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: 2006-2010
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: 2011.12.15.]
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 kötődő személyek, munkatársaink olyan egyéni teljesítményeinek,
közszerepléseinek feltárása, melyek nincsenek szorosabb kapcsolatban az iskola eseményeivel
(pl. privát szerepvállalás körében adott nyilatkozatok stb.) Természetesen kivételek itt is
lehetnek, pl. az intézménytörténet meghatározó személyiségeivel kapcsolatos írások, vagy
kiemelkedő egyéni teljesítményt bemutató cikkek esetében.
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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 80-as
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 betűvel, a bibliográfiai adatok és esetleg előforduló megjegyzések
után közöljük.
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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2006
Cél a régi forma : Bérces Edit neve már szerepel a Guiness-rekordok könyvében / Kerkai Attila
; fotó Kerkai Attila
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 3. sz. (2006. jan. 4.) p. 14. . - Ill. : sz. fotó
Bérces Edit, főiskolánk nyelvtanára beszél 2005-ben elért eredményeiről, és idei terveiről.
Fotón: "Bérces Edit csúcsdöntés közben, melyet még Budapesten ért el, s máig ez a Guinessrekord."
Vizsgaidőszakban a hallgatók : a legtöbb diák január hónapban tesz eleget az első félévi
beszámolási kötelezettségének / Sinkovits Eta ; fotó Horányi Árpád
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 9. sz. (2006. jan. 11.) p. 5. . - Ill. : ff. fotó
A megyei körkép keretében dr. Tóth József intézetigazgató számolt be az eseményekről.
Főiskolánkon 920 nappalis és 152 távoktatásos hallgatóra várnak a megmérettetések - átlagban
6-7 kollokvium vagy szigorlat. A vizsgaidőszak január 28-ig tart, de február elején még van
lehetőség javításra a méltányossági héten. Szintén februárban zajlanak az államvizsgák,
melyeken 227-en adnak számot tudásukról.
Folyamatosan frissítik a szakmai irodalmat / [Sinkovits Eta]
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 10. sz. (2006. jan. 12.) p. 7.
"Tegnap nyílt napot tartottak a számviteli főiskolán, ahol a képzési rendszer mellett többek közt
a könyvtár szolgáltatásairól is hallhattak a diákok." Horváth Istvánné könyvtárvezető
beszámolója a gyűjteményről, a szolgáltatásokról, a gyarapítás sajátosságairól.
Kezdődik a felvételi hajsza : verseny a diákokért és a helyekért /-hIn: Zalaegerszegi Maraton, 5. évf. 2. sz. (2006. jan. 13.) p. 3. - Ill. : sz. fotó
2006. január 11-én felvételi nyílt napot tartottak a főiskolán. Képen az érdeklődő diákok a
nagyelőadóban.
Közgazdász végzettség, korszerű, használható tudás! Tanuljon a Pénzügyi és
Számviteli Főiskolán! [Hirdetés]
In: Zalaegerszegi Maraton, 5. évf. 2. sz. (2006. jan. 13.) p. 3.
Alapképzésre (nappali és távoktatás), felsőfokú szakképzésre és továbbképzésekre egyaránt
várják a jelentkező hallgatókat.
Önálló karrá válik a számviteli főiskola
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 1 sz. (2006. jan. 17.) p 6.
A BGF PSZF Karának kari tanácsa, dr. Roóz József rektor előterjesztésére egyhangúlag elfogadta
a zalaegerszegi kar önállóvá válását "Közszolgálati és Vállalkozási Főiskolai Kar" néven. Ezzel
megnyílt az út az akkreditációs anyag benyújtására az Oktatási Minisztériumhoz és a Magyar
Akkreditációs Bizottsághoz.
Tovább, tovább? : Polarizálódó középiskolák / Neuwirth Gábor
In: Heti Világgazdaság, 28. évf. 3. sz. (2006. jan. 21.) p. 57-61.
A hazai középiskolák felvételi eredményességéről, esélyegyenlőségéről számol be a cikk írója.
Főiskolánkat Zala megye egyetlen felsőoktatási intézményeként említi!
Nem félünk a nyelvvizsgától / Bérces Edit
In: Hírmondó, a Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző Iskola Információs
Lapja, 2006. jan. p. 23-24.
Főiskolánk nyelvtanárának elemzése az Exam-Fright Killer című felsőfokú nyelvvizsgára
felkészítő könyvről, melynek összeállításában Peter Sabath (szintén főiskolánk nyelvtanára) is
részt vett.
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Saját lábra állnak : önálló karként működhet a főiskola / P. Sz.
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 2. sz. (2006. jan. 24.) p. 5. - Ill. : sz. fotó
"A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának kari tanácsa és a
főiskolai tanács is elfogadta a zalaegerszegi intézet önálló karrá válását, vagyis amennyiben az
Oktatási Minisztérium, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság is támogatja a törekvést,
akkor 2006 szeptemberében - önálló karként - Közszolgálati és Vállalkozási Főiskolai Kar néven
működhet tovább az intézet."
A fotón dr. Tóth József intézetigazgató látható.
Főiskolai fejlesztések : öt éve tevékenykedik a felsőfokú oktatásért közalapítvány / [Sinkovits
Eta]
In.: Zalai Hírlap, 62. évf. 23. sz. (2006. jan. 27.) p. 7. - Ill. : ff. fotó
Balaicz Zoltán alapítvány-igazgató értékeli az elmúlt 5 évet. Intézményünkkel kapcsolatban
elmondta: "Koordináló szerepet töltöttünk be a számviteli főiskola önálló karrá válásának
folyamatában, s úgy néz ki, minden esély megvan arra, hogy ez a törekvés 2006-ban
megvalósuljon." Fotón az alapítvány igazgatója.
Az előírásoknak megfelelően jár el a főiskola zalaegerszegi kara / haa
In.: Zalai Hírlap, 62. évf. 29. sz. (2006. febr. 3.) p. 9.
Intézetünket nem érinti az illegális tandíjbeszedés és a Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetése
sem - nyilatkozta dr. Tóth József intézetigazgató.
Frissdiplomások : tanulmányaik zárásaként közgazdász oklevelet vehettek át : diplomát
kaptak/ [Sinkovits Eta] ; fotó Pezzetta Umberto
In.: Zalai Hírlap, 62. évf. 36. sz. (2006. febr. 11.) p. 1, 3. - Ill. : sz. fotó
221 végzős hallgató vehette át 2006. február 10-én a Városi Sportcsarnokban a diplomáját. Az
ünnepségen beszédet mondott dr. Tóth József intézetigazgató, dr. Jánosa András főigazgató, dr.
Gyimesi Endre polgármester, Molnár Éva és Kozma József hallgatók. Takács Krisztina
frissdiplomás beszélt főiskolás élményeiről és további terveiről.
A színes fotón dr. Tóth József intézetigazgató átadja az oklevelet Takács Krisztinának.
