katona SE férfi csapata a listavezető : kézilabda
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In: Zalai Hírlap, 31. évf. 201. sz. (1975. aug. 28.) p. 7.
Új tanév elején a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán / P. I.
In: Zalai Hírlap, 31. évf. 215. sz. (1975. szept. 13.) p. 5.
A hős elődök nyomdokain : háromszoros Kiváló Katona
In: Zalai Hírlap, 31. évf. 228. sz. (1975. szept. 28.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
1976
Pénzkiállítás nyílt a Számviteli Főiskolán [Képriport]
In: Zalai Hírlap, 32. évf. 259. sz. (1976. nov. 2.) p. 8.
Rendhagyó kollokvium a számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 32. évf. 289. sz. (1976. dec. 7.) p. 8.
1977
Diák-diktatúra - kellő derűvel és komolysággal / Lukács József ; Tímár István felv.
In: Zalai Hírlap, 33. évf. 74. sz. (1977. március 29.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
Jó kezdeményezés volt... / Décsi László felv.
In: Zalai Hírlap, 33. évf. 76. sz. (1977. március 31.) p. 6.
Számviteli főiskolások búcsúja az alma mater-tól / Lukács József felv.
In: Zalai Hírlap, 33. évf. 113. sz. (1977. május 22.) p. 8. - Ill. : ff. fotó
Kinevezések a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán [Hír]
In: Zalai Hírlap, 33. évf. 157. sz. (1977. július 6.) p. 6.
Tegnap délelőtt a Megyei Művelődési Központ színháztermében került sor a
Pénzügyi és Számviteli Főiskola... [Képriport] / Kiss Ferenc felv.
In: Zalai Hírlap, 33. évf. 214. sz. (1977. szept. 11.) p. 8. - Ill. : ff. fotó
Amíg a címet megszerezték : diákotthonból kollégium
In: Zalai Hírlap, 33. évf. 218. sz. (1977. szept. 16.) p. 4.
1978
Ezek nem könnyű percek... : folynak az államvizsgák a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
egerszegi tagozatán
In: Zalai Hírlap, 34. évf. 146. sz. (1978. jún. 23.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
Kétszáznegyven számviteli főiskolás segíti az őszi betakarítást / L. B.
In: Zalai Hírlap, 34. évf. 215. sz. (1978. szept. 12.) p. 3.
Tegnap délelőtt tartották az ünnepélyes tanévnyitót...
In: Zalai Hírlap, 34. évf. 214. sz. (1978. szept. 16.) p. 10.
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1979
Ballagás a zalaegerszegi főiskolán
In: Zalai Hírlap, 35. évf. 116. sz. (1979. május 20.) p. 12. - Ill. : ff. fotó
A zalai közgazdasági napok zárórendezvénye
In: Zalai Hírlap, 35. évf. 126. sz. (1979. jún. 1.) p. 8.
Végzősök a számvitelin : tervekről, lehetőségekről, pályakezdésről / Gombocz Tibor
In: Zalai Hírlap, 35. évf. 131. sz. (1979. jún. 7.) p. 3.
Tájékoztató a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
tanfolyamokról
In: Zalai Hírlap, 35. évf. 206. sz. (1979. szept. 4.) p. 8.

felvételi

vizsgáira

előkészítő

Tanévnyitó tanszéki értekezlet
In: Zalai Hírlap, 35. évf. 214. sz. (1979. szept. 13.) p. 8.
1980
Tanévnyitó ünnepség a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán
In: Zalai Hírlap, 36. évf. 206. sz. (1980. szept. 3.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
Szükség van a diákkézre : főiskolások a hannamajori gyümölcsösben / Mihovics József
In: Zalai Hírlap, 36. évf. 220. sz. (1980. szept. 19.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
Tudományos diákköri konferencia
In: Zalai Hírlap, 36. évf. 224. sz. (1980. szept. 24.) p. 8.
1981
Diákjólét s zalaegerszegi főiskolán : az anyagiakon már nem múlik / Mihovics József
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 93. sz. (1981. ápr. 22.) p. 5.
Továbbképzés [Hír]
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 93. sz. (1981. ápr. 22.) p. 8.
Sportélet a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán / Ekler Elemér
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 108. sz. (1981. máj. 10.) p. 6.
Bolond ballagás [Hír]
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 111. sz. (1981. máj. 14.) p. 8.
Bolond ballagás
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 113. sz. (1981. máj. 16.) p. 8. - Ill. : ff. fotó
Ballagó főiskolások
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 114. sz. (1981. máj. 17.) p. 12. - Ill. : ff. fotó
Felvételi előkészítő tábor Zalaegerszegen : a matekhoz sajna' tábla kell... / M. H.
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 164. sz. (1981. júl. 15.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
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Pótfelvételi vizsgák a felsőoktatási intézményekben
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 174. sz. (1981. júl. 26.) p. 5.
Keressük az x-et és tűnődünk, mit csinált Mátyás király? : szóbeli felvételik a Pénzügyi
és Számviteli Főiskolán / Bán Zsuzsa
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 180. sz. (1981. jún. 28.) p. 5.
Sikeres pótfelvételik a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 203. sz. (1981. aug. 30.) p. 8.
Igazgatói kinevezés a Pénzügyi és Számviteli Főiskola zalaegerszegi intézetében
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 205. sz. (1981. szept. 2.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
Tanévnyitó és diplomaátadó ünnepség a számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 37. évf. 207. sz. (1981. szept. 4.) p. 8.
1982
Államvizsga a főiskolán [Hír]
In: Zalai Hírlap, 38. évf., 132. sz. (1982. jún. 8.) p. 8.
Aki itt megfelel... : államvizsgázók a zalaegerszegi főiskolán / Mihovics József
In: Zalai Hírlap, 38. évf. 143. sz. (1982. jún. 20.) p. 5.
Pótfelvételi [Hír]
In: Zalai Hírlap, 38. évf. 166. sz. (1982. júl. 17.) p. 12.
Befejeződött Zalaegerszegen az országos pénzügyi akadémia
In: Zalai Hírlap, 38. évf. 178. sz. (1982. júl. 31.) p. 8.
Lépést tartani a tudománnyal és a korral : tanévnyitó ünnepség a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetemen ... és a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán / Arany Gábor felv.
In: Zalai Hírlap, 38. évf. 209. sz. (1982. szept. 7.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
A szervezeti tagság nem minden : egyetemi, főiskolai KISZ-élet Zalában
Hajnalka
In: Zalai Hírlap, 38. évf. 213. sz. (1982. szept. 11.) p. 7.
Videoton gyártmányú VT 20 típusú kisszámítógépet
zalaegerszegi számviteli főiskolán [Képriport]
In: Zalai Hírlap, 38. évf. 228. sz. (1982. szept. 28.) p. 8.

helyeztek

/ Magyar

üzembe

1983
Ünnepélyes diplomaosztás [Hír]
In: Zalai Hírlap, 39. évf. 138. sz. (1983. jún. 12.) p. 8. - Ill. : ff. fotó
Új szárnnyal bővült az egerszegi számviteli főiskola
In: Zalai Hírlap, 39. évf. 207. sz. (1983. szept. 2.) p. 5.
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a

Tegnap délután tartottak tanévnyitó ünnepséget a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
zalaegerszegi intézetében [Hír] / Polgár Tamás felv.
In: Zalai Hírlap, 39. évf. 210. sz. (1983. szept. 6.) p. 1.
1984
Diplomaosztó ünnepség a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
Intézetében / Polgár Tamás felv.
In: Zalai Hírlap, 40. évf. 141. sz. (1984. jún. 17.) p. 1. - Ill. : ff. fotó

Zalaegerszegi

Új tanév [Hír]
In: Zalai Hírlap, 40. évf. 200. sz. (1984. aug. 26.) p. 8.
Gólyatábor [Hír]
In: Zalai Hírlap, 40. évf. 201. sz. (1984. aug. 28.) p. 8.
Tanévnyitó a keszthelyi egyetemen és a zalaegerszegi főiskolán
In: Zalai Hírlap, 40. évf. 207. sz. (1984. szept. 4.) p. 1., 2.
1985
Diplomaosztó-ünnepély a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
Intézetében / Mészáros László felv.
In: Zalai Hírlap, 41. évf. 140. sz. (1985. jún. 17.) p. 8. - Ill. : ff. fotó

Zalaegerszegi

Gólyák - almaszüreten : elsőéves főiskolásokkal a kilimáni gyümölcsösben / Pajor Csaba
In: Zalai Hírlap, 41. évf. 212. sz. (1985. szept. 10.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
Tanévnyitó ünnepség a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetében /
Tóth Cinda felv.
In: Zalai Hírlap, 41. évf. 213. sz. (1985. szept. 11.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
1986
A regionális együttműködés fontosságáról : Beszélgetés dr. Ormos Máriával, a JPTE
rektorával / [riporter] Vonyó József
In: Zalai Hírlap, 42. évf. 39. sz. (1986. febr 15.) p. 1.
Ahogy a tanszéki csoport vezetője látja : Világnézeti nevelés a Pénzügyi és Számviteli
Főiskola Zalaegerszegi Intézetében / Rikli Ferenc
In: Zalai Hírlap, 42. évf. 74. sz. (1986. márc.28.) p. 3.
Közgazdászok tanácskozása [Hír]
In: Zalai Hírlap, 42. évf. 130. sz. (1986. jún. 3.) p. 8.
Diplomaosztás után - két vörösdiplomással
In: Zalai Hírlap, 42. évf. 140. sz. (1986. jún. 16.) p. 1., 4. - Ill. : ff. fotó
Tanévnyitó a zalaegerszegi főiskolán / Tóth Cinda felv.
In: Zalai Hírlap, 42. évf. 213. sz. (1986. szept. 10.) p. 1. - Ill. : ff. fotók
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Többen is továbbtanul(hat)nának : Kerekasztal-beszélgetés főiskolai,
felvételikről / Keresztes Szilvia, Mihovics József
In: Zalai Hírlap, 42. évf., 216. sz. (1986. szept. 13.) p. 7. - Ill.: ff. fotók

egyetemi

1987
Ősztől regionális központ a keszthelyi egyetem : készülődés az új tanévre
In: Zalai Hírlap, 43. évf. 201. sz. (1987. aug. 27.) p. 1.
Gólyatábor [Hír]
In: Zalai Hírlap, 43. évf. 206. sz. (1987. szept. 2.) p. 16.
Élet, élet, diákélet... : mit kínál hallgatóinak a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
Zalaegerszegi Intézete? / [Magyar Hajnalka]
In: Zalai Hírlap, 43. évf. 230. sz. (1987. szept. 30.) p. 5.
1988
Kosárbőség Zalaegerszegen / Ekler Elemér ; Décsy László, Kiss Ferenc felv. ; Mészáros T.
László montázsa
In: Zalai Hírlap, 44. évf. 114. sz. (1988. máj. 14.) p. 6. - Ill. : ff. fotó
Diplomaosztó ünnepély
In: Zalai Hírlap, 44. évf. 140. sz. (1988. jún. 13.) p. 4.
Hogyan tovább, főiskolai KISZ-esek? : Zalaegerszegen egyelőre csak tájékoztatnak /
Hajdu Pétetr
In: Zalai Hírlap, 44. évf. 218. sz. (1988. szept. 12.) p. 3.
Ünnepélyes tanévnyitó a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetében
In: Zalai Hírlap, 44. évf. 220. sz. (1988. szept. 14.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
1989
Formálódik a megyében a diáksport
In: Zalai Hírlap, 45. évf. 9. sz. (1989. jan. 11.) p. 7.
Vizsgaidő
In: Zalai Hírlap, 45. évf. 12. sz. (1989. jan. 14.) p. 5.
Állásbörze a számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 45. évf. 42. sz. (1989. febr..18.) p. 16.
Tanévnyitó ünnepség a zalaegerszegi főiskolán / [felv.] Polgár Tamás
In: Zalai Hírlap, 45. évf., 216. sz. (1989. szept. 13.) p. 1. - Ill.: ff. fotó
1990
Ezekben a napokban folynak a félévi vizsgák a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán [Képriport] / Polgár Tamás felv.
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In: Zalai Hírlap, 46. évf. 6. sz. (1990. jan. 8.) p. 8. - Ill. : ff. fotó
Számvitelisek és az igazgató - múltról, jelenről ... : prolongált palotaforradalom /
Hujber Katalin
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 51. sz. (1990. márc. 1.) p. 5.
"Megalkuvó" tanárok - reformer igazgató? : hozzászólás a Pénzügyi és Számviteli
Főiskoláról megjelent cikkhez / Weisz Ágnes
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 56. sz. (1990. márc. 7.) p. 5.
Esti programok a számviteli főiskolán [Hír]
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 58. sz. (1990. márc. 9.) p. 8.
Miért hallgat a diákság zöme? : ifjúsági fórum a számviteli főiskola egerszegi intézetében
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 58. sz. (1990. márc. 9.) p. 5.
No és ha leérettségizem? : a hogyan továbbról - kanizsai gimnazistákkal / [Sinkovics Eta]
; Mészáros T. László felv.
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 66. sz. (1990. márc. 20.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
A zalaegerszegi főiskola grazi kapcsolata
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 69. sz. (1990. márc. 22.) p. 8.
Diplomaosztás a számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 141. sz. (1990. jún. 18.) p. 1.
Diákok és gazdasági vezetők továbbképzése Ausztriában :
megállapodást kötött a kremsi akadémia és az egerszegi számviteli főiskola
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 164. sz. (1990. júl. 14.) p. 1.