Tudod-e, mi leszel, ha nagy leszel? : Nyolc mutatószám alapján vizsgálták a hazai
felsőoktatási intézményeket a rangsorkészítők / Arany Horváth Zsuzsa ; fotó Pezzetta Umberto
In.: Zalai Hírlap, 62. évf. 38. sz. (2006. febr. 14.) p. 8. - Ill. : sz. fotó
A HVG Diploma 2006 című különkiadása 8 szempontból vizsgálta a hazai felsőoktatási
intézményeket: felvételi túljelentkezés, nyelvvizsgával rendelkezők, PhD-hallgatók, 1 oktatóra
jutó hallgató, 1 számítógépre jutó hallgatók, oktatók tudományos tevékenysége, előmenetele,
főállású oktatók nyelvvizsgája... Az eredmény vegyes: az egyes intézmények és területi
intézetek sorrendje jelentős eltéréseket mutat.
Fotón főiskolánk évnyitó ünnepélye.
Munka és jegygyűrű / Sinkovits Eta; fotó Pezzetta Umberto
In.: Zalai Hírlap, 62. évf. 42. sz. (2006. febr. 18.) p. 11. - Ill. : sz. fotó
Interjú és fotó Tóth Levente Dávid, Juhász Tamás és Buzályné Herczeg Mónika végzős főiskolai
hallgatóval a diplomaosztó ünnepélyen főiskolás élményeikről és jövőbeli terveikről.
Kétszer is nyert idegenben a PSZF [Hír]
In.: Zalai Hírlap, 62. évf. 54. sz. (2006. márc. 4.) p. 18. - Ill. : sz. fotó
Mosonmagyaróváron és Győrött is jól szerepeltek az egerszegi főiskolások az NB II.
kosárlabdában. Edzőjük Lázár Béla testnevelés tanszéki osztályvezető.
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Főiskolák, egyetemek alapítványi támogatása / fotó Zavilla András
In.: Népszabadság, 64. évf. 56. sz. (2006. márc. 7.) p. 7. - Ill. : ff. fotó
Körkép az alapítványi támogatási rendszerről - vidéken. A Zala megyei főiskolákat a
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány segíti.
Hat kondérban főtt a pörkölt és a gulyás : jókedvű programokkal kezdődött a közös
főiskolás fesztivál / Péter Gyöngyi ; fotó Pezzetta Umberto
In.: Zalai Hírlap, 62. évf. 92. sz. (2006. ápr. 20.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
A hagyományosnak tekinthető közös (egészségügyi, műszaki, számviteli) főiskolás fesztivál első
napján a szórakozásé volt a főszerep: főzőcskézés, rodeó, sportvetélkedők, motoros bemutató,
koncertek. Április 20-án szakmai programmal folytatódtak az események.
Adóhivatali feladatok : adózásról és elektronizációról : főiskolások diáknapi programján
tartott előadást az APEH elnöke / [Hajdu Péter] ; fotó Pezzetta Umberto
In.: Zalai Hírlap, 62. évf. 93. sz. (2006. ápr. 21.) p. 1, 6. - Ill. : sz. fotó
Főiskolánk és a közgazdasági társaság megyei szervezetének meghívott vendége Szikora János
volt a főiskolás fesztivál szakmai programja keretében. Az APEH elnöke az adózás
jelentőségéről, az államháztartás alrendszereiről, az adók beszedését végző szervezetekről, az
adóhivatali feladatokról, valamint az elektronikus bevallásról tartott előadást.
Ösztönözné a hallgatókat : a felsőoktatási tandíj bevezetése kapcsán intézményvezetőkkel,
hallgatókkal / Péter Gyöngyi, Dorogi Zsuzsa ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 156. sz. (2006. júl. 06.) p. 7. - Ill. : ff. fotó
A helyi felsőoktatási intézmények körében végzett felméréshez Dr. Tóth József intézetigazgató
elmondta, hogy a nyugati országokban az oktatás egyfajta befektetést jelent. Egyébként a
költségtérítés Magyarországon sem ismeretlen, mivel a diákok már jó ideje hasonló rendszerben
tanulnak kis létszámban. Azon esetben, ha a felmerülő problémák megoldása sikeres lenne, és
az nem járna forráselvonással, akkor egyetértene a tandíj bevezetésével, mivel az hatékonyabb
tanulásra sarkallná a diákokat. A különbségeket és hátrányokat kellene valamilyen módon
kiegyenlíteni, ellensúlyozni.
Nagypapakorban az iskolapadban? : tanulás munka mellett
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 27. sz. (2006. júl. 18.) p. 6.
Intézményünkben a nappali képzés mellett távoktatásos rendszerben is van oktatás. A
diákoknak ebben a képzési formában nyolc félévig, költségtérítéses formában van lehetőségük
részt venni. Horváth László tanulmányi osztályvezető a fentieket kiegészítette azzal, hogy a régi
oktatási rendszer szerint távoktatásos képzésben csak közgazdászhallgatókat oktatnak, de már
a bolognai folyamat szellemében kiépített új rendszer követelményeihez igazodva gazdálkodási
és menedzsment, illetve pénzügy, számvitel szakokon történik a képzés. Jelenleg 143
távoktatásos diák tanul intézményünkben, közülük 81 első évfolyamos hallgató. Túlnyomórészt
a 25-30 év közötti korosztály választja a távoktatásos képzést, csak ritkábban fordul elő olyan
hallgató, aki 30 év feletti.
Plusz óra a tanároknak, s lesz tadíj : a pedagógusok és a felsőoktatás hallgatói körében
elégedetlenséget váltanak ki az elfogadott törvénymódosítások / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 173. sz. (2006. júl. 26.) p. 5. - Ill. : ff. Fotó
Kozma József intézetünk hallgatói önkormányzatának vezetője nem ért egyet a tandíj
bevezetésével. Véleménye szerint a tandíj bevezetése azoknak a diákoknak fog kedvezni, akik
jobb anyagi háttérrel rendelkeznek, míg a szűkös anyagi körülmények között élők, ha
tehetségesek is, nem tudnak továbbtanulni. Ma Magyarországon a felsőfokú képzettségűekből
túlkínálat figyelhető meg, ennek ellenére a tandíj bevezetését nem tartja jó megoldásnak.
Pont felvesznek! : a Zalai Hírlap oktatási melléklete a felvételi ponthatárokról
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In: Zalai Hírlap, 62. évf. 175. sz. (2006. júl. 28.) p. 16.
A melléklet a 2006. évi felsőoktatási felvételi ponthatárokat közli.
Értékes pontszámokkal : elégedettek a beiskolázással a zalai felsőoktatási intézmények
vezetői / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 176. sz. (2006. júl. 29.) p. 5. - Ill. : ZH-grafika
Dr. Tóth József intézetigazgató beszámolójában kiemelte, hogy az államilag finanszírozott 303
fős keretszám teljes egészében betöltődött.
A gazdálkodási és menedzsment alapszakra 80 hallgató 109 ponttal, a pénzügyi és számviteli
alapszakon 97-es ponthatárral 223 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait. A
költségtérítéses képzést nem sokan választották, ugyanígy a felsőfokú szakképzést sem.
Újra nekifutnak : pótfelvételi a főiskolán
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 28. sz. (2006. augusztus 15.) p. 6.
A pótfelvételire azok a diákok jelentkezhetnek, akik 2006-ban nem adták be jelentkezésüket
egyetlen felsőfokú oktatási intézménybe sem, vagy akik jelenkeztek, de nem sikerült
bekerülniük valamely főiskolai vagy egyetemi karra. A diákok a pótfelvételire 2006. augusztus
11-ig jelentkezhettek.
Pótfelvételit hirdettek Zalaegerszegen is - mint minden évben - az egészségügyi és a pénzügyi
főiskola egyes szakjaira. A 2006. évben a költségtérítéses képzésben, gazdálkodási és
menedzsment, továbbá számvitel BSc szakokra lehetett pótfelvételi keretében jelentkezni. A
négy felsőfokú szakképzésre is - amelyek a korábbi OKJ-s képzésekhez hasonló - lehetőség volt
a bejutásra.
Hol lakik a diák? : nem mindenkinek jut hely a kollégiumokban
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 190. sz. (2006. aug. 15.) p. 1., ill. p. 5.
A megyei körkép keretében Ferenczi Edéné kollégiumi igazgató adott tájékoztatást a kollégiumi
férőhelyekről. Főiskolánkon a két kollégiumi épületben összesen 440 férőhely van, ebből az
igénylők 44-46 százalékát tudják fogadni, 180-200 helyet az elsősök részére tartanak fenn.
Azok a hallgatók akik albérletet kénytelenek kivenni, lakhatási támogatást vehetnek igénybe ez
általában 6000 - 8000 Ft szokott lenni. Az albérlet 10 000 Ft - 14 000 Ft/fő között mozog, míg
kollégiumi férőhelyért 9000 Ft-ot kell fizetni a diákoknak. Kozma József , a HÖK elnöke is
nyilatkozott.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának megyeszékhelyi
képzési helyén a kollégiumi férőhelyekről Balaicz Zoltán az intézményt működtető Zalaegerszeg
Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány igazgatója számolt be. Kiemelte, hogy a két főiskolával
együttműködve, az alapítvány nélkülözhetetlen feladata lesz a kollégiumi férőhelyek bővítése.
Utolsó lehetőség : kevesen jelentkeztek pótfelvételire / Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 192. sz. (2006. aug. 17.) p. 1., ill. p. 5. - Ill. : ff. fotó
Megyei összeállítás a költségtérítéses pótfelvételiről. Dr. Tóth József intézetigazgató elmondta,
nem bizakodtak nagyon a pótfelvételivel kapcsolatosan, mivel már előzőleg a szokásos felvételi
során is lehetett érzékelni, hogy mekkora harc folyik a leendő hallgatókért, de nem értékelte
eredménytelennek a meghirdetett pótfelvételit. Kiemelte, főleg a távoktatás iránt tapasztaltak
nagy érdeklődést. A fizetős szakokra való bejutáshoz valamelyest kevesebb pontszámra volt
szükség. A fotón: Elmontné Tóth Ida tanulmányi adminisztrátor munka közben.
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"Rajt" a főiskolákon : a Bolognai folyamat szellemében
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 29. sz. (2006. aug. 22.) p. 11.
A hagyomány jegyében - az őszi tanévkezdés előtt - megyeszékhelyen lévő felsőfokú oktatási
intézmények vezetői, továbbá a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány tart
sajtótájékoztatót az aktuális témákról, pályázatokról, tervekről. Így Zsigmond Edit az
egészségügyi főiskola, dr. Tóth József a számviteli főiskolai kar intézetének igazgatója, továbbá
Balaicz Zoltán a közalapítvány igazgatója tartott előadást a fenti témában. Dr. Tóth József
hangsúlyozta, hogy a bolognai folyamat szellemében a főiskoláknak milyen új kihívásoknak kell
megfelelniük. Ismertette a hallgatói és szakirányonkénti számadatokat. Két új BSc szakon
gazdálkodás és menedzsment, illetve pénzügyi és számviteli szakok keretében oktatják az első
éves hallgatókat. Nappali tagozaton 312, távoktatáson 54 elsős kezdheti meg a tanulmányait. A
főiskola továbbra is igen előkelő helyen van a felsőoktatási intézmények rangsorában. A jövőben
tervezik a közszolgálati szak bevezetését. A tervek között az intézmény nyitottabbá tétele is
szerepel, melynek keretében állandó jelleggel szakember-találkozókat, szakmai eszmecseréket
szeretnének szervezni a főiskolán.
Akad hely a katedrán : kellenek a fiatal oktatók
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 30. sz. (2006. aug. 29.) p. 5.
A cikk a felsőoktatási intézmények tanári, oktatói utánpótlás kérdésével foglalkozik. A pénzügyi
és számviteli főiskolán már 15 éve magas színvonalú oktatói testület tevékenykedik, jelenleg
50-53 oktató tanítja az 1200 hallgatót. Az oktatók ötven százaléka alaptárgyakat: matematikát,
statisztikát, idegen nyelvet, addig a másik ötven százalék oktató és professzor szaktantárgyakat
tanít. Jelenleg két korosztály van az oktatói gárdában: a nyugdíj előtt álló oktatók, és a fiatal
tanárok. Középkorú oktatókkal jelenleg nem, vagy alig rendelkezik az intézmény. A
közeljövőben az intézet hét fiatal oktatója fog PhD-fokozatot szerezni.
Köszönet a segítőknek
In: Zalai Hírlap, 62. évf., 207. sz. (2006. szept. 04.) p. 9.
Dr. Gyimesi Endre polgármester tolmácsolja köszönetét a 2006. augusztus 26-án a
zalaegerszegi Aqua Cityben tartott jótékonysági nap résztevőinek. A cikk felsorolja a pénzbeli és
a természetbeni támogatók névsorát, ez utóbbiban intézményünket is.
Két BSc-szakkal indul a tanév / [haa] ; fotó: Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 212. sz. (2006. szept. 09.) p. 3. - Ill. : sz. fotó
Beszámoló az intézeti tanévnyitóról, melyet dr. Jánosa András dékán és dr. Roóz József a
főiskola rektora is megtisztelt jelenlétével. Dr. Roóz József tartotta a köszöntő beszédet,
felvetve a karrá váláshoz fűződő lehetőségeket. Dr. Tóth József intézetigazgató hivatalos
tanévnyitóját követően, Nagy Bálint tolmácsolta a HÖK üdvözletét a első évfolyamos hallgatók
felé. A tanévnyitón négy köztársasági ösztöndíjat adtak át, a Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért
Közalapítvány hallgatói ösztöndíját ez évben Horváth Veronika nyerte el. A fotón az évnyitón
részt vevő hallgatók láthatóak.
Megtelt kollégiumok : vegyes a kép Zalában: van, ahol mindenki elfér, másutt albérletbe
szorulnak / Péter Györgyi ; fotó : Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 222. sz. (2006. szept. 21.) p. 7. - Ill. : ff. fotó
Megyei körkép a kollégiumi férőhelyek telítettségéről, melyben Ferenczi Edéné a BGF PSZFK
Zalaegerszegi Intézet kollégiumi igazgatója is tájékoztatást adott. A fotón kollégista számviteli
főiskolai hallgatók láthatóak.