Együttműködési

Fel vagyok dobva... ! : beszélgetés a zalaegerszegi főiskola új igazgatójával / [interjúalany]
Tóth József ; [riporter] Magyar Hajnalka
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 195. sz. (1990. aug. 22.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
Tőzsdefórum Zalaegerszegen : minden rossznak a forrása - mondtuk nem is olyan régen
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 208. sz. (1990. szept. 5.) p. 8.
Főiskolai tanévnyitó Zalaegerszegen
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 214. sz. (1990. szept. 12.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
Csendes demonstrációk : zalai hallgatók is csatlakoztak az országos felhíváshoz
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 227. sz. (1990. szept. 27.) p. 1-2. - Ill. : ff. fotó
Oktatják már a piacgazdaságot : grazi professzor a zalaegerszegi számviteli főiskolán /
Bozsér Erzsébet ; Kiss Ferenc felv.
In: Zalai Hírlap, 46. évf. 244. sz. (1990. okt. 17.) p. 3. - Ill. : ff. fotók
1991
Újra elmegyünk pénzért Brüsszelbe : ifj. Marosán György fóruma a kisvállalkozásokról /
Bozsér Erzsébet
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 107. sz. (1991. máj. 9.) p. 4.
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Mi az a "MELÓ-DIÁK"? : egy találó szókapcsolás
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 113. sz. (1991. máj. 16.) p. 3.
Tegnap megkezdődtek a közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák [Képriport] /
Mészáros T. László felv.
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 117. sz. (1991. máj. 21.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
A gallok földjén is befutott a Tarhonya / a' lajos
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 122. sz. (1991. máj. 27.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
Diáklapok
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 123. sz. (1991. máj. 28.) p. 4.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola tanfolyamokat szervez... [Hírdetés]
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 123. sz. (1991. máj. 28.) p. 4.
Érettségi - autóbuszon, mikrofonnal / [Arany Gábor] ; Arany Gábor felv.
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 131. sz. (1991. jún. 6.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
A huszadik elé...
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 213. sz. (1991. szept. 11.) p. 1.
Széchenyi életművének üzenete : meg kell találnunk az európai utat
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 214. sz. (1991. szept. 12.) p. 1., 2.
Jegyzőképzés Zalaegerszegen
In: Zalai Hírlap, 47. évf. 219. sz. (1991. szept. 18.) p. 8.
1992
Nem éri meg befektetni? : vállalkozói szeminárium az egerszegi PSZF-en / [Hajdú Péter]
In: Zalai Hírlap, 48. évf. 80. sz. (1992. ápr. 3.) p. 3.
Eladjuk a zongorát? : Gazdasági konferencia Zalaegerszegen / [Szente Ottó]
In: Zalai Hírlap, 48. évf. 80. sz. (1992. ápr. 3.) p. ?
Számvitelisek sikere
In: Zalai Hírlap, 48. évf. 89. sz. (1992. ápr. 14.) p. 16.
Tanévnyitó a Pénzügyi és Számviteli Főiskola zalaegerszegi tagozatán / Kiss Ferenc
felv.
In: Zalai Hírlap, 48. évf. 211. sz. (1992. szept. 7.) p. 1. - Ill. : ff. fotó
Költözik a főiskola : a Notre Dame nővérek a teljes tulajdonukat kérik / [Hajdu Péter]
In: Zalai Hírlap, 48. évf. 204. sz. (1992. aug. 29.) p. 1., 2.
Az apácák és a főiskola / [Böröcz Nándor]
In: Zalai Új Hírek, 1. évf. 89. sz. (1992. aug. 23.) p. 1., 12.
Rekonstrukció után kulturált körülmények : tanévnyitó az egerszegi számviteli főiskolán
In: Zalai Új Hírek, 1. évf. 98. sz. (1992. szept. 9.) p. 1.
"Szabad" diákok : üzemgazdászképzés Egerszegen / B-
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In: Zalai Új Hírek, 1. évf. 104. sz. (1992. szept. 16.) p. 9.
1993
150 ezer a PSZF-nek / Arató Lajos
In: Zalai Hírlap, 49. évf. 51. sz. (1993. márc. 2.) p. 4.
Diplomaosztás a számvitelin / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 49. évf. 136. sz. (1993. jún. 14.) p. 1-2. - Ill. : ff. felv.
Nulladik a számvitelin
In: Zalai Hírlap, 49. évf. 232. sz. (1993. okt. 5.) p. 3.
Munkanélküli mérnökök, kapós közgazdászok
In: Magyar Nemzet (1993. okt. 6.) p. 9.
A cikk a fiatal diplomások álláslehetőségeit, a munkanélkülivé válás veszélyeit taglalja,
ismerteti a zalaegerszegi pénzügyi főiskola másoddiplomás képzését és a munkaerő-piaci
kereslethez való alkalmazkodás lehetőségeit.
Alapítványi ajándék a főiskolának / Kiss Ferenc felv.
In: Zalai Hírlap, 49. évf. 282. sz. (1993. dec. 3.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
1994
Önkormányzati jegyzői szakközgazda képzés a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
Zalaegerszegi Intézetében / Tóth József
In: Pénzügyi Szemle, 38. évf. 3. sz. (1994. márc.) p. 182-186.
A főiskola igazgatója az önkormányzati jegyzők továbbképzését, tantervi rendszerét,
vizsgakövetelményét és az oktatási tapasztalatokat ismerteti. A posztgraduális képzés a
pénzügyi szakközgazda képzés keretében önálló szakirányként indult 1991-ben.
Partnerünk Ausztria / Hajdú Péter
In: Zalai Hirlap, 50. évf. 87. sz. (1994. ápr. 15.) p. 1., 3.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete tegnap délelőtt ...
[Képriport] / Pezzetta Umberto felv.
In: Zalai Hírlap, 50. évf. 211. sz. (1994. szept. 10.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
Népszerű a számviteli : új szakok, nulladik évfolyam
In: Zalai Hirlap, 50. évf. 212. sz. (1994. szept. 12.)
Ingyentelek a főiskolának : az egerszegi önkormányzat folytatta
In: Zalai Hirlap, 50. évf. 246. sz. (1994. okt. 21.) p. 5.
Három hét múlva "téli szünet" ? : a rossz háziasszony és a felsőoktatás / [Varga Andor]
In: Zalai Hírlap, 50. évf. 261. sz. (1994. nov. 8.) p. 1., 3. - Ill. : ff. fotó
Gólyanapok sokadszor - a számvitelin
In: Zalai Hírlap, 50. évf. 265. sz. (1994. nov. 12.) p. 3.
Nagyvonalú támogatás : holland szakemberek a számviteli főiskolán / [Arató Lajos]
In: Zalai Hírlap, 50. évf. 299. sz. (1994. dec. 23.) p. 1., 2..
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1995
Kinullázott "nulladik"? : elmaradt képzési támogatás Nagykanizsán / Marton György
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 11. sz. (1995. jan. 13.) p. 7.
Üzleti tagozat lesz Egerszegen :holland vendég a számviteli főiskolán / AIn: Zalai Hírlap, 51. évf. 40. sz. (1995. ?) p. ?
Főiskolás napok '95
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 77. sz. (1995. ápr. ?) p. ?
Fókuszban a gazdaság : főiskolai napok az egerszegi PSZF-en
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 82. sz. (1995. ápr. 7.) p. 1., 2. - Ill. : ff. fotó
Első bemutatójukra készülnek : egerszegi főiskolások táncszínháza / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 89. sz. (1995. ?) p. ?
Kicsit lazán a gazdaságról : holland közgazdász a Philips-szisztémáról / Arató Lajos
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 132. sz. (1995. febr. ?) p. ?
Nem kell senkié : bűnbak-e a számviteli főiskola? / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 132. sz. (1995. ?) p. ?
Friss diplomások, mérnökök : vidám hallgatók, derűlátó tanárok a megye felsőoktatási
intézményeiben
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 141. sz. (1995. ?) p. ?
A hatás ismeretlen : terítéken a Bokros-program / [beszélgetőtárs] Tóth József ; [riporter]
H. A.
In: Zalaegerszeg, 3. évf. 6. sz. (1995. márc. 21.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
A számviteli főiskola igazgatója fejti ki álláspontját a Bokros-csomaggal kapcsolatban, legfőbb
okként az államháztartási reform elmaradását emelve ki. "Ha mai formájában valósul meg az
elképzelés, akkor előfordulhat, hogy értelmes, tehetséges gyerekek azért nem tudnak majd
főiskolát, egyetemet végezni, mert szegények." Fotón az igazgató.
Főiskolás napok '95
In: Zalaegerszeg, 3. évf. 7. sz. (1995. ápr. 4.) p. 2.
Táncszínház : hogyan tovább? / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 195. sz. (1995. aug. 21.) p. 7. - Ill. : ff. fotó
Egyetemi és főiskolai tanévnyitó / Pezzetta Umberto felv.
In: Zalai Hírlap, 51. évf. 213. sz. (1995. szept. 11.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
Csábít a gazdaság / Benyó Marian
In: Esti Hírlap (1995. nov. 10.) p. 5.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszeg Intézetének oktatási programja holland
segítséggel.
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1996
A befektetés művészete : skóciai vendégprofesszorok kurzusa a számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 52. évf. (1996. jan. 24.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
Iskolaváros a honvédség helyén? / [beszélgetőtárs] ... Tóth József ; [riporter] Kovács
Katalin
In: Zalaegerszeg, 4. évf. 1. sz. (1996. január 25.) p. 3.
Még nem dőlt el a főiskola új helyének kérdése az egyházi kártalanítás kapcsán iskolabezárás során felszabaduló épület vagy a honvédségi laktanya területe került szóba. Az
önállósodási törekvések ellenében hat az integrációs folyamatban létrejött Budapesti
Gazdasági Főiskola.
Ezüstöt hoztak Belgiumból a PSZF kosarasai
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 57. sz. (1996. márc. 7.) p. ?
Főiskolások versengése / [fotó] Mészáros T. László
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 86. sz. (1996. ápr. 12.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
A főiskola fennállásának 25. évfordulója tiszteletére hely- és pénztörténeti kiállítást,
tudományos és diákköri konferenciát rendeztek; az eseménysorozat ünnepi tanácsüléssel
zárult.
Egy felfelé ívelő pályán : immár huszonöt éves a számviteli főiskola Zalaegerszegen
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 87. sz. (1996. ápr. 13.) p. 1., 2.
Az 1971-ben alapított főiskola 25. jubileuma Gyimesi Endre köszöntőjével kezdődött. A
polgármester átadta dr. Tóth József igazgatónak a városi közgyűlés köszönő diplomáját és a
város címerét. A felszólalók között volt dr. Tóth Endre, az intézet első vezetője, dr. Roóz
József, főigazgató, és dr. Tóth József, a jelenlegi igazgató. Bemutatták és értékelték a
főiskola múltját, jelenét és jövőjét. Az ünnepi tanácsülés kinevezésekkel, főigazgatói
dicséretek és emlékérmek átadásával zárult.
Egerszegi közgazdász napok
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 89. sz. (1996. ápr. 15.?) p. 4.
A főiskola "...hallgatói önkormányzata negyedízben rendez így tavasztájt kulturális és
szakmai programsort, mely ezúttal az Egerszegi közgazdász napok '96 elnevezést viseli s
eseményei április 18-ától, csütörtöktől április 20-áig ívelnek."
Egerszegi Közgazdász Napok '96
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 92. sz. (1996. ápr. 19.) p. 1.
A szakmai program előadói: dr. Katona György (Zalakerámia Rt. elnök-vezérigazgatója) Átalakulás, privatizáció, tőzsde; dr. Dormán Tivadar (Országos Rendőr-főkapitányság
Gazdaságvédelmi Főosztálya osztályvezetője) - A gazdasági bűnözés hazai helyzete;
Dumnaics Csaba (Hill International Kft. ügyvezető igazgatója) - vállalati tanácsadás,
fejvadászat; Mester János (Royal Sped Rt. vezérigazgatója) - Spedíciós tevékenység és a
vámhelyzet; Lovass Tamás (Vektor Rt.) - Az önkormányzati vagyonkezelés; Nagy Imre
(Arthur & Andersen Co. Könyvvizsgálója) - könyvvizsgálati tevékenység.
Az Európa Nap házigazdái : pozitív kezdeményezés : dr. Tóth József, a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola igazgatója / [beszélgetőtárs] Tóth József ; [beszélgetőtárs] Vitkovics
Péter
In: Üzenet : Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Európa Napi kiadványa, (1996. ápr. 19.) p. 2.
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Az Egerszegi Közgazdász Napok keretében konferenciát szerveznek a hallgatók az uniós
csatlakozással kapcsolatban. "A magyar gazdaság európai távlatai" c. előadás-sorozat
Vitkovics Péter, szervező szerint közelebb hozza a tananyagot a gyakorlati tapasztalatokhoz.
Az Európa Nap programja : egy nappal közelebb Európához : Zalaegerszeg, 1996. április
19.
In: Üzenet : Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Európa Napi kiadványa, (1996. ápr. 19.) p. 6.
"Rész és egész - a magyar gazdaság európai távlatai"
Előadók: Hárshegyi Frigyes (MNB alelnöke) - Magyarország pénzügyi helyzete és az Európai
Uniós csatlakozás; Rotyis József (Budapesti Értéktőzsde ügyvezető igazgatója) - Magyar
tőkepiac Európában; Bokros Lajos - Stabilizációs és az államháztartási reform
Diplomát kaptak a végzősök : Keszthelyen, Egerszegen, Szombathelyen több százan
fejezték be tanulmányaikat
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 141. sz. (1996. jún. 17.) p. 1., 3. - Ill. : ff. fotó
1996. jún. 13-án nappali tagozaton 145, levelezőn pedig 44 hallgató szerzett diplomát; Kekl
Magdolna kitüntetéses oklevelet vehetett át.
PSZF : a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete 1996. szeptember 1-jétől az
alábbi tanfolyamokat indítja [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 142. sz. (1996. jún. 18.) p. 12.
Az élet buktatói / [beszélgetőtárs] Tóth József ; [beszélgetőtárs] Kis Papp László ;
[beszélgetőtárs] Gubán Ákos ; [beszélgetőtárs] Roóz József ; [beszélgetőtárs] Neuwirth
Gábor ; [riporter] Boros Károly
In: Kurir, (1996. jún. 25.) p. 1., 3.
Az élet nem habos torta: 103 hallgatóból 96 bukott, 4 fő elégségest, 3 pedig ennél jobb
érdemjegyet szerzett matematikából. A szakemberek az okokat az alacsony felvételi
pontszám, a nem-tanulás és a katasztrofális óra-látogatás együttes hatásában látják. A PSZF
mindegyik intézetében évek óta gondot jelent a gyenge matematika-eredmény.
Nem feketén, s nem fehéren / -aratóIn: Zalai Hírlap, 52. évf. 151. sz. (1996. jún. 29.) p. 1., 9. - Ill. : ff. fotó
Dr. Halász Imre kandidátus, főiskolai docens a Bach-huszárok tevékenykedését kutatja.
(Meg)osztozkodás a használókon - (nem csak) zalai gondolatok egy reményteljes
pályázat ürügyén / Szabó G. Tibor
In: Könyvtári Levelező/Lap, 8. évf. 1996. 1. sz. p. 15-16.
Könyvtári pályázatok kapcsán a zalai együttműködés lehetőségeiről; gyűjtőköri megosztásról,
állománygyarapításról, információellátásról - felsőoktatási szemszögből.
Kettéválik a képzés és a munkaerőpiac / Bonifert Mária
In: Népszabadság, (1996. júl 19.) p. ?. - Ill.
"Az Ezredforduló Alapítvány támogatásával készült tanulmány szerzői [...] egy ezerfős
reprezentatív minta alapján próbálták felmérni a pályakezdő diplomások esélyeit. A felmérés
adatai szerint a pályakezdők közül legkönnyebben a jogászok, a mérnökök és a közgazdászok
találnak állást." Az elhelyezkedés sikerességében nagy szerepe van a személyes
kapcsolatoknak, a nyelvtudásnak és a családi háttérnek. A hallgatók minősítése szerint a
főiskola 7. az intézmények között (Salgótarján a 14-15. helyezett).
Szeptember - felsőfokon / [beszélgetőtárs] Tóth József... ; [riporter] [Sinkovics Eta]...
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 202.? sz. (1996. aug. 30.) p. ?.
Hallgatók és intézmények lázasan készülődnek az új tanévre. A felvételin legalább 70 pontot
kellett elérni a bejutáshoz. "Fél év ráadás - gyakorlati képzéssel." Többek között a képzés
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időtartamának meghosszabbításáról, a levelező tagozat nehézségeiről, az alaptandíjról és a