Lekerült ing, nyakkendő : Táncparketten a város gólyái : Bálozhattak a főiskolák legifjabb
hallgatói is / Péter Györgyi ; fotó: Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 268. sz. (2006. szept. 21.) p. 1., ill. p. 19. - Ill. : sz., ill. ff. fotó
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A cikk az idei zalaegerszegi főiskolás gólyabálról számol be. A fotókon a bálozók csoportja,
illetve a táncverseny győztes párosa látható.
Közösen és összefogással
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 36. sz. (2006. okt. 10.) p. 3.
Főiskolánk kezdeményezésére alakuló ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés, a zalaegerszegi
önkormányzat, a Zala Megyei Kereskedelmi és Ipar-kamara, a Zala Megyei Munkaügyi Központ,
az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. és a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatási
Közalapítvány megbízottjainak bevonásával létrehozott szakképzési munkacsoport. A
tanácskozás célja, hogy javítsák a hatókörükbe tartozó a felsőfokú szakképzések hatékonyságát.
Az intézményi koordináció az európai uniós források hatékonyabb pályázását is jelenthetné. Az
intézet az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától elnyert pályázat megvalósításához
vár segítséget a meghívott szervezetektől. A megvalósításban szerepel egy szakképzési
helyzetértékelés elkészítése és egy hároméves EU-konform fejlesztési program kidolgozása.
Sikerek és feladatok : új elnök az Oktatási Bizottság élén / P. Sz.
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 41. sz. (2006. nov. 14.) p. 4. - Ill. : sz. fotó
Riport Balaicz Zoltánnal, aki a ZFOK igazgatójaként tevékenykedik és Fideszes önkormányzati
képviselőként az Oktatási Bizottság vezetője lett.
Nyilatkozatában megemlíti azt a törekvést, hogy a PSZF hallgatói létszámát a mostani szinten
tartsák és lehetőleg fokozzák a beiskolázást.
Vidám gólyaavatók : Mindhárom zalaegerszegi felsőoktatási intézmény az elmúlt héten
tartotta hagyományos gólyabálját.
In: Zalaegerszeg, 14. évf. 42. sz. (2006. nov. 21.) p. 1. - Ill. : sz. fotó
Az elsőévesek bálja a pénzügyi és számviteli, valamint a műszaki főiskola közös gólyaavatójával
vette kezdetét az Apáczai ÁMK-ban. A rendezvényt Dr. Gyimesi Endre polgármester nyitotta
meg. A bálon közel 600-an vettek részt. A színes fotón a bál résztvevői láthatóak a nyitótánc
közben.
"Se ember, se állat farkával le ne verhesse" : Dr. Kiss László egyetemi tanár,
alkotmánybíró a hazai jogszabályalkotás visszásságairól / Arany Gábor ; fotó Arany Gábor
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 297. sz. (2006. dec. 20.) p. 5. - Ill. : sz. fotó
Dr. Kiss László egyetemi tanár főiskolánkon tartott előadást. A cikk a hazai tömeges
jogszabályalkotás gyakorlatát ismerteti.
A színes fotón dr. Kiss László egyetemi tanár látható.
Előtérben a szakképzés : Megalakult a zalai koordinációs testület / [Sinkovics Eta] ; fotó
Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 62. évf. 297. sz. (2006. dec. 20. szerda) p. 3. - Ill. : sz. fotó
A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézetében sajtótájékoztató keretében írták alá a szakképzés
összehangolása érdekében jogi személyek által életre hívott Zalai Szakképzési Koordinációs
Testület alapító okiratát. Dr. Tóth József intézetigazgató beszámolt arról, hogy egy eredményes
pályázati projekt által adódott a lehetőség a szakképzés fejlesztési terveinek megvalósítására. A
tagok közösen helyzettanulmányt készítettek, tervbe vették középtávú fejlesztési tervek
kidolgozását is. Céljuk, hogy a valós képzési igényekre építve támogassák a gyakorlatorientált
oktatást.
Fotón: a résztvevő szervezetek képviselői dr. Tóth József ismertetőjét hallgatják.
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2007
Pörgős tanulás : a felsőoktatási intézményekben emelnék az utóvizsgák díját / Sinkovics Eta ;
fotó
Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 4. sz. (2007. január 05.) p. 1., ill. p. 5. - Ill. : sz., ill. ff. fotó
A megyei összeállításban a felsőoktatási intézményekben zajló vizsgákról, azok nehézségeiről
kaphatunk képet. Annak ellenére, hogy az utóvizsgák díjai megváltoztak, a zalai intézmények
többségében nem tudtak egyezségre jutni a helyi hallgatói önkormányzatokkal (HÖK). Ezekben
a hetekben a zalaegerszegi pénzügyi és számviteli főiskola nappali tagozatán 1047 fő ad számot
tudásáról. Dr. Tóth József intézetigazgató elmondta azt, hogy a gazdasági matematika, az
operációkutatás, továbbá a számvitel és a pénzügy szaktárgyak bizonyulnak a legnehezebb
vizsgáknak a hallgatók számára.
A fotókon az egészségügyi főiskola diákjai láthatóak.
Sokan ugródeszkának tekintik a diplomához : a zalai felsőoktatási intézmények
többségében folytatnak felsőfokú szakképzést, melyek iránt az érdeklődés meglehetősen változó
/ Sinkovics Eta ; fotó Horányi, archív
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 7. sz. (2007. jan. 09. kedd) p. 5. - Ill. : sz. fotó
Megyei összeállítás a felsőoktatási intézményekben folyó felsőfokú szakképzésről. A fenti
témában dr. Tóth József intézetigazgató adott tájékoztatást. A felsőfokú szakképzés által
könnyebb bejutni az adott felsőoktatási intézménybe, továbbá a felvételi után a hallgatók a
megszerzett kreditpontokat vihetik tovább. Kiegészítésül elmondta, hogy a felsőfokú szakképzés
négy félévig tart, amelynek során a hallgatók egyrészt be tudnak kapcsolódni a felsőoktatásba,
másrészt pedig annak sikeres befejezése után végzettséggel rendelkező szakemberekként
tudnak elhelyezkedni. E képzésben részt vevő diákok, mint főiskolai nappali tagozatos hallgatók
vesznek részt az oktatásban. Banki, pénzügyi, számviteli szakügyintéző szakon van lehetőségük
a tanulásra. Az elmúlt öt évben 8-10 százalékos aránnyal tudtak bejutni a főiskolára, ez a szám
jó eredménynek tekinthető.
Akik nem folytatják a tanulmányaikat a felsőoktatásban, azok pedig olyan kevésbé ismert
területeken, mint például az ellenőrzés hasznosíthatják az elsajátítottakat, továbbá a bankok is
szívesen fogadják őket.
A cikk további részében Nagy Bálint, főiskolánk elsőéves hallgatója - aki gazdálkodásiismereteket tanul - beszélt a felsőfokú szakképzés során szerzett tapasztalatairól. Keszthelyen a
közgazdasági szakközépiskolában végzett, intézményünkbe közgazdász szakra jelentkezett.
Mivel a felvételi nem sikerült, ezért a felsőfokú szakképzés mellett döntött, amit egyáltalán nem
bánt meg. Az elvégzett két év - amely elég nehéz volt - jó ugródeszkának bizonyult a későbbi
főiskolai tanulmányokhoz.
A színes fotókon többek között dr. Tóth József intézményigazgató és Nagy Bálint elsőéves
főiskolai hallgató.
Keretszámok nélkül
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 2. sz. (2007. január 23.) p. 4.
A cikk a Horizont rovatban jelent meg.
A felsőoktatásban történt változásokról szól a cikk. A felsőoktatási intézményekben nincs
semmiféle előzetes információ az évkezdéskor várható államilag finanszírozott, illetve
költségtérítéses hallgatók számáról. A zalaegerszegi pénzügyi és számviteli főiskolán nappali
tagozaton, gazdálkodási és menedzsment BSc szakon 30-tól 180 főig, a pénzügyi és számviteli
szakon 30-tól 323 főig került meghatározásra a felvehető létszám.
Ugyanezen szakok távoktatásos képzési formájára 30-tól 50 főig, illetve 30-60 főig határolták
be a keretszámokat.
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Főiskolai mézesmadzag : a felsőfokú szakképzés államilag finanszírozott kerete betöltetlen
maradt
/ Kiss Melinda Katalin ; fotó Domaniczky Tivadar
In: Népszabadság, LIX. évf. 21. sz. (2007. január 25.) p. 17. - Ill. : ff. fotó
A cikk a Pályakép rovat keretében jelent meg.
A tudósításban a főiskolákon, egyetemeken a felsőfokú szakképzésre jelentkező diákokért folyó
harcról olvashatunk. A cikkben a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora, Dr. Roóz József is
nyilatkozik (a szakképzés módszertani átalakítása, szakmai sajátosságok, FSZ, gyakorlati idő,
távlati elképzelések idegenforgalmi TSZK-ről, illetőleg egy tanszálloda létrehozásáról). A
publikációnak konkrét intézeti vonatkozása nincs.
Ez a diploma jó ajánlólevél lesz : a pénzügyi főiskola 28 hallgatótól búcsúzott / Péter
Gyöngyi ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 29. sz. (2007. febr. 3.) p. 1., ill. p. 3. - Ill. : sz. fotó
Képes beszámoló A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetének 34.
diplomaátadó ünnepségéről, melyen 128 hallgató kapott diplomát, köztük pénzügy, számvitel és
gazdasági informatika szakon végzettek.
Dr. Tóth József intézetigazgató beszédében hangsúlyozta: fontos pont a hallgatók életében,
amikor a kézbe kapott diploma után végleg befejezik tanulmányaikat és munkába állnak, vagy
ismét a tanulást választják, esetleg a munkavállalás mellett még tovább gyarapítják-e a már
megszerzett tudásukat. Ekkor dől el ugyanis, hogy a gazdasági pályán való elhivatottság egy
életre szól-e, anyagi, erkölcsi megbecsültség mellett lesz-e lehetőség a megkezdett munka
továbbvitelére. A gazdasági pályán igen erős a verseny, ezzel kapcsolatban arra hívta fel a
figyelmet, hogy "a főiskolán megszerzett tudás csak belépőjegy."
Dr. Bódi Erzsébet, a BGF pénzügyi és számviteli főiskola dékánhelyettese felszólalásában
elmondta, hogy a frissen végzett fiatalok annak tudatában hagyhatják el az intézményt, hogy
komoly dolgokról új tudásanyagot vihetnek magukkal. Az itt megszerzett diploma jó ajánlólevél
lehet a továbbiakban.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg alpolgármestere is szól az egybegyűltekhez, Kozma József pedig a
végzősök nevében köszönt el az intézménytől.
Az ünnepség végén az intézményt elhagyó fiatalok - a hagyományokhoz híven - továbbadták az
iskola zászlaját az utánuk követkő évfolyam hallgatóinak.
Igazodnak a piac igényeihez : a felsőoktatási intézmények megújuló posztgraduális képzései
/ Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 29. sz. (2007. febr. 2.) p. 6. - Ill. : ff. fotó
A gazdasági rovatban megjelent írás zalaegerszegi és keszthelyi képzőhelyekről nyújt
beszámolót. Az intézet vezetője, dr. Tóth József a posztgraduális képzés lehetőségeiről
nyilatkozik, megemlítve, hogy ma már a Dunántúlon közgazdász túlkínálat mutatkozik.
Fotón: A héten államvizsgáztak a számviteli leendő friss diplomásai.
Diáksors albérletben : sokak szerint a kollégium még mindig olcsóbb : Sokuknak lakást kell
bérelniük : A főiskolás hallgatók felének jut csak kollégiumi férőhely, így többen albérletbe
kényszerülnek / Kassai Zsigmond, Tódor Tamás ; fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 30. sz. (2007. febr. 3.) p. 1., 5. - Ill. : sz. fotó
Megyei körkép a felsőoktatásban tanulók lakhatási lehetőségeiről.
A cikkben Kozma József intézményünk hallgatói önkormányzatának leköszönő elnöke, valamint
Scher Ágnes harmadéves közgazdász szakos hallgatók beszélnek a lakhatási lehetőségekről,
továbbá a az albérleti, kollégiumi életben megtapasztaltakról.
A színes fotón Kozma József és Scher Ágnes az albérletben.
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Tudását már egy díj is igazolja : Gáspár Katalint nem csak idehaza, talán majd külföldön is
megismerhetik / [Péter Gyöngyi] ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 48. sz. (2007. febr. 26.) p. 12. - Ill. : ff. fotó
Gáspár Katalin a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetének testnevelő
tanára - másik hat személlyel együtt - a közelmúltban vette át a 2006-os év aerobik presentere
megtisztelő címet. A cikk további részében a megtisztelő címmel járó hazai és külföldi
lehetőségekről, az eddig végzett és jelenlegi munkáiról, új szakmai tapasztalatokról és jövőbeni
terveiről számol be a fitness oktató.
A fotón Gáspár Katalin oktatóként munka közben.
Reform, költségvetés : Önkormányzati Klubot alakítottak a számviteli főiskolán / (hp)
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 62. sz. (2007. márc. 14.) p. 4.
Az állami költségvetés helyzetéről és az ehhez kapcsolódó reformlépésekről, illetve gazdasági és
önkormányzati hatásairól tartottak tanácskozást az intézményünkben. Ennek keretében alakult
meg az Önkormányzati Klub, melynek egyben az első összejövetelére is ez alkalomból került
sor.
Dr. Tóth József intézetigazgató örömmel számolt be arról, hogy immár a második szakmai klub
(korábban a bankárklub) megalakulásának ad helyet a főiskola. A klub létrejöttének ötlete az
önkormányzati dolgozók között született meg. Szükségesnek tartották egy olyan szakmai
plénum megvalósulását, amelyen az önkormányzathoz tartozó ügyekben nem csak a hivatal
véleményét lehet meghallgatni, továbbá a főiskolás hallgatók is betekintést nyerhetnek a
gazdasági ügyekbe.
Dr. Varga Sándor a PM önkormányzati és területfejlesztési főosztályvezetője tartott előadás a
jelenlevőknek.