kollégiumi elhelyezésről beszélt az intézetigazgató.
Nehezebb lesz : évnyitó az egerszegi számviteli főiskolán : ez a tanév nehezebb lesz /
[Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 212. sz. (1996. szept. 11.) p. 1., 2. . - Ill. : ff. fotó
A tanévnyitó beszédben oktatási-tantárgyi változásokról az intézmény nehézségeiről és
személyi változásokról is szó esett. "Felhívták a hallgatók figyelmét a körültekintő
vizsgabeosztások fontosságára, továbbá a tanulást segítő iskolai könyvtár szolgáltatásaira."
Fotón: "A számviteli főiskola hallgatói megtöltötték az Ady mozit."
A "fősulis nyitóbulit" nehezen viselte a környék / Tóth Károly
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 216. sz. (1996. szept. 16.) p. 8.
Panasz a hangos és botrányos mulatozás miatt.
A főiskolások nem barbárok / Sárközi László
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 225. sz. (1996. szept. 26.) p. 8.
A Hallgatói Önkormányzat nevében helyesbítést kérnek a diákok.
Együttesen, a hallgatókért : zalai összefogás a felsőoktatás dokumentumellátásáért
/[beszélgetőtárs] Kiss Gábor ; [riporter] -hujberIn: Zalai Hírlap, 52. évf. 227.? sz. (1996. szept. 27.) p. 7. - Ill. : ff. fotó
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója beszámolt a zalaegerszegi köz- és felsőoktatási
könyvtárak között létrejött együttműködési megállapodásról, melynek része az
állománygyarapítás egyeztetése, a közös pályázatok... "Például jó volt korábban is
kapcsolatunk a számviteli főiskola könyvtárával, közösen pályáztunk a számítógépes
fejlesztés érdekében is: egy kihelyezett terminál ott is van az intézményben, akár a Zrínyiben
s a Csányban..." "A cél, hogy a főiskolai dokumentumellátás színvonala javuljon s ez
empírikusan szinte nem mérhető [...], hogy ne legyenek drámai jelenetek a
vizsgaidőszakban, a könyvet egy napra könyörgő szülők; legyen több dokumentum,
hozzáférhető adatbázis [...]"
A nulladik évfolyam ugródeszka lehet... / [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 227.? sz. (1996. szept. 27.) p. ?.
A felvételi előkészítőt 4. alkalommal hirdették meg, idén 130 hallgató jelentkezett a
zalaegerszegi, nagykanizsai vagy pécsi kurzusokra. Sikeres képzés esetén mentesül a diák a
felvételitől.
Zalai előadások : befejeződött a helytörténeti konferencia / -gelencsérIn: Zalai Hírlap, 52. évf. 246.? sz. (1996. okt. 19.) p. ?.
A Nemzetközi Történettudományi-Helytörténeti Konferencia a honfoglalás 1100. évfordulójára
előadás-sorozatot szervezett Nagykanizsán. Dr. Halász Imre Nagykanizsa múlt századi
centrális szerepét ismertette.
Gólyafesztivál a számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 52. évf. .? sz. (1996. nov. ?.) p. ?.
November 14-16. között rendezték meg a Gólyafesztivált - zenés és sporteseményekkel
várták a hallgatókat és érdeklődőket.
A legsportosabb pénzügyisek / [fotó] Décsy László
In: Zalai Hírlap, 52. évf. .? sz. (1996. nov. ?.) p. ?. - Ill. : ff. fotó
A 11. alkalommal megrendezett országos számviteli főiskolás sportvetélkedőn a hazai
csapatok diadalmaskodtak - vegyes-röplabdában, női kosárlabdában, labdarúgásban - a
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vendégeken (PSZF Budapest és Salgótartján). Fotón: "A futballtorna egyik jelenete: támad a
győztes egerszegi csapat a fővárosiak ellen.
Egyetemet, főiskolát végzettek, figyelem! [Hirdetés]
In, Magyar Hírlap, 29. évf. 277. sz. (1996. nov. 27.) p. ?.
Tisztújító ülés a VEAB-nál
In: Zalai Hírlap, 52. évf. 304. sz. (1996. dec. 31.) p. ?.
Az 1992-ben alakult MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Közgazdaságtudományi
Szakbizottsága beszámolóval és tisztújító közgyűléssel zárta az évet. Az új elnök dr. Décsy
Jenő, kandidátus lett: "...fő feladatának tartja a fiatal oktatók, tudományos kutatók, a Ph. D.
képzésben résztvevők szakmai támogatását, a tudományos információáramlás szélesítését, a
tudományos kutatási eredmények publikálásának elősegítését, a habilitációs eljárásban való
részvételt."
1997
Futottak még egy jót : a "hegyimaratonisták" a jéggel is megbirkóztak / [fotó] Pezzetta
Umberto
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 1. sz. (1997. jan. 2.) p. ?. - Ill. : ff. fotó
"A női győztes, Bérces Edit '96-ban hatszor teljesítette az USA-ban a maratont, s bevallása
szerint kifejezetten e verseny kedvéért utazott haza. S ha már itt volt, nyert, ideje 4 óra 7
perc." Fotón: "Nekivág a távnak a Szilveszteri Futás mezőnye."
Tombol a vizsgaidőszak / -péter- ; [fotó] Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 4. sz. (1997. jan. 6.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
December 23-tól január végéig tart a vizsgaidőszak, mely írásbelikkel kezdődött a 697
nappalis, 328 levelezős és 700 továbbképzéses hallgató számára.
Egyetemet, főiskolát végzettek, figyelem! [Hirdetés]
In: Zalaegerszeg, 5. évf. 1. sz. (1997. jan. 14.) p. 7.
Egy "fejvadász" Egerszegen [Hír]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. márc. 18.) p. 3.
Pintér Zsolt "Karriertervezés, karrierépítés" c. előadását hallgathatták meg a diákok a
főiskolán.
"Magához szólított minket" : felsőfokú akkreditált szakképzés ősztől Egerszegen /
[beszélgetőtárs] Tóth József...
In: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. márc. 19.) p. ?.
6 dunántúli közgazdasági szakközépiskola képviselői vettek részt a tájékoztatón. "A négy
féléves tanulás után felsőfokú szakképesítést szerezhetnek a hallgatók, illetve bizonyos
teljesítményszint elérésével, a pénzügyi és számviteli főiskola második évfolyamán
folytathatják tanulmányaikat."
Burkolt felsőoktatási struktúraváltás? : a zalaegerszegi intézményvezetők továbbra sem
tudják, miből gazdálkodnak majd / -vézséIn: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. márc. 20.) p. ?.
A béremeléseket nagyrészt a kiegészítő tevékenységek bevételei fedezik - mondta dr. Tóth
József, intézményigazgató. A bértábla átalakítása mögött Hóbor József (Felsőoktatási
Dolgozók Szakszervezetének képviselője) burkolt struktúraváltást sejt.
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Egy "fejvadász" tanácsai : jól jegyezzük meg: aki alulértékeli magát, az alul is marad... /
H. P.
In: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. márc. 21.) p. 6. - Ill. : ff. fotó
Összeállítás Pintér Zsolt előadása alapján a fejvadászatról, az elhelyezkedés nehézségeiről és
a karrierépítésről. Fotón: Pintér Zsolt - "Hatásos, ha a pályázónak van mondandója a cégről."
Közgazdász diáknapok
In: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. ápr. 7.) p. 16.
Az április 9-12. között megrendezésre kerülő diáknapok szakmai programját az Arany Bárány
Télikertjében, az állásbörzét a Városi Sportcsarnokban, a zenei eseményeket pedig a főiskola
épületében tartják.
Számvitelis sikerek [Hír]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. ápr. 10.) p. ?.
A 23. országos TDK-verseny közgazdasági szekciójában a 23 induló hallgató közül heten
részesültek elismerésben.
Főiskolás diáknapi koncert [Hír]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. ápr. 10.) p. 16?.
Az EU-t tanuljuk : közgazdász diáknapok Zalaegerszegen / K. F.
In: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. ápr. 11.) p. 1., 3.
A közgazdász-napok aktuális témája az európai uniós csatlakozás.
Mindhalálig nosztalgia? / -szóIn: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. ápr. 11.) p. ?.
A Tunyó Rock Band adott koncertet a közgazdász-napok keretében.
Főiskolás állásbörze : Főiskolás állásbörze Egerszegen / H. P. ; [fotó] Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. ápr. 12.) p. 1., 3. - Ill. : sz. fotó
Hagyományteremtő szándékkal rendeztek állásbörzét a Városi Sportcsarnokban a főiskolás
napok keretében. Fotón: Góczán Judit, Gyarmatiné Simonffy Ágnes és dr. Kovács László
látható.
Az ellátás finanszírozása - és egy törvényben szavatolt jog / Szabó G. Tibor
In: Könyvtári Levelező/Lap 9. évf. 1997. 4. sz. p. 3-6.
A könyvtárügyi jogszabály megvalósításának problémái és az intézeti könyvtár helyzete.
A piszkos tizenkettő egyike : egerszegi számvitelis hallgató sikere a tudományos diákköri
konferencián / -náIn: Zalai Hírlap, 53. évf. ?. sz. (1997. ápr. 21.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
"A [TDK-konferencián] 15 szekcióból 3 fődíjat hoztak el." Az egyik nyertes dolgozat témája:
az ajkai hőerőmű és környezetszennyező hatásának értékelemzése. Fotón: Kovács Ágnes
harmadéves hallgató és felkészítő tanára, dr. Körmendi Lajos.
Közlemény [Hirdetés]
In: Népszabadság, 55. évf. ?. sz. (1997. ápr. 22.) p. 18.
Főiskolai fórum : folyóirat a PSZF zalaegerszegi intézetében
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 105?. sz. (1997. máj. 7.) p. ?.
"Polvax címmel társadalomtudományi folyóiratot ad ki a Pénzügyi és Számviteli Főiskola
Zalaegerszegi Intézete. A kiadvány - dr. Décsy Jenő főszerkesztő szándékai szerint megjelenési fórumot kíván biztosítani a nagy főiskola mindazon oktatóinak, hallgatóinak és
támogatóinak, akik másokkal is hajlandók megosztani kutatási eredményeiket."
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Bella Attila főiskolai bajnok / [Képriport]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 109?. sz. (1997. máj. 12.) p. 11?. - Ill. : ff. fotó
Az elsőéves hallgató a 400 m-es síkfutásban 48,18 mp-es eredménnyel megnyerte az atléták
főiskolai és egyetemi országos bajnokságát.
Dolgozat, az életből merítve / [beszélgetőtárs] Török Kovács Anett ; [beszélgetőtárs] Tóth
József
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 111. sz. (1997. máj. 14.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
A különdíjat nyert TDK-dolgozat témája: az egészségügyi finanszírozás problémái.
Zalai kézikönyv : teljes adattár készül az idén a megyéről
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 114. sz. (1997. máj. 17.) p. 1., 3.
A 22 részes sorozat Zala megyei főszerkesztője Hóbor József.
Közös megmérettetés [Képriport] / [fotó] Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 116. sz. (1997. máj. 21.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
Május 20-22. között zajlanak a közös érettségi-felvételi írásbeli vizsgák, melyeknek most is a
főiskola ad otthont.
Tanulás és drukk : javában tart a vizsgaidőszak a zalai főiskolákon is / [beszélgetőtárs]
Szalai Károly ; [beszélgetőtárs] Kovács Anita ; [riporter] [Sinkovics Eta] ; [riporter] h. á.
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 127. sz. (1997. jún. 3.) p. 1., 4. - Ill. : ff. fotó
A végzősöknek május 5-től június 4-ig, az első- és másodéveseknek pedig május 20-tól július
4-ig tart a vizsgaidőszak. A hallgatók leginkább az operációkutatástól és a vállalkozásfinanszírozástól tartanak.
A tudás birtokában : tanévzárók, diplomaosztó ünnepségek a megyében : diplomaosztó
ünnepségek / -ná- ; -há- ; [fotó] Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 144. sz. (1997. jún. 23.) p. 1., 4. - Ill. : ff. fotó
131 nappali és 13 levelező hallgató vehette át diplomáját a Városi Sportcsarnokban.
"...remélhetően az itt szerzett közgazdasági tudás elegendő ahhoz, hogy a munkaerőpiacon
megtalálják helyüket a hallgatók." - mondta dr. Tóth József intézetigazgató.
Ősztől indul az akkreditált felsőfokú pénzügyi, számviteli és banki szakképzés /
[beszélgetőtárs] Roóz József ; [riporter] N. G.
In: Napi Gazdaság, ?. évf. ?. sz. (1997. jún. 23.) p. ?.
"A felsőoktatási törvény lehetővé teszi, hogy a középiskola és a főiskolák, egyetemek közé
egy új képzési rendszert szervezzenek akár a közép- akár a felsőoktatás intézményei."
Indulnak a felvételik : túljelentkezés a zalai felsőoktatásban
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 145. sz. (1997. jún. 24.) p. 3.
Hétfőtől szerdáig írásbelik, szombatig pedig szóbelik zajlanak. A következő - 7 féléves tanévre 300 nappalist és 120 levelező tagozatost várnak.
A Tempus 20 milliárdja [Hír] / MTI
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 147. sz. (1997. jún. 26.) p. 4.
A 3 éves Tempus alprogram zárásaként tudományos konferenciát szerveznek Szombathelyen,
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. A könyvtáros, információs képzés megújításáért
1990-ben létrehozott programba a számviteli főiskola is bekapcsolódott.
"Belecsap majd az élet..." : új szak indul ősztől az egészségügyi főiskolai kar egerszegi
tagozatán / [beszélgetőtárs] Mészáros Lajos ; [riporter] M. H.
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 186. sz. (1997. aug. 11.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
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Új szak indul a POTE Egészségügyi Főiskolai Kar Zalaegerszegi Tagozatán:
egészségbiztosítás. "A klasszikus gazdasági tárgyakat megoldjuk a számviteli főiskola oktatói
karának segítségével, a speciális tárgyaknál azonban csak az OEP (Országos
Egészségbiztosítási Pénztár) szakértőire alapozhatunk..."
PSZF : A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete 1997 szeptember végétől az
alábbi képzéseket indítja [...] [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 206.? sz. (1997. szept. 5.) p. 12.
Indulhat a tanév : akár főiskolai városrész is kialakulhat : évnyitó - huszonhetedszer / vézsé- ; [fotó] Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 209.? sz. (1997. szept. 10.) p. 1., 3. - Ill. : ff. fotó
Tanévnyitó az Ady Filmcentrumban - 900 nappali és 300 levelező tagozatos hallgató kezdi az
új szemesztert, melynek során akkreditálják az intézetet. A gyenge tanulmányi átlagok
ellenére is (1. évfolyam - 2,78; 2. évfolyam - 3,15; 3. évfolyam - 3,82; minden hallgatóra
átlag 2 UV jutott!) jó a diákok munkaerő-piaci pozíciója.
Pilvax után Polvax / [Arany Horváth Zsuzsa]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 237.? sz. (1997. okt. 14.) p. 7.
Megjelent a főiskola társadalomtudományi folyóiratának 2. száma.
Bérces Edit arannyal debütált
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 245.? sz. (1997. okt. 24.) p. 15.
Bérces Edit nyerte a Bécs-Budapest szupermaraton női egyéni számát.
"Ha a cipőm mesélni tudna..." : beszélgetés a Bécs-Budapest szupermaraton női
győztesével / [beszélgetőtárs] Bérces Edit ; [riporter] Horváth Piroska
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 251.? sz. (1997. okt. 31.) p. ?. - Ill. : ff. fotó
Bérces Edit 31 óra 2 perc alatt teljesítette a távot. Fotón: a futónő és kísérője, Kovács József.
Másoddiplomások ünnepe / [fotó] Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 255.? sz. (1997. nov. 1.) p. ?. - Ill. : ff. fotó
A diplomaosztó ünnepségen közgazdasági szakokleveles mérnök és szakközgazda hallgatók
vehették át oklevelüket.
Ajánlat pedagógusok továbbképzésére [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 258. sz. (1997. nov. 4.) p. 10.
Ha a cipőm mesélni tudna... : maraton életre-halálra / Horváth Piroska
In: Maraton, 1. évf. 14. sz. (1997. nov. 5.) p. 1., 11. - : sz. és ff. fotó
A női mezőnyben Bérces Edit nyerte a Bécs-Budapest szupermaratont. Fotón: Bérces Edit és
futócipője.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Zala megyei
taggyűlését [...] [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 260. sz. (1997. nov. 6.) p. 10.

területi

szervezete

alakuló

Nem elzárt sziget : tudományos ülés a számviteli főiskolán
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 272.? sz. (1997. nov. 20.) p. ?.
1997. november 19-én a főiskolán tartotta a Veszprémi Akadémiai Bizottság Jog- és
Társadalomtudományi Szakbizottsága Közgazdaságtudományi Munkabizottsága szakmai
programját, melyen az intézmény tudományos életéről, nemzetközi kapcsolatairól (Ausztria,
Skócia) és a regionális gazdaságfejlesztés helyzetéről esett szó.
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Fesztivál és jótékonysági bál / [beszélgetőtárs] Sinkó Norbert] ; [riporter] -a- ; [fotó]
Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 278.? sz. (1997. nov. 27.) p. ?. - Ill. : sz. fotó
"Rendhagyó módon, a gólyabálon szigorú előírás volt az alkalmi öltözék." Fotón: "Nyitótánc a
Gólyafesztivál '97 főiskolás napokon Egerszegen."
Vizsgaidőszakban : nem lesz szénszünet a zalai főiskolákon : a vizsgaidőszak megjár /
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 293.? sz. (1997. dec. 16.) p. 1., 3.
Az ünnepek alatt csak az egyik kollégium üzemel, de a vizsgák rendben zajlanak.
Vizsga nélkül is : hogyan lesz a nulladikosból elsős Zalában? : nulladikból... / [Sinkovics
Eta]
In: Zalai Hírlap, 53. évf. 296.? sz. (1997. dec. 19.) p. 1., 4.
Szigorúbbak a feltételek a nulladik évfolyamon, mint a felvételin!
1998
Ajánlat pedagógusok továbbképzésére [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 3. sz. (1998. jan. 5.) p. 8.
Vizsgadrukkban : tételhúzással kezdődik az új esztendő : a vizsgaidőszak közepén /
[beszélgetőtárs] Győrffy Zoltán Tamás ; [beszélgetőtárs] Szabó Balázs ; [riporter] [Sinkovics
Eta] ; [ripoerter] há
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 4. sz. (1998. jan. 6.) p. 1., 7.
"...a vizsgdrukk olyan "betegség", amelyre csak a tételhúzás, no és persze a megfelelő válasz
lehet gyógyír." Jelenleg operációkutatás és politológia tárgyból zajlanak számonkérések.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola a májusi
tanfolyamot indít [...] [Hirdetés]
In: Zalaegerszegi Szuperinfó, (1998. jan. 15.) p. 2.