Jó vagy rossz lépés : egy oktató csak egy főállással
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 10. sz. (2007. márc. 10.) p. 5.
A Horizont rovatban.
Április hóban tárgyalja meg a kormány a felsőoktatási törvény módosítását, melynek része
lenne egy olyan határozat is, mely szerint egy oktató csak egy intézményben lehet főállású
viszonyban. A publikációban a zalaegerszegi főiskolák intézményvezetői nyilatkoznak.
Dr. Tóth József intézetigazgató elmondta, hogy a döntést nem érinti a pénzügyi és számviteli
főiskolát, mivel előzetes bejelentéshez, illetve engedélykéréshez kötik a másodállást, amely
főleg megbízási jogviszonyban történik. Jelenleg két egyetemi tanár oktat második főállásban az
intézményben, azonban ez nem állandó jellegű, hiszen a megbízatás csak egy tanévre
vonatkozik. A tervezett változtatással nem ért egyet, mivel az egyetemeken, főiskolákon tanító
oktatók kötelező óraszáma heti 4-6 órában van meghatározva, így több napon keresztül tudnak
oktatni a társintézményekben. A második főállás nem akadályozza abban az oktatót, hogy egy
másik felsőoktatási intézményben is munkát vállaljon és tudományos tevékenységet is ellásson.
A fenti intézkedést inkább a kisebb intézmények fogják megérezni, mert nem kaphatnak
lehetőséget arra, hogy jelentős szakmai személyiségeket az alkalmazzanak az oktatásban.
Együtt a főiskolások
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 11. sz. (2007. márc. 27.) p. 1.
A Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete (ZFE) 2007. március 13-án alakult meg hivatalosan.
Az egyesület létrejöttének célja, hogy egybekapcsolja a megyeszékhelyi felsőoktatási
intézmények hallgatói önkormányzatának vezetőit, tagjait, továbbá minden hallgatót. A frissen
megalakult egyesület rendezi meg a három főiskola közös diáknapját április 17-én és 18-án. A
egyesületben betöltött tisztségek az alábbiak szerint kerültek megválasztásra, elnöke Nagy S.
Bálint (az intézet HÖK-elnöke). Az elnökség tagjai: Balaicz Zoltán (a ZFOK igazgatója), Tóth
Viktória (intézetünk hallgatója), Lendvai Adél (PTE EK Zalaegerszegi Oktatási Központ HÖKelnök), Szántó Péter (a gépészmérnöki kar HÖK-elnöke). A felügyelőbizottság elnöke: Kulman
Tamás (intézetünk hallgatója).
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Együtt könnyebb : egy zászló alatt a főiskolások
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 14. sz. (2007. ápr. 17.) p. 3. - Ill. : sz. fotó
A cikkben a közelmúltban megalakult három megyeszékhelyi felsőoktatási intézmény hallgatói
önkormányzatának vezetőit egyesítő Zalaegerszegi Főiskolások Egyesületéről olvashatunk. A
riportban Nagy S. Bálint az egyesület elnöke - aki egyben intézményünk hallgatói
önkormányzatának vezetője is - mutatta be az egyesület tagjait, tevékenységét, jövőbeli céljait.
A színes fotón Nagy S. Bálint az egyesület elnöke.
Négyszeres túljelentkezés : kedveltek az egerszegi főiskolák
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 14. sz. (2007. április 17.) p. 3.
Tudósítás a Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány üléséről. Az összejövetelen
számos személyi kérdésben született döntés, majd a helyi felsőoktatási intézmények vezetői
tartottak beszámolót, továbbá a kuratórium elfogadta a közalapítvány gazdálkodásáról és
pénzügyeiről készült jelentést. Intézményünkben két BSc képzési szakra lehetett jelentkezni, a
meghatározott felvételi keretszám 300 fő lehet, a jelenlegi 90 százalékos feldolgozottság
tükrében a tavalyi évhez képest négyszeres túljelentkezés tapasztalható.
Előadás és buli : tegnap elkezdődött a főiskolás fesztivál : diákok fesztiválja : szakmai
programokkal várták a felsőfokú hallgatókat / (se, tt) ; fotó Pezetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 90. sz. (2007. ápr. 18.) p. 1., ill. p. 4.. - Ill. : ff. fotó
Riport a három megyeszékhelyi felsőoktatási intézmény által rendezett főiskolás fesztivál első
napjáról. A hivatalos megnyitót intézetünkben tartották. A két napos rendezvényt az ez év
márciusában megalakult Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete szervezésében bonyolítják le. A
fesztivál keretében komoly szakmai előadások és színes szórakoztató programok között
egyaránt válogathatnak az érdeklődök. A fotón a tanuló, pihenő diákok csoportja.
Tegnap filmvetítésekkel, sport- és főzőversenyekkel folytatódott a Főiskolás Fesztivál
a Pénzügyi és Számviteli Főiskola területén / (tt) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 91. sz. (2007. ápr. 19.) p. 3. - Ill. : sz. fotó
Rövid képes tudósítás a Főiskolás Fesztivál második napjáról. A színes fotón a főzőverseny
résztvevői a versenyfeladat teljesítése közben.
Karriergondozás : szervezik a helyi irodát és diákcentrumot / (hp)
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 102. sz. (2007. máj. 3.) p. 6.
Beszámoló a 2007. május 2-án megtartott Regionális Karrier Műhely tanácskozásáról. Az
értekezleten hivatalosan is bejelentésre került a Zalaegerszegen is létesítendő Karrier Iroda és
Diákcentrum terve. A karrierműhelyek megalakulásának célja, hogy segítsék a felsőoktatásban
tanuló hallgatókat. Az összejöveteleket minden alkalommal más helyszínen tartják, így
legutóbbi alkalommal a Nyugat-dunántúli Regionális Karrier Műhely az intézményünk falai
tartotta soron következő összejövetelét. Balaicz Zoltán, a Zalaegerszegi Felsőoktatásért
Közalapítvány igazgatója tartott tájékoztatót a megyeszékhelyi Karrier Iroda és Diákcentrum
létrehozásáról, célkitűzéseiről, megvalósítandó programjairól. A kitűzött munkatervben szerepel
- többek között - szakmai gyakorlatok szervezése, a végzett hallgatók foglalkoztatásba való
bevonásának támogatása, a felsőoktatási intézmények és a gazdaság viszonyának elmélyítése.
Kit képviselnek?
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 18. szám (2007. máj. 15.) p. 2.
A Fiatal Baloldal Zalaegerszegi Városi Szervezete sajtótájékoztatott tartott, melyen
megkérdőjelezték a közelmúltban megalakult Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete által
képviseltek körét. Ezzel kapcsolatban több kérdésre is szeretnének válasz kapni a megalakult
egyesület vezetőitől. A szervezet véleménye szerint, ugyanis a frissen megalakult egyesület
nem a felsőoktatásban tanulókat fogja össze, hanem inkább politikai érdekeket és célokat
szolgál.
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Megint a főiskolások / (ka) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 121. sz. (2007. máj. 25.) p. 10. - Ill. : ff. fotó
A Zala Megyei Kosárlabda Szövetség rendezésében került sor a megyei férfi kosárlabdabajnokság négyes döntőjének lebonyolítására.