felvételire

60

órás

előkészítő

Euro : a közös pénz feltételei / [beszélgetőtárs] Décsy Jenő
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 25?. sz. (1998. jan. 31.) p. ?. - Ill.
A tanszékvezető ismerteti az euró 1999. januári bevezetésének várható hatásait, a
csatlakozó országokra váró monetáris feladatokat.
Laktanyából univerzitás? : elmentek a katonák, jöhetnek a diákok : a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola megkapta a Petőfi-laktanya egy részét / H. P.
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 31. sz. (1998. febr. 6.) p. 1., 3. - Ill. : sz.. fotó
"A Magyar Honvédség, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete
képviselőinek részételével tegnap Zalaegerszegen, a volt Petőfi-laktanyában átadták a
katonai objektum arra kijelölt, mintegy 18,5 hektáros részét a főiskolának. [...] A
zalaegerszegi felsőoktatási intézménynek az átköltözésre 2000. június 30-ig terjedő határidő
áll rendelkezésére. [...] Az első ütemben a tervek szerint három épület felújítása és részbeni
átalakítása kezdődik meg, amelyekben oktatási tömb, továbbá az egyes tanszékek kapnak
helyet, valamint a kazán."
Mit tanítsunk és kiknek? : varázsszavak és remélt irányok - a Zala megyei felsőoktatás
jövőjéről / [beszélgetőtárs] Tóth József... ; [riporter] Arany Horváth Zsuzsa ; [fotó] Melles
Ferenc
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 31?. sz. (1998. febr. 7.) p. 5. Ill. : ff. fotó
"A mi intézményünk abban tud többet adni a helyi településeknek, hogy a hallgatókat
nemcsak az iskolaévek idejére köti ide, hanem azután is megtartja, így a megszerzett
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tudásukat itt kamatoztatják." Szóba került a keszthelyi és a szombathelyi főiskolával való
integráció lehetősége is.
A tandíjhitelről... / [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 33?. sz. (1998. febr. 9.) p. 7.
Nyugati mintára megkezdődött a diákhitelek kidolgozása - erről fejtette ki véleményét dr.
Tóth József intézetigazgató.
Középvezetők az iskolapadban / [beszélgetőtárs] Horváthné Bencze Irén ; [riporter] T. S.
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 33?. sz. (1998. febr. 9.) p. ?. Ill. : fotó
80 építőipari szakember részesül önismereti és kommunikációs tréningben. Fotón: a
szituációs játék vezetője Horváthné Bencze Irén és a résztvevők.
Ha kevés a szülői támogatás : munkához és keresethez juttat a Meló-diák szövetkezet /
[beszélgetőtárs] Marek József ; [riporter] Rózsa Zsuzsanna
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 36. sz. (1998. febr. 12.) p. 6. Ill. : ff. fotó
Az 1990-ben alakult PSZF Meló-diák Diákszövetkezeti Csoport jelenlegi tevékenységéről
beszél az elnök, a főiskola volt hallgatója. Kb. 600, 16 éven felüli, nappali tagozatos főiskolás
alkotja a tagságot, akik időszakos vagy .rendszeres munkához, így keresethez juthatnak
Civil a pályán : rémes a közműrendszer : a honvédség átadta a laktanyát / [beszélgetőtárs]
Tóth József ; [riporter] Vadas Zsuzsa
In: Zalaegerszeg, 6. évf. 3. sz. (1998. febr. 17.) p. 3. Ill. : ff. fotó
"A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete az elmúlt hetekben hivatalosan is
átvette a Petőfi laktanya egy részét. [...] Egy korábbi oktatóépületben lesznek a tantermek,
ez a telek nyugati részén van. Szeretnénk felújítani az első ütemben a volt színháztermet
előadónak, enélkül nem is tudnánk elkezdeni ott a munkát. A többi épület a bejáratnál kisebb felújításokkal - irodák, a könyvtár és a tanszékek elhelyezésére alkalmas. [...]
Szeretnénk egy kultúrközpontot, egyetemi blokkot kialakítani a volt Petőfi laktanya területén.
Ehhez hozzátartozik az is, hogy a két kollégiumot betelepítenénk, így lenne igazán
gazdaságos a működtetésük." Fotón a tanszéki épület és környezete látható.
A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Felsőoktatási Könyvtártámogatási
Pályázatának 1998. évi nyertesei / A Felsőoktatási Tankönyv- és Könyvtártámogatási
Pályázatok Kuratóriuma
In: Magyar Hírlap, 31. évf. ?. sz. (1998. márc. 10.) p. ?
Könyvtárunk 200 ezer Ft támogatást nyert el.
Számviteli és pénzügyi oktatás Magyarországon / Babos János
In: Audit, 1998. márc. p. 7-8.
A cikksorozat bevezető részében a gazdasági képzés szintjeit és formáit mutatja be a szerző.
Hiányozni fog két tanterem : az önkormányzat nem járul hozzá a költséghez / sz
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 77?. sz. (1998. ápr. 1.) p. ?.
Ideiglenes oktatási épület felállításával próbálná megoldani szűkös helyzetét a Mindszenty
József Általános Iskola a számviteli főiskola kiköltözéséig.
Sikeres főiskolások [Hír]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 82?. sz. (1998. ápr. 7.) p. 12.
A gazdasági főiskolák TDK-versenyén a 11 induló 7 díjat nyert; 1. helyezett: Völgyi Erika és
Mikla Gabriella (konzulens: Lambertné Katona Mónika és dr. Décsy Jenő); 2. helyezett:
Bachinger Katalin és Morva István; 3. helyezett: Kardos Adamovics Zita; különdíj: Gömöri
Sándor és Füzesi Zoltán.
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Kutató diákkörök / [beszélgetőtárs] Seregélyes István ; [riporter] -takátsIn: Zalai Hírlap, 54. évf. 96. sz. (1998. ápr. 24.) p. 1., 7. - Ill. : ff. fotó
A megbízott tanár-elnök beszámol TDK-n és a VEAB-on elért sikerekről. "Alapvetően az a
[TDK] szerepe, hogy a hallgatókat rászoktassuk a szakirodalom használatára, az önálló
tevékenységre. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a tdk-s munka a kutatás előszobája." Házi
előválogatáson vesznek részt a diákok, s munkájukat később szakdolgozatként is beadhatják.
Fotón: dr. Seregélyes István.
Főiskolai kapcsolat
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 107?. sz. (1998. máj. 8.) p. ?.
A holland Fontys Egyetemmel való együttműködésről szerveznek konferenciát 1998. május
12-én, melynek fő témája a kis- és középvállalkozói szakirányú képzés kialakításának és a
hallgatók gyakorlati képzésének 3,5 éves projektje.
Új egerszegi irány : kis- és középvállalkozói szakképzés : új képzési szakirány a PSZF-en /
K. F.
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 111?. sz. (1998. máj. 13.) p. 1., 3.
Holland-magyar együttműködéssel szakirányú képzés előkészítése zajlik a főiskolán. A
speciális elméleti és gyakorlati képzésre 60 fő jelentkezett.
Holland-magyar konferencia [Hír]
In: Zalaegerszeg, 6. évf. ?. sz. (1998. máj. 14.) p.?.
Nagy az érdeklődés az új szakirány iránt, rögtön 3 csoportot indítottak, tervezik levelező
tagozaton és posztgraduális képzés keretében is a beindítását.
Mákkal, avagy mák nélkül? : a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán közel ezren vizsgáznak /
[beszélgetőtárs] Szűcs Mónika ; [beszélgetőtárs] Kramli Gábor ; [beszélgetőtárs] Sebestyén
Csaba ; -péter- ; [fotó] Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 128. sz. (1998. jún. 3.) p. 7. - Ill. : ff. fotó
Május 11. - július 1. között vizsgázhatnak a hallgatók; 750 nappali és 230 levelező tagozatos
diák - jelenleg számvitel szigorlat zajlik, utána pedig kezdődik a szakmai gyakorlat.
Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetének 1998. őszétől induló
képzései [Hirdetés]
In: Magyar Nemzet, 61. évf. ?. sz. (1998. jún. 9.) p. ?.
Kapós és tartalmas diploma [Képriport] / [beszélgetőtárs] Kiss Róbert ; [beszélgetőtárs]
Tóth József
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 137.? sz. (1998. jún. 15.) p. ?. - Ill. : ff. fotó
Fotón: 1998. június 13. - Ivánkovits Józsefné, dr. Tóth József és egy frissdiplomás a Városi
Sportcsarnokban tartott rendezvényen.
PSZF : Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetének 1998. őszétől induló
képzései Zalaegerszegen [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 162. sz. (1998. júl. 13.) p. 4.
Éremgyűjtők vándorgyűlése [Hír]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 166. sz. (1998. júl. 17.) p. 7.
Az Éremgyűjtők Országos Egyesülete 28. vándorgyűlését a főiskolán rendezik meg 1998.
július 18-19-én.
Csak kézbe kell hozzá venni : Zalaegerszegen tartották soros vándorgyűlésüket a magyar
éremgyűjtők / V. A. ; [fotó] Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 168. sz. (1998. júl. 20.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
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Az 1970-ben alakult zalai szervezet elnőke, dr. Bartal Géza a kiállítás és börze főszervezője.
A ponthatárokról : a zalai főiskolák idén sem adták lejjebb / [beszélgetőtárs] Tóth József...
; [riporter] [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 169. sz. (1998. júl. 21.) p. 3.
300 elsős kezdi a tanévet: nappalin 75, levelezőn pedig 70 pontot kellett teljesíteni a
sikerhez.
PSZF : Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetének 1998 őszétől induló
képzései Zalaegerszegen [Hirdetés]
In: Zalaegerszeg, 6. évf. 14. sz. (1998. júl. 21.) p. 8.
Új felsőoktatási felvételi lehetőségek : érettségi vizsgával rendelkezők számára hirdetett
képzések
In: Magyar Nemzet, 61. évf. 170. sz. (1998. júl. 22.) p. 10.
Pénzügy szakra még 25 főt várnak!
Tőzsdetan felsőfokon / [beszélgetőtárs] Spilákné Kertész Márta ; [beszélgetőtárs] Décsy
Jenő ; M[agyar]. H[ajnalka].
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 181. sz. (1998. aug. 4.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
"Lábon elkelt" a Pénzügyi piacok c. könyv 3.000 példánya; az alkotók: Décsy Jenő (lektor),
Kerekes Márton, Spilákné Kertész Márta (főiskolai adjunktus), Nagy Csaba, Petti Csaba
(végzett főiskolai hallgató), Varga Teréz (angol-matematika szakos oktató). Fotón: a szerzők
és az új tankönyv.
PSZF : Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetének 1998. őszétől induló
képzései [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 205. sz. (1998. szept. 2.) p. 12.
Akikből ma sok kell : az egerszegi számviteli főiskola két év múlva költözik : akikből
manapság sok kell
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 206. sz. (1998. szept. 3.) p. 1., 3.
1998. szeptember 2-án sajtótájékoztatót tartottak a főiskolán: 700 nappali, 300 levelező és
mintegy 900 másoddiplomás hallgató tanul az intézményben; keresettek a diákok, a kezdő
fizetésük elérheti a 100 ezer forintot; novemberben kezdődnek meg az építkezések a
honvédségi területen.
PSZF : Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetének 1998. őszétől induló
képzései [Hirdetés]
In: Zala Megyei Maraton, 2. évf. 16. sz. (1998. szept. 9.) p. 2.
Tandíj-értelmezés : a félévet ismétlő hallgatóknak fizetni kell : mit mond a tandíjrendelet?
/ [beszélgetőtárs] Tóth József...
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 211. sz. (1998. szept. 9.?) p. 12.
Félreértelmezik a hallgatók a törvényt - a bukott hallgatók pedig akár több millió forintit is
kivesznek az intézmények zsebéből.
Keresik a végzős diákokat : újításokkal indul az év a számviteli főiskolán / F. M.
In: Zalaegerszeg, 6. évf. 17. sz. (1998. szept. 15.) p. 4.
A 27. tanév megkezdése előtt sajtótájékoztatót tartott dr. Tóth József intézetigazgató a
várható változásokról. Indul a holland tanterv alapján a kis- és középvállalkozói szakirány,
illetve a Csány László Közgazdasági Szakközépiskolával együttműködve az akkreditált
felsőfokú szakképzés - pénzügyi és számviteli szakügyintézői szakon. A volt laktanya
területén pedig kialakításra kerül 6 előadóterem, 36 tanterem és kollégium.
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Elektronikai oktatóbázis [Hír]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 223. sz. (1998. szept. 23.) p. 8.
A főiskola a Neutronics HTR Kft.-vel közös pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz elektronikai fejlesztő és oktató bázis létrehozására.
Két kötetnyi Zala megye...
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 230. sz. (1998. okt. 1.) p. ?. - Ill. : ff. fotó
Hóbor József a főszerkesztője a Zala megye kézikönyve c. kötetnek, amely a Ceba-Hungary
Kft. gondozásában jelent meg a Magyarország megyei kézikönyvei c. sorozat 19. tagjaként.
Találkozás a gyakorlattal : a Zala megyei kamarák képviselői az egerszegi számviteli
főiskolán / [beszélgetőtárs] Baksa Attila ; [beszélgetőtárs] Doucha Ferenc ; [beszélgetőtárs]
Tóth József ; [riporter] [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 236. sz. (1998. okt. 8.) p. 1., 4. - Ill. : ff. fotó
A nonprofit szervezetekről szóló tantárgy keretében tartandó tanórára meghívták a megyei
kamarák képviselőit.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Dunántúli Üzemgazdász Képzésért Alapítványa
megköszöni [...] [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 254. sz. (1998. okt. 30.) p. 9.
Érdemjegy helyett kredit / [beszélgetőtárs] Tóth József ; [riporter] [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 259. sz. (1998. nov. 5.) p. 7.
Egységes kreditrendszer: "...a tantárgyakat meghatározott pontszámokkal illetik, melyek
megszerzésére, folyamatos gyűjtésére kell törekedniük a hallgatóknak." 120 kreditből 48-at
kell elérniük az akkreditált felsőfokú szakképzésen indult diákoknak.
Régi vagy új kérő érkezett? : a felsőoktatási intézmények együttműködésében még sok a
nyitott kérdés / [beszélgetőtárs] Gál László ; [Arany Horváth Zsuzsa]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 268. sz. (1998. nov. 16.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
A szombathelyi főiskola szívesen választaná partnerül a zalaegerszegi intézményeket.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete [...] nyílt napot tart
[Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 270. sz. (1998. nov. 18.) p. 11.
Főiskolát együtt
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 289. sz. (1998. dec. 10.) p. 7.
"A kormány megerősítette a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola vezetését
abban a hitében, hogy a közeljövőben felvállalhatja a regionális felsőoktatási centrum
szerepét..."
Könyvtári hírek
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 296. sz. (1998. dec. 18.) p. 7.
A Zalai Könyvtári Levelező új számának ismertetése - "A megyei könyvtárak tájékoztatójának
Jo(g)osztás törvényárnyék című első tanulmányából megtudhatjuk, hogy megváltoztatja-e a
Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete könyvtárának helyzetét az 1997-es
törvény. Szerzője, Szabó G. Tibor lendületesen érvel, érzelmi elkötelezettséggel sorolja a
témával kapcsolatos gondjait."
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Intézete Zalaegerszegen a május felvételire
előkészítő tanfolyamot indít matematikából [...] [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 54. évf. 303. sz. (1998. dec. 29.) p. 12.
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1999
Hallgatói önkormányzatok : érdektelenség jellemzi saját sorsukkal szemben a
főiskolásokat? / -hauzerIn: Zalai Hírlap, 55. évf. 2. sz. (1999. jan. 4.) p. 7.
A vártnál kisebb érdeklődés mutatkozott a Közgazdász napok szakmai és zenei rendezvényeit
- az okokról Biczó Pétert, a hallgatói önkormányzat vezetőjét kérdezték.
Jövő nyáron új helyen : tavasszal fásítási programot ütemez a számviteli / [beszélgetőtárs]
Tóth József ; [riporter] [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 9. sz. (1999. jan. 12.) p. 7. - Ill.
Zajlanak a vizsgák, folynak az integrációs viták és költözködik az intézmény.
Keszthely érdekében
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 10. sz. (1999. jan. 13.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
Fotón: "A megyénket érintő felsőoktatási integrációról folytattak eszmecserét a résztvevők."
Polgármesteri kezdeményezésre intézményvezetők és politikusok találkoztak; a számviteli
főiskola a Budapesti Gazdasági Főiskolákhoz csatlakozik.
Csúszik az integráció Zalában / L. I.
In: Népszabadság, 58. évf. 34. sz. (1999. febr. 10.) p. mell. ?.
A számviteli főiskola a Budapesti Gazdasági Főiskolákhoz csatlakozik, de folytatódnak a
tárgyalások a zalai integráció optimális megvalósításáról.
PSZF : Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetének 1999. őszétől induló
képzései [Hirdetés]
In: Magyar Nemzet, 62. évf. 39. sz. (1999. febr. 16.) p. mell. 6.
Kellenek a példaképek! : dr. Villányi Antal, a Toldi Miklós Díj kitüntetettje
[beszélgetőtárs] Villányi Antal ; [riporter] K. A.
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 48. sz. (1999. febr. 26.) p. 11?. - Ill. : ff. fotó
A kitüntetett sportember a kosárlabda zalai helyzetéről és eredményeiről beszélt.

/

Kamarai tanórán [Hír]
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 59. sz. (1999. márc. 11.) p. 6.
Nonprofit szervezetek tantárgy keretében rendkívüli tanórán vettek részt a hallgatók a
Kamarák Házában.
Évkezdés a Sprintnél / Hajdu
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 60. sz. (1999. márc. 12.) p. 6. - Ill. : ff. fotó
Megkezdődtek a közmű-átépítési munkálatok a laktanya területén: belső vízhálózat teljes
rekonstrukciója, gyengeáramú villamoshálózat védőcsöveinek elhelyezése.
Engem a munkám minősít : Tóth Sándor, a Zalaegerszegi TV operatőre / [beszélgetőtárs]
Tóth Sándor ; [riporter] H. G.
In: Zala Megyei Maraton, 3. évf. 5. sz. (1999. márc. 24.) p. 2. - Ill. : ff. fotó
A Maraton portrésorozatának riportalanya továbbadja a kérdés-labdát: "Dr. Décsy Jenőnek, a
Pénzügyi és Számviteli Főiskola tanárának, és azt kérdem tőle, hogy szerinte a zalaegerszegi
és a megyei felsőoktatási intézmények szellemi kapacitásait miképp lehetne az eddigieknél
hatékonyabban kihasználni?"
Jogos törekvés a kínálat bővítése / [beszélgetőtárs] Markó László ; [riporter] -vézséIn: Zalai Hírlap, 55. évf. 69. sz. (1999. márc. 24.) p. 3. - Ill. : ff. fotó
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Markó László, a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöke ellátogatott a főiskolára, ahol a zalai
felsőoktatás fejlesztéséről, a képzés kínálatának bővítéséről tárgyaltak. Fotón: (balról jobbra)
, ?, dr. Halász Imre, dr. Tóth József és dr. Körmendi Lajos.
Főiskolai kar lesz : négyszeres túljelentkezés a számvitelin : két év múlva főiskolai kar
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 72. sz. (1999. márc. 27.) p. 1., 3.
A korábbi 100 helyett 120 lesz az elérhető maximális felvételi pontszám a főiskolán, amit a
hozott és az írásbeli vizsgán megszerzett eredményekből számítanak; a levelező képzést
felváltja a távoktatás - félévenként 70 ezer forintért.
Főiskolai kar lesz Zalaegerszegen [Hír] / [Zalaegerszegi tudósítónktól]
In: Népszabadság, 57. évf. 72. sz. (1999. márc. 27.) p. 5.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Intézete Zalaegerszegen 50 órás mérlegképes
könyvelői [...]
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 75. sz. (1999. márc. 31.) p. 12.
Az EU volt terítéken : gazdasági konferencia a PSZF egerszegi intézetében / Sz. O.
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 87. sz. (1999. ápr. 15.) p. 1., 4.
Április 14-én megkezdődtek a Közgazdász Napok - fő téma az uniós csatlakozás és a
jogharmonizáció.
Diákközgazdászok randevúja [Hír]
In: Zala Megyei Maraton, 3. évf. 8. sz. (1999. ápr. 21.) p. 1.
Az európai uniós csatlakozás volt a témája a Közgazdász napok idei rendezvényének.
A héten egymást követték a Pénzügyi és Számviteli Főiskola egerszegi intézetében
a főiskolai napok eseményei [...] [Képriport] / [fotó] Rózsa Zsuzsa
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 89. sz. (1999. ? ?.) p. 20.
Edith Morris magyarsága / [riporter] Bozsér Erzsébet ; [beszélgetőtárs] Edith Morris
In: Zalaegerszeg, VII. évf. 9. szám (1999. május 13.)
Forrás URL: http://www1.zalamedia.hu/egerszeg/990513/h.html#Edith Morris magyarsága
Riport az intézetben üzleti angol nyelvet tanító, Angliában élő magyar származású oktatóval.
Vizsga után telefonszám / [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 120. sz. (1999. máj. 26.) p. 1., 3. - Ill. : sz. fotó
Május 25-27. között közös érettségi-felvételi vizsgák zajlanak a főiskolán. Mintegy 1100 fő
írásbelizik - 50%-uk korábban érettségizett. "A három vizsganap során a közös
dolgozatírásokon 107 felügyelő tanár segédkezik, többségük a számviteli főiskola tanára, de a
megye középiskoláiból is érkeztek pedagógusok." Fotón: utolsó alkalommal felvételiznek a
Zárda úti épület nagyelőadójában.
Tettvágy a diploma mellé / V. O.
In: Somogyi Hírlap, 10. évf. 147. sz. (1999. jún.?) p. 1.
Dr. Körmendi Lajos habilitációs oklevelet vehetett át.
Szerezzen szakképesítést tanfolyamainkon! [...] Zalaegerszegen [Hirdetés]
In: Zala Megyei Maraton, 3. évf. ?. sz. (1999. jún. 16.) p. 3.
Szerezzen szakképesítést tanfolyamainkon! [...] Nagykanizsán [Hirdetés]
In: Zala Megyei Maraton, 3. évf. ?. sz. (1999. jún. 16.) p. 3.
Körletekből előadótermek / -hajdu-
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In: Zalai Hírlap, 55. évf. 161. sz. (1999. júl. 13.) p. 6. - Ill. : ff. fotó
Tavasszal befejeződtek a közműépítések, jelenleg a magasépítészeti munkálatokat végzi a
ZÁÉV Rt.: közfalbontások, tetőszigetelés, homlokzati felújítások zajlanak...
Felvételi ponthatárok
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 170. sz. (1999. júl. 23.) p. 10.
A közgazdász szak megkezdéséhez 76 pontot kellett elérni nappali tagozaton.
Ponthatárok mentén : bő kínálat költségtérítéses pótfelvételire / [beszélgetőtárs]
Ivánkovics Józsefné
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 173. sz. (1999. júl. 27.) p. 1., 6.
A tanulmányi osztályvezető szerint 50-50 fő jelentkezését várják augusztus 6-ig a számviteli
és pénzügyi szakügyintézői szakok pótfelvételijére és akár 220 főt is tudnak fogadni
távoktatásos képzésre.
Tanárgyár Szombathelyen / [beszélgetőtárs] Gál László ; [riporter] M. E.
In: Népszabadság, 57. évf. 186. sz. (1999. aug. 11.) p. 23. - Ill. : ff. fotó
A tanárképző főiskola főigazgatója ismerteti az intézmény elképzeléseit jövőjükről és az
integrációról: "Nem titok, hogyan képzeljük el a jövőnket: a Pécsi Orvostudományi Egyetem
szombathelyi és zalaegerszegi egészségügyi tagozatával, valamint a Pénzügyi és Számviteli
Főiskola zalaegerszegi tagozatával közösen szeretnénk létrehozni egy regionális oktatási
centrumot, amely méltó lehetne akár az egyetemi rangra is."
Szerezzen szakképesítést tanfolyamainkon! [...] [Hirdetés]
In: Zala Megyei Maraton, 3. évf. 18. sz. (1999. aug. 25.) p. ?.
Főiskolai tanévnyitók [Hír]
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 205. sz. (1999. szept. 3.) p. 16.
1999. szeptember 5-én, vasárnap de. 11 órakor tartja ünnepélyes tanévnyitóját a főiskola az
Ady Filmcentrum nagytermében.
Főiskolai tanévnyitók : ezredfordulós tanév - felsőoktatási integrációval : főiskolai
tanévnyitókon / H. P.
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 207. sz. (1999. szept. 6.) p. 1., 3. - Ill. : sz. és ff. fotó
Az új tanévben az 53 oktatóra mintegy 3000-3500 hallgató jut. Egységes felvételi rendszert,
nagyobb átjárhatóságot, pályázati fejlesztéseket, "egységes jegyzetellátást, illetve jobban
koordinált könyvtár-szolgáltatást várhatnak" a főiskolai hallgatók. Fotón: az ünnepélyes
tanévnyitó hallgatósága.
Szerezzen szakképesítést tanfolyamainkon! [...] [Hirdetés]
In: Zala Megyei Maraton, 3. évf. 19. sz. (1999. szept. 8.) p. ?.
A könyv már kevés : zalai könyvtárosok szakmai konferenciája : csak a könyv már kevés /
[fotó] Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 238. sz. (1999. okt. 12.) p. 1, 4. - Ill. : ff. fotó
Könyvtári hetek keretében látogattak el a kollégák és érdeklődők a főiskola könyvtárába bemutatkozó előadásra.
Bérces Edit maratoni győzelme Bostonban [Képriport]
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 241. sz. (1999. okt. 15.) p. 14. - Ill. : ff. fotó
A női mezőny elsőjeként a futó 8 óra alatt teljesítette a 100 km-es távot; fotón a
célbaérkezés pillanata.
Másoddiplomát szereztek [Hír]
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In: Zalai Hírlap, 55. évf. 248. sz. (1999. okt. 25.) p. ?.
A kétéves intenzív kurzus elvégzésével kb. 300 hallgató vehette át oklevelét.
Felsőfokon a felsőoktatásról / N. I. E. ; [fotó] Isza Ferenc
In: Magyar Hírlap, 32. évf. 255. sz. (1999. nov. 2.) p. 15. - Ill. : ff. fotó
Dr. Roóz Józsefet javasolja az ideiglenes intézményi tanács a BGF rektori posztjára.
Ősszel itt tanév kezdődik : az egerszegi volt laktanya területén jól haladnak az átalakítási
munkák / Sinkovics Eta ; [fotó] Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 263. sz. (1999. nov. 11.) p. 8.
A rossz időjárás nem késlelteti az építkezést. Fotón: az oktatási épület kívülről és a
nagyelőadó belülről.
A távlati cél az Universitas /sz.
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 272. sz. (1999. nov. 22.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
Az önkormányzat továbbra is zalai felsőoktatási centrum megvalósítását támogatja; a
főiskola idegenforgalmi szak beindításával kívánja segíteni a régiót.
Segítség a PSZF-nek [Hír]
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 273. sz. (1999. nov. 23.) p. 4.
Önkormányzati támogatás a taneszköz-beszerzéshez.
Hallgatók tudományos munkái : az egerszegi számviteli főiskolások diákköri konferenciája
elé / [Sinkovics Eta]
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 288. sz. (1999. dec. 10.) p. 7.
Zajlanak a "selejtezők" a TDK-versenyre - az eredményeket Zsupanekné dr. Palányi Ildikó,
elnök értékelte.
Kinevezték az integrált és az önálló főiskolák vezetőit : Pokorni Zoltán elismerése az
eddigi igazgatóknak
In: Magyar Nemzet, 62. évf. 288. sz. (1999. dec. 10.) p. 12.
"A Magyar Köztársaság miniszterelnöke az oktatási miniszter előterjesztésére 2000. január 1jétől 2003. július 31-ig terjedő időtartamra megbízza a főiskolai rektori feladatok ellátásával
Roóz József főiskolai tanárt a Budapesti Gazdasági Főiskolán [...]"
Vásároljunk orosz céget?! / Galla Viktória
In: Zalai Hírlap, 55. évf. 290. sz. (1999. dec. 13.) p. 13. - Ill. : ff. fotó
Fiatal közgazdászok utaztak Szentpétervárra a Nemzetközi Menedzsment Intézet szervezte
tanulmányútra. A cikket a közgazdaságtan tanszék tanársegédje írta; fotón álló sorban balról
a második.
Üzleti trojka : a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora / [beszélgetőtárs] Roóz József ;
[riporter] Horváth Éva
In: Figyelő, 43. évf. 50. sz. (1999. dec. 16-22.) p. 30-31. - Ill. : fotó
"A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolát, a Külkereskedelmi Főiskolát,
valamint a budapesti PSZF-et, illetve annak salgótarjáni és zalaegerszegi tagozatát magába
olvasztó BGF-en belül mindegyik, ma még önálló felsőoktatási intézmény egy-egy karként
működik majd a továbbiakban." Fotón a rektor, mellékletben életrajza.