A végső küzdelemből a PSZF DSE csapata a Georgikon DSE ellen 97-75 arányban került ki
győztesen. A döntőn két különdíjat is kiosztottak, melyből az legeredményesebb kosarasnak járó
díjat Ács Péter (PSZF DSE) vehette át.
A fotón a két csapat látható mérkőzés közben.
Szigorúak a tanárok a szigorlaton : finiséhez érkezett a tavaszi vizsgaidőszak a zalai
főiskolákon, egyetemeken / Varga Lívia ; fotó Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 147. sz. (2007. jún. 26. kedd) p. 5. - Ill. : sz. fotó
A megyei összeállítás a zala megyei felsőoktatási intézményekben zajló nyári vizsgaidőszakról. A
pénzügyi és számviteli főiskolán Egyed Teréz és Kerta Anita harmadéves szigorlatozó
közgazdász hallgatók beszéltek a felkészülés, vizsgázás tapasztalatairól. A hallgatók pénzügyi
piacok, adózás és társaságok pénzügyei tárgyakból tettek szigorlati vizsgát, amelynek írásbeli
része már megtörtént, ez alkalommal a szóbeli részen kellett a hallgatóknak túljutni. Dr. Tóth
József intézetigazgató elmondta, hogy a főiskolán jelenleg 1100 tanuló tesz vizsgát, összesen
9196 vizsga, ebből a szigorlatok száma 413. A vizsgázók egy része az új felsőoktatási rendszer
szerint a BSc alapszakon tanul.
A színes képen Némethné Czaller Zsuzsanna adjunktus és a hallgatók szigorlatoztatás közben.
Magasabb pontokkal : kevesebb hallgató jut a zalai felsőoktatásba / Sinkovics Eta ; fotó
Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 174. sz. (2007. júl. 27.) p. 1., 7. - Ill. : ff fotó
Megyei tudósítás a felsőoktatási ponthatárok alakulásáról és a felvett hallgatók létszámáról. A
zalai felsőoktatási intézményekbe és az egyes szakokra való bejutás alsó ponthatárait is
ismerteti a cikk, melyben Dr. Tóth József intézetigazgató is nyilatkozott. Nem elégedett a
felvett létszám alakulásával, számszerű adatokkal is alátámasztva véleményét. Megítélése
szerint a mostani felvételi pontszámításnak elsősorban a vidéki felsőoktatási intézmények a
kárvallottjai. Reméli, hogy a pótfelvételi a továbbiakban változtat a létszámon. Végezetül
hozzátette, hogy a jövő évben már másfajta beiskolázási módszert kell továbbvinniük.
A fotón dr. Tóth József intézetigazgató.
Kiegyensúlyozottabb felvételi ponthatárok : kevesebb hallgató jut a zalai felsőoktatásba /
(mti)
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 174. sz. (2007. júl. 27.) p. 14.
A Zalai Hírlap oktatási melléklete a 2007. évi felvételi ponthatárokat közli.
Új felsőoktatási felvételi lehetőségek
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 174. sz. (2007. júl. 27. péntek) p. 18.
A táblázat az egyes intézményekben a 2007. évi pótfelvételi lehetőségeket, tudnivalókat illetve
a képzés fajtáját, az szakképzésre felvehető létszámot, a finanszírozás formáját közli.
Pótfelvételi, teljes gőzzel : a zalai felsőoktatási intézmények is várják a jelentkezőket /
Sinkovics Eta ; fotó archív
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 179. sz. (2007. aug. 2.) p. 5. - Ill. : ff. fotó
Az cikkben a megyén belüli pótfelvételi lehetőségekről olvashatunk.
A pótfelvételi eljárással kapcsolatosan Dr. Tóth József intézetigazgató nyilatkozott a lapnak. Az
intézet pótfelvételi eljárás során szeretnék feltölteni a hallgatói létszámot. A gazdálkodás és
menedzsment szak nappali alapképzés költségtérítéses, továbbá a pénzügy és számvitel szak
alapképzés nappali és távoktatás képzési formákra lehet pótfelvételi keretében jelentkezni. A
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bejutáshoz 78 pont szükséges. Az államilag finanszírozott felsőfokú szakképzésre - ezek banki,
pénzügyi szakügyintézői, idegenforgalmi, kereskedelmi szakmenedzser - 72 pont az alsó határ.
A fotón a egészségügyi főiskola gyógytornász hallgatói óra közben.
Sütöttek-főztek : a szombati bevételt egy integrált játszótérre fordítják / Péter Gyöngyi ; fotó
Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 199. sz. (2007. augusztus 26.) p. 3. - Ill. : sz. fotó
Képes riport a hagyományos jótékonysági főzőnapról az Aqua Cityből, melyet már 2002 óta
évente megrendeznek. Intézményünk dolgozói együtt munkálkodtak a két másik főiskola
csapatával. Főiskolánk könyvtárosa, Gyarmatiné Simonffy Ágnes beszámolt arról is, hogy
mennyi alapanyagot használtak fel a palacsintasütéshez.
A fotón a nagykutasi csapat a dödölle készítése közben.
Rekordbevétel : nagy sikerrel zárult a jótékonysági nap
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 31. sz. (2007. szept. 04.) p. 1., ill. p. 3. - Ill. : sz. fotó
Képes beszámoló az Aqua Cityben megtartott jótékonysági napról. A három főiskola 80 fős
csapata idén halászlével és palancsintával vendégelte meg a strandolókat, mindkét éteknek
nagy sikere volt.
A tanév kezdetén : a pontszámítás vesztesei a vidéki főiskolák lettek / (vl)
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 200. sz. (2007. aug. 28.) p. 7.
Tudósítás a helyi felsőoktatási intézmények vezetői által tartott sajtótájékoztatóról.
Balaicz Zoltán a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója sajnálattal
állapította meg, hogy az ez évre megállapított új pontszámítási és keretszám meghatározása
folytán a vidéki felsőoktatási intézmények kerültek hátrányba. Ennek eredményeként jóval
kevesebb állami finanszírozású hallgató kerülhet be a felsőoktatási intézményekbe. Dr. Tóth
József intézetigazgató véleménye szerint a szeptemberi tanévkezdés zavartalannak ígérkezik,
azonban a felvett hallgatók közötti nagy eltérések miatt az intézménynek keményen meg kell
birkóznia majd a felmerülő problémákkal.
Tanévkezdés előtt : ponthatárok, nehézségek a főiskolákon
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 31. sz. (2007. szept. 4.) p. 2.
Beszámoló a helyi felsőoktatási intézmények vezetői által a polgármesteri hivatalban megtartott
sajtótájékoztatóról.
Köszönet
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 31. sz. (2007. szept. 4.) p. 2.
A város polgármestere által kifejezett köszönetnyilvánítás a 2007. augusztus 25-én az
AquaCityben szervezett jótékonysági rendezvényen való részvételéért. A BGF Pénzügyi és
Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete, továbbá a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Zalaegerszeg Kihelyezett Képzése mint
természetbeni támogató vett részt a jótékonysági napon.