30
BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/A. | Telefon: (+36-92) 509-900
Fax: (+36-92) 509-930 | www.pszfz.bgf.hu/gkz

2000
Vizsgaidőszakban : a zalai felsőfokú intézményekben is tart a félévi csúcs / [cikk név
nélkül] ; [a közlések forrásai Kőhalmi Erika et al.] ; [fotó Pezzeta Umberto]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 6. sz. (2000. jan. 8.) p. 1, 3. - ill. : fotó
A felsőoktatási intézmények vizsgaidőszakáról, többek közt az intézetéről. Vonatkozó
szövegrész: "Január elsejétől immár a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli
Főiskolai
Kar
Zalaegerszegi
Intézete
névre
hallgat
a
számviteli,
melynek
igazgatóhelyettesétől, dr. Kovács Lászlótól megtudtuk, náluk is január 28-ig adhatnak számot
tudásukról a hallgatók. Ugyanakkor, január 31-től február 4-ig méltányossági hét áll azok
rendelkezésére, akiknek nem sikerült egy vizsgájuk. Úgy véli, a több mint kétezer hallgató
megtalálta a számára megfelelő időpontokat, ezek egyeztetése nem okozott gondot.
Természetesen, mint minden intézményben, náluk is vannak nehezebb tárgyak, mint a
matematika, a számviteli, pénzügy vagy éppen a nyelvi szigorlatok." Fotó: vizsgára tanuló
egészségügyi főiskolai hallgatók.
Kollégiumból irodaház lesz / -hp- , [fotó név nélkül] ; [beszélgetőtárs Tóth Miklós]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 19. sz. (2000. jan. 24.) p. 6. - Ill. : fotó
A balatoni úti kollégium APEH-tulajdonba kerüléséről nyilatkozik Dr. Tóth Miklós, a hivatal
megyei igazgatója. A cikkben Dr. Tóth József intézetigazgató közlését is felhasználták.
Júniusban költöznek : 500 millió forint a főiskolai kollégiumra / Hajdu ; [beszélgetőtárs
Istenes István, Tóth József] ; [fotók Katona Tibor]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 24. sz. (2000. jan. 29.) p. 1, 10. - Ill. : fotók
A főiskola új telephelyén folytatott létesítményfelújító beruházásról nyilatkozik Istenes István
építkezésmenedzser és Dr. Tóth József, az intézet igazgatója. Fotók: a tanulmányi és a
tanszéki épület felújítása.
Főiskolai diplomaosztó [Hír]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 29. sz. (2000. febr. 4.) p. 6.
A hír szövege: "A megyeszékhely Városi Sportcsarnokában február 4-én, 13 órakor tartja
végzős hallgatóinak diplomaosztó ünnepségét a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és
Számviteli Főiskolai Kara Zalaegerszegi Intézete."
Diplomaosztó ünnepség / (ts) ; [fotó név nélkül] ; [beszélgetőtárs Horváth Roland]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 30. sz. (2000. febr. 5.) p. 1, 4. - Ill. : fotók
A cikk előzetese fotóval az 1. oldalon.
A főiskola 2000. február 4-én 13 órakor rendezett diplomaosztójának ismertetése, egy végzős
hallgató rövid megszólalásával. Fotók: hallgató az átvett diplomával; a HÖK helyi vezetője,
Biczó Péter a diplomaosztón.
Campus lesz a laktanyából : a fejlesztések éve 2000 / Benyó Marianna ; [fotó Inkovics
László] ; [beszélgetőtárs Gyimesi Endre]
In: Magyar Nemzet, 63. évf. 50. sz. (2000. febr. 29.) p. [nincs adat]. - Ill. : fotó
A cikk a Régiók melléklet címoldalán jelent meg.
Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere nyilatkozik a helyi fejlesztésekről, köztük a
POTE és a BGF helyi intézményeinek fejlesztéséről: "Nagyon szeretnénk, ha valamelyik
említett intézmény vezetésével megyei integrált főiskolai szervezet jönne létre. Erre igen
alkalmas lenne az új főiskolai városrész, de eltelt öt év, és még mindig nem sikerült
megszerezni a kiürített laktanya tulajdonjogát. Ezt minél előbb meg kell oldani, hogy a
területet teljes mértékben hasznosítani lehessen." A fotón a zalaegerszegi Dísz tér.
Uniós tanfolyamok a PSZF-en / [név nélkül] ; [beszélgetőtárs Tóth József]
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In: Kamara, 6. évf. 4. sz. (2000. március) p. 11.
A főiskola a TEMPUS projekt keretében az EU-csatlakozáshoz kapcsolódóan öt speciális
tanfolyamot indít, melyek tartalmáról, a részvétel lehetőségéről nyilatkozik Dr. Tóth József,
az intézet igazgatója.
A felsőoktatás helyzetéről [Hír] / [név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 58. sz. (2000. márc. 9.) p. 3.
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének küldöttgyűlése kapcsán, Hóbor József közlései
alapján.
Szakkolégiumi közgyűlés [Hír] / [név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 58. sz. (2000. márc. 9.) p. 3.
A Deák Ferenc Szakkollégium tagjai 2000. március 8-án tartották alakuló közgyűlésüket.
Fél hatosok szakkollégiuma / -péter- ; [beszélgetőtárs Kiss Szilvia] ; [fotók Pezzeta
Umberto]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 59. sz. (2000. márc. 10.) p. 7. - Ill. : fotók
Az intézetben a "Fél hatosok klubjának" tagjai létrehozták a Deák Ferenc Szakkolégiumot.
Ennek alkalmából nyilatkozik Kiss Szilvia és Szomor János alapító tag. Fotók: az alapító
közgyűlés koccintással zárult; Kiss Szilvia és Szomor János portréfotók.
Sokoldalúbbá teszik : a szakképzés fejlesztésére szövetkeztek / -szIn: Zalai Hírlap, 56. évf. 62. sz. (2000. márc. 14.) p. 1, 4.
Címváltozat a 4. oldalon: Sokoldalúbb képzés.
A polgármesteri hivatalban 2000. március 13-án megkötött többoldalú képzési
együttműködési megállapodásról. A BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kara
akkreditált felsőfokú mérnökasszisztens-képzést indít Zalaegerszegen. Az együttműködés
egyik helyi partnere az intézet.
Lakásokat, iskolákat is építenek / (takáts) ; [beszélgetőtárs Baksa Attila]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 73. sz. (2000. márc. 28.) p. 7. - Ill. : fotó
A ZÁÉV Rt. vezérigazgatójával, Baksa Attilával készített riport az építőipari cég
tevékenységéről, amiben említés történik a főiskola új telephelyének kivitelezéséről. Fotó: a
volt egerszegi laktanyában épül a főiskola tanulmányi épülete.
Bérces Edit győzelme /[hír és fotó név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 80. sz. (2000. ápr. 5.) p. 14. - Ill. : fotó
Bérces Edit hosszútávfutó a nemzetközi Mura menti Maratonon,
időeredménnyel nyert.

Grazban

2:56:13

Közgazdász diáknapok / -hpIn: Zalai Hírlap, 56. évf. 81. sz. (2000. ápr. 6.) p. 4. - Ill. : fotó
A főiskola hagyományos közgazdász diáknapjainak rendezvénysorozatáról. Fotó: személyes
eszmecsere az IBM képviselői és a fiatalok között.
Képviselők a főiskolán : gazdasági konferencia a számvitelin / [cikk és fotó név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 82. sz. (2000. ápr. 7.) p. 6. - Ill. : fotó
Az intézetben a közgazdász diáknapok keretében tartott gazdasági konferenciáról. Fotó: Dr.
Tóth József igazgató Dr. Szanyi Tibor képviselővel és hallgatókkal.
Európai regionalitás, elektronizáció / H. P. ; [fotó név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 85. sz. (2000. ápr. 11.) p. 6. - ill. : fotó
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A közgazdász diáknapokon rendezett gazdasági konferencia EU-integrációs témájáról Dr.
Szanyi Tibor, az Országgyűlés európai integrációs bizottságának alelnöke tartott előadást. A
cikk az előadást ismerteti. Fotó: képviselők, diákok és tanárok.
Bajnok a PSZF [Hír] / K. A.
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 93. sz. (2000. ápr. 20.) p. 15.
Az NB II-es férfi egyetemi kosárlabda-bajnokság országos döntőjét a BKÁE Államigazgatási
Főiskolai Karán rendezték. Az 1999/2000. évi tornát a BGF PSZF Kar Zalaegerszegi
Intézetének csapata nyerte. A legjobb dobó különdíját is egerszegi hallgató, Koma Dániel
nyerte.
Folyamatosan költözik a főiskola : négy újjávarázsolt épület a laktanya területén /
Frauenhoffer Márta ; [beszélgetőtárs Tóth József] ; [fotó Zavilla]
In: Zalaegerszeg, 8. évf. 19. sz. (2000. máj. 16.) p. 5. - Ill. : fotók
Az új intézeti telephelyre költözésről nyilatkozik Dr. Tóth József intézetigazgató. Fotók:
költözködés; az új tanszéki és tanulmányi épület.
Önálló főiskola a városnak? : fórum a felsőoktatás jövőjéről / Frauenhoffer Márta
In: Zalaegerszeg, 8. évf. 20. sz. (2000. máj. 23.) p. 3.
"A felsőoktatás jövője Zalaegerszegen" címmel rendezett fórumot 2000.04.18-án
Zalaegerszegen az SZDSZ helyi csoportja. A rendezvényen részt vett Magyar Bálint, Horn
Gábor, Pöltl Tibor (SZDSZ zalaegerszegi elnöke), Dr. Kovács László intézeti
igazgatóhelyettes, Dr. Kiss Ilona (PTE EFK zalaegerszegi tagozatának igazgatója) stb.
A legtöbben matekból : elkezdődtek a közös érettségi-felvételik / [cikk és fotó név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 119. sz. (2000. máj. 23.) p. 4. - Ill. : fotó
A közös érettségi-felvételikről. Fotó: a délutáni dolgozatírás előkészületei a nagyelőadóban,
Lázár Béla vezetésével.
Bella Attila főiskolai bajnok / [hír és fotó név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 122. sz. (2000. máj. 26.) p. 14. - Ill. : fotó
Bella Attila, főiskolánk hallgatója Budapesten, a BEAC-pályán megrendezett országos
egyetemi és főiskolás atlétikai bajnokságon a 400 méteres síkfutók versenyében 48,55 mp-s
időeredménnyel győzött. Fotó: Bella Attila portré.
Átköltözött a főiskola : hétfőn 500 milliós beruházás kezdődik a kollégium kialakításával / Hajdu - ; [fotó Melles Ferenc] ; [beszélgetőtárs Tóth József]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 124. sz. (2000. máj. 29.) p. 4. - Ill. : fotó
Az intézet átköltözéséről a Zárda utcából a Gasparich útra. Az eseményről Dr. Tóth József
intézetigazgató nyilatkozik. Fotó: az oktatási épületben a hallgatói önkormányzat termét
rendezgetik.
Vizsgaidőszakban / [az összeállítást készítette Horányi Árpád et al.]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 126. sz. (2000.05.31.) p. 1, 4-5. - Ill. : fotók
Címváltozat a 4-5. oldalon: Mindenki igyekszik megfelelni a vizsgán.
Összeállítás a megye felsőoktatási intézményeinek vizsgaidőszakáról. Az összeállításban a
számviteli főiskola részéről Ivánkovics Józsefné és dr. Cseh Ferenc szólalt meg. Fotók:
vizsgázó hallgatók a számvitelin; Dr. Sárdi Katalin vizsgáztat; Bakos Marianna gyakorlati
vizsga közben (PTE EFK egerszegi tagozatán); pillanatkép a BGF KVIFK kihelyezett
tagozatának vizsgáján.
Exminiszterelnök? : zalai érdeklődőkkel találkozott Németh Miklós / [cikk és fotó név
nélkül] ; [riportalany Németh Miklós]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 138. sz. (2000. jún. 15.) p. 1, 4. - Ill. : fotó
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Címváltozat a 4. oldalon: Az exminiszterelnök adomája.
Németh Miklós zalaegerszegi látogatásáról, melynek keretében aktuális politikai, integrációs
kérdésekről is nyilatkozott a főiskolán rendezett gazdasági fórum keretében. Fotó: Németh
Miklós a számviteli főiskola vezetőinek körében.
Otthonteremtő főiskola... / Sinkovics Eta ; [beszélgetőtárs Tóth József]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 147. sz. (2000. jún. 26.) p. 12. - Ill. : fotó
A Gasparich úti új főiskolai telephely bemutatása. Fotók: Dr. Tóth József a nagyelőadóban; a
főiskola új könyvtárának kölcsönzőpontja Gyarmatiné Simonffy Ágnes kölcsönző
könyvtárossal.
Felvételi hajrában / [riport név nélkül] ; [beszélgetőtárs Szilágyi Tünde]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 149. sz. (2000. jún. 28.) p. 1, 4. - Ill. : fotó
Címváltozat a 4. oldalon: Diákok felvételi hajrában.
A központi és az intézményi felvételikről. Fotó: pillanatkép a közgazdaságtan írásbelin.
Önállósulni akar az egerszegi főiskola : egyházi ingatlanból a hajdani laktanya területére
költöztek át a hallgatók / Cseri Péter ; [beszélgetőtárs Tóth József] ; [fotó név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 149. sz. (2000. jún. 28.) p. 29. - Ill. : fotók
A Gasparich úti új főiskolai telephely kialakítása kapcsán nyilatkozik az intézmény céljairól,
önállósulási törekvéseiről Dr. Tóth József intézetigazgató. Fotók: a tanszéki és a tanulmányi
épület.
Kipipálva a Balaton is... : Bérces Edit "egyfelvonásosa" a magyar tenger partján / K. A. ;
[fotó név nélkül] ; [beszélgetőtársak Bérces Edit, Farkas Olivér, Döbrentei Norbert]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 152. sz. (2000. júl. 1.) p. 15. - Ill. : fotó
Bérces Edit, a Zalatriatlon szupermaratonistája a Balaton Kör 210 km-es futóversenyt
(Balatonaligától déli irányba kerülve) 23 óra 37 perc alatt teljesítette. Eredménye
alapcsúcsnak tekinthető. Fotó: Bérces Edit és más futók a déli parton.
Informatika és ellenőrzés : szakmai konferencia a számítógépes könyvvizsgálatról / H. P. ;
[fotó név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 158. sz. (2000. júl. 8.) p. 5. - Ill. : fotó
Rövid összefoglaló az intézményben rendezett "Ellenőrzés, könyvvizsgálat számítógépes
környezetben" c. konferenciáról (2000.07.07.). Fotó: Dr. Nyíri Géza előadása.
Bérces Edit újabb sikere / [cikk és fotó név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 163. sz. (2000. júl. 14.) p. 15. - Ill. : fotó
Bérces Edit ultramaratonista a belgiumi 100 km-es "Nacht van Vlaanderen" éjszakai
futóversenyen 7 óra 53 perces időeredménnyel megnyerte a viadalt. Fotó: Bérces Edit futás
közben.
Egyetemista lány partnert keres : "Amit én csinálok, az nem szex, hanem torna és
szerepjáték" / riporter Ungár Tamás ; [beszélgetőtársak név nélkül] ; fotó Márton András
In: Népszabadság, 58. évf. 164. sz. (2000. júl. 15.) p. 32.
Egyes felsőoktatási hallgatók vagy fiatal diplomások a prostitúciót választják megélhetési
forrásként, így e szakma új(?) rétege van kialakulóban: az "intellektuális prostituáltak". Erre
az életmódra rossz gazdasági körülményeik kényszerítik, vagy az illegális tevékenységből
szerezhető extra jövedelem csábítja őket, miként az egyik riportalanyt is, a Zalaegerszegen
végzett Évit.
A BGF Pénzügyi és Számviteli főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete [...] pótfelvételt
hirdet [Hirdetés]
In: Népszabadság, 58. évf. 179. sz. (2000. aug. 2.) p. 22.
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Pótfelvétel nappali és távoktatási tagozatra, valamint akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésre.
Évnyitóra készülnek / (sinkovics) ; [beszélgetőtársak Tóth József, Peterka Gabriella]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. ?. sz. (2000. aug. 25.) p. 5. - Ill. : fotó
A cikk második részének címe: A kereslethez alkalmazkodnak - a diplomás ápolók nehezen
találnak képzettségükhöz illő munkát.
A zalaegerszegen működő felsőoktatási intézményekről. A cikk első része a számviteli
aktuális kérdéseivel foglalkozik (Gasparich úti új telephely, a képzés változásai), a második
rész a PTE EFK Zalaegerszegi Képzési Központjának szakmai tevékenységét ismerteti. Fotó: a
leendő kollégiumi épületben az ablakokat cserélik.
Főszereplő, mert nem epizodista... / K. A. ; [beszélgetőtárs Bérces Edit] ; [fotó Katona
Tibor]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 200. sz. (2000. aug. 26.) p. 14. - Ill. : fotó
Bérces Edit adjunktus, ultramaratonista a szponzor Zalaszám Kft. sajtótájékoztatóján. Fotó:
Bérces Edit Szász Péter ügyvezetővel.
Dr. Tóth József, a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli főiskolai Kar
Zalaegerszegi Intézetének igazgatója / Gombás Imre ; [beszélgetőtárs Tóth József]
In: Nyugati Tükör, 3. évf. 14. sz. (2000. aug./I.) p. 14-15. - Ill. : fotók
Megjelenési dátum egyedi formája: 2000. augusztus/I.
Dr. Tóth József pályafutásáról és a főiskola aktuális kérdéseiről (telephely-váltás, technikai
feltételek). A fotókon: az intézetigazgató Nikolaus Faulend osztrák professzorral; Dr. Kosáry
Domokos előadása; főiskolások ballagása; a család; az unokák.
Kettős tudat nélkül : történészek nyári tábora / Vadas Zsuzsa ; [beszélgetőtárs Halász
Imre]
In: Zalaegerszeg, 8. évf. 30. sz. (2000. aug. 22.) p. 2. - Ill. : fotó
Beszélgetés dr. Halász Imre kandidátussal, a Magyar Történelmi Társulat Dél-dunátúli
Csoportja 15. alkalommal megrendezett egyhetes nyári táborának jelentőségéről, aktuális
történeti kérdésekről. Fotó: Halász Imre portré.
Bérces Edit világbajnok! / [név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 213. sz. (2000. szept. 11.) p. 15. - Ill. : fotó
Bérces Edit aranyérmes lett a hollandiai Winschottenben megrendezett 100 km-es
ultramaratoni világbajnokságon 7:25:18 időeredménnyel, ami egyben új országos csúcs is.
Fotó: Bérces Edit portré.
Bevonótábor / [név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 212. sz. (2000. szept. 9.) p. 4.
A Deák Ferenc Szakkolégium 2000. szeptember 9-18. között rendezi "Bevonótábor"
elnevezésű programját.
Bérces Edit a világ legjobbja : 100 km-es ultramaratoni világbajnokság, Winschoten [Hír]
/ [név nélkül]
In: Nemzeti Sport, 11. évf. 249. sz. (2000. szept. 11.) p. 17.
Bérces Edit aranyérmes lett a Hollandiában megrendezett 100 km-es ultramaratoni
világbajnokságon 7:25:18 időeredménnyel, ami egyben új országos csúcs is.
Együttműködésért / [név nélkül] ; [fotó Melles Ferenc]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 214. sz. (2000. szept. 12.) p. 3. - Ill. : fotó
Az intézet hallgatóinak Deák Ferenc Szakkolégiumáról. A fotón: egerszegi és ljubjanai diákok.
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Csaknem háromszázezer diák : nyolcvannyolcmilliárdot költenek a felsőoktatásra / P. R. ;
[fotó Umberto Pezzeta]
In: Népszabadság, 58. évf. 219. sz. (2000. szept. 18.) p. 25. - Ill. : fotó
A felsőoktatási összeállítás keretében megjelent cikk a felsőoktatási beruházásokat mutatja
be, köztük említi a zalaegerszegit is. Fotó: a zalaegerszegi intézet oktatási épülete.
Évforduló és avatás : új helyen tartotta tanévnyitóját az egerszegi számviteli / [név nélkül]
; [riportalanyok Tóth józsef et al.]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 221. sz. (2000. szept. 20.) p. 1, 3. - Ill. : fotók
Címváltozat a 3. oldalon: Főiskolai tanévnyitó és avatás.
A Gasparich úti campus első tanévnyitójáról. Fotók: hallgatók a tanévnyitóra igyekeznek;
Hodola Richárd, Zsupanekné dr. Palányi Ildikó és Oláh Zita portréja.
Sportolók fogadása / [név nélkül] ; [fotó Décsy László]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 221. sz. (2000. szept. 20.) p. 15. - Ill. : fotó
Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere három, a közelmúltban sikeresen szerepelt
sportolót köszöntött a városházán (köztük Bérces Edit ultramaratonistát). Fotó: A
polgármester a sportolókkal.
A táv választott engem : "Ami embernek lehetetlen..." / [riporter név nélkül] ;
[beszélgetőtárs Bérces Edit]
In: Zalaegerszeg, 8. évf. 36. sz. (2000. okt. 3.) p. 7. - Ill. : fotó
Riport Bérces Edit ultramaratonistával sportéletéről.
Bérces bostoni sikere [Rövidhír] / [név nélkül]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 239. sz. (2000. okt. 11.) p. 18. - Ill. : fotók
Előzetes az 1. oldalon, a sportolónő fotójával. - Az előzetes címe: Bostonban is győzött.
Bérces Edit ultramaratonista Bostonban 7:52:50-es időeredménnyel megnyerte a 100 km-es
futóversenyt.
Van-e még valaki? : Bérces Edit kétezres éve egy csodálatos ajándék / [riporter] K. A. ;
[beszélgetőtárs Bérces Edit]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 242. sz. (2000. okt. 14.) p. 18. - Ill. : fotók
Előzetes az 1. oldalon, a sportolónő portréfotójával.
Beszélgetés Bérces Edit ultramaratonistával a Bostonban 7 óra 52 perces időeredménnyel
megnyert 100 km-es futóversenyről. Fotó: Bérces Edit beérkezése a bostoni célba.
A minőséget veszélyezteti / (vézsé) ; [riportalany Hóbor József]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 251. sz. (2000. okt. 26.) p. 7.
Hóbor József adjunktus, a Felsőoktási Dolgozók Szakszervezetének zalaegerszegi vezetője
információi alaján készült cikk a felsőoktatási bérrendszer kérdéseiről.
Kollégium és irodaház : a főiskolás lakók a vizsgaidőszak végén kezdik a költözködést /
Hajdu Péter ; [beszélgetőtársak Tóth Miklós, Tóth József] ; [fotó Melles Ferenc]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 256. sz. (2000. nov. 2.) p. 6. - Ill. : fotó
A Balatoni úti kollégium APEH-tulajdonba adásáról dr. Tóth Miklós megyei igazgató, a
Gasparich úti kollégiumi fejlesztésekről dr. Tóth József intézetigazgató nyilatkozik. Fotó:
gipszkartonnal burkolják az új kollégium szobáit.
A diákhitelt majd törleszteni is kell : a hallgatók jó lehetőségnek tartják, segíti a
továbbtanulókat / Sinkovics Eta ; [beszélgetőtársak Peterdi Csanád, Susovits Róbert, Turi
Tímea]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 275. sz. (2000. nov. 24.) p. 7. - Ill. : fotók
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A zalaegerszegi főiskola három hallgatóját kérdezi a riporter a diákhitelrendszerről. Fotók: a
beszélgetőtársak portréi.
Zalaegerszegi nyílt nap [Kishír] / [név nélkül]
In: Népszabadság, 58. évf. 286. sz. (2000. dec. 7.), p. 21.
Információközlés: az intézet nyílt napját 2000. december 8-án tartják 11 óra 30 perces
kezdettel a nagyelőadóban.
A város elismerése : tízen kapták meg a Zalaegerszegért-díjat / (sz. o.)
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 288. sz. (2000. dec. 9.) p. 1, 5. - Ill. : fotó
Címváltozat az 5. oldalon: Zalaegerszegért-díjat kaptak.
Az 1992-ben alapított Zalaegerszegért-díjak 2000. évi kitüntetettjeinek rövid bemutatása,
köztük Bérces Edit sportoló, nyelvtanár. Fotó: a kitüntetettek csoportképe.
Miniszteri előadás... : az uniós integráció pénzügyi kérdéseiről a számviteli főiskolán / (h.
p.)
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 292. sz. (2000. dec. 14.) p. 3. - Ill. : fotó
Boros Imre PHARE-ügyekért felelős miniszternek az intézetben tartott előadásáról. Fotó:
Boros Imre minisztert Tanai Miklós docens és Tóth József igazgató fogadta.
Egész eddigi élete benne van / [riport név nélkül] ; [beszélgetőtárs Bérces Edit]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 298. sz. (2000. dec. 21.) p. 4. - Ill. : fotó
Bérces Edit adjunktust a Zaláért Egyesület "Az év zalai embere" kitüntető címre jelölte. Az
újság a jelölteket az "Ön kit választ?" sorozatában mutatja be. Fotó: Bérces Edit.
Februárban már költöznek : befejeződött a kollégiumfelújítás a számviteli főiskolán / (h.
p.) ; [riportalany Tóth József]
In: Zalai Hírlap, 56. évf. 302. sz. (2000. dec. 28.) p. 4. - Ill. : fotó
A Gasparich úti új kollégiumok kivitelezéséről és a hallgatók közeledő beköltözéséről. Fotó: az
épületasztalosok már a beépített bútorokat igazítják a helyükre.
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