Új tanév küszöbén : gólyákat köszöntöttek tegnap a számviteli főiskolán / Varga Lívia ; fotó
Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 212. sz. (2007. szept. 11.) p. 4. - Ill. : ff. fotó
Képes tudósítás a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetében
megtartott tanévnyitó ünnepségről.
A tanévnyitón dr. Tóth József intézetigazgató köszöntötte az elsős hallgatókat, majd Bognár
Ákos a hallgatói önkormányzat elnöke próbálta megismertetni a főiskolás élet kétoldalúságával
az újonnan érkezett diákokkal. Dr. Takács Csilla főtitkár, a Dékáni Hivatal vezetője felhívta a
figyelmet: "egy nagy múltú, kiforrott értékrenddel bíró intézményben a teljesítmény a legfőbb
érték." Dr. Gyutai Csaba alpolgármester köszöntője után a felsőéves hallgatóknak járó
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ösztöndíjakat, jutalmak átadása következett. Az ünnepséget a hagyományokhoz híven a
nagyelőadó előtti területen történő "a jövő fája" elültetésével zárták.
A fotón az intézmény vezetői és a meghívott vendégek "a jövő fája" elültetése közben.
Próbák a parkban : gólyaavatót tartottak tegnap délután a számviteli főiskolán / Varga Lívia ;
fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 212. sz. (2007. szept. 11.) p. 1., ill. p. 4. - Ill. : sz. fotó
Képes tudósítás az elsőéves számviteli főiskolások által megtartott gólyaavatási programokról.
A gólyaavatás keretében az arra vállalkozó elsőéves hallgatóknak különböző helyszíneken - a
felsőbb évesek által kitalált - más-más feladatot kellett megoldaniuk. A városban nyolc
helyszínen összesen négy csapat kb. hatvan tagja küzdötte le a rá váró feladatokkal, közben a
várossal is megismerkedhettek. A többnyire vicces és meghökkentő "tevékenységek"
végrehajtása után jelenthették csak ki magukról az elsőéves diákok, hogy "valódi, életrevaló
főiskolások" lettek. A végleges eredményeket a novemberi gólyabálon fogják kihirdetni.
Gólyaavató a számvitelin / (ahzs)
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 224. sz. (2007. szept. 25. kedd) p. 7.
Rövid hír arról, hogy intézményünk szeptember 25-én, kedden 14.30-tól rendezi az
elsőéveseknek szánt gólyaavatás. A gólyatábort még augusztusban Balatongyörökön tartották
meg az elsős hallgatóknak, a gólyabál pedig novemberben lesz.
Mostantól: Doktor Bérces Edit : Az ultrafutás világklasszisa megvédte doktori disszertációját
In: Spuri Magazin, 2007. 5. sz. p. 28.
Bérces Edit intézményünk egyetemi oktatója mutatja be a közelmúltban megvédett doktori
disszertációját, melynek témája a sport az alkalmazott nyelvészet területén. Továbbá eddig elért
sportsikereiről és a futással kapcsolatos további terveiről.
Gólyaavató a számvitelin / (ahzs)
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 224. sz. (2007. szept. 25.) p. 7.
Rövid hír: intézményünk szeptember 25-én, kedden 14.30-tól rendezi az elsőéveseknek szánt
gólyaavatást, a gólyabál november hónapban lesz.
Próbák a parkban : gólyaavatót tartottak tegnap délután a számviteli főiskolán / Varga Lívia ;
fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 212. sz. (2007. szept. 26.) p. 1., ill. p. 4. - Ill. : sz. fotó
Képes tudósítás az elsőéves számviteli főiskolások részére megtartott gólyaavatási
programokról.
A riportban a gólyaavatás a szervezőiről és versenyzőiről és a vidám, mókás feladatok
megoldási módjairól, továbbá a megmérettetés eredményeinek kihirdetési időpontjáról
olvashatunk.
Jövőre beerősítenek : Dr. Tóth József, a számviteli főiskola igazgatója hátrányosnak tartja a
jelen felvételi rendszert / Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 212. sz. (2007. szept. 26.) p. 1., ill. p. 4. - Ill. : sz. fotó
Az interjúban dr. Tóth József intézetigazgató értékeli a felvételi eredményeket és elmondja
véleményét a jelenleg felvételi rendszerről. Beszél a közeljövőben történő változtatásokról,
melynek célja a a felvehető hallgatók létszámának növelése. Beszámol az önálló karrá válás és a
közszolgálati szak indításának tervéről és kiemeli, milyen előnyöket élvezhetnek - szakmai és
más területeken is - a diákok, ha a zalaegerszegi képzési hely hallgatói.
A fotón dr. Tóth József intézetigazgató.
Új lehetőségek a főiskolán : keresztféléves oktatásra lehet jelentkezni
In: Zalaegerszeg, 15. évf. 38. sz. (2007. okt. 25.) p. 1., ill. p. 2.
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A cikkből a BGF PSZF Kar Zalaegerszegi Intézetében induló a keresztféléves képzési
lehetőségekről kaphatunk képet.
A jelentkezési feltételekről és azt ezt megelőző felkészítő tanfolyamokról Dr. Tóth József
intézetigazgató ad részletes tájékoztatást.
Az írás végén a fenti témakörben szervezett sajtótájékoztató résztvevőiről és az általuk
elhangzott beszámolókról is olvashatunk.
Kevesebb jogász, több piackutató kell : a cégek rangsorolják a felsőoktatási intézményeket,
de a pályakezdők elbírálásakor a tusá és készségek számítanak / Somogyi Eszter ; fotó Szabó
Bernadett
In: Népszabadság, 65. évf. ?. sz. (2007. nov. 08.) p. 17. - Ill. : ff. fotó
A cikk a Pályakép rovat keretén belül jelent meg.
A publikáció a MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007 elején készült felmérésének
eredményeit teszi közzé.
Részletes elemzést olvashatunk arról, hogy diplomás pályakezdőként milyen cégekhez érdemes
beadni a jelentkezést, melyek a jelenlegi legnépszerűbb és a jövőbeni hiány szakmák, milyen
végzettséggel rendelkeznek azok a friss diplomások akikre csökkenő tendenciát mutat a
munkaerő-piaci kereslet.
A cikk a más-más régióban munkát vállaló és különböző végzettségű pályakezdők fizetését is
összehasonlítja. Bemutatja, hogy a cégek milyen követelményeket és gyakorlati szintet várnak
el a leendő munkavállalóiktól. A felmérésből kiderül: a munkáltatók döntő szempontnak tartják,
mely felsőfokú intézményben, illetve karon szerzett diplomát a kiválasztandó munkaerő.
"Közgazdaság-tudományi karok, gazdasági főiskolák rangsora a cégek szerint" táblázatban
főiskolánk a 14. helyezést kapta.
A fotón a Corvinus Egyetem új campusa.
Ide jelentkezzek? : nyílt napon ismerkedtek a diákok a felsőoktatással / Sinkovics Eta ; fotó
Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 272. sz. (2007. nov. 22.) p. 3. - Ill. : sz. fotó
A képes riport a PTE Egészségtudományi Kar zalaegerszegi Képzési Központjában és a BGF
PSZFK Zalaegerszegi Intézetében tartott nyílt napról tudósít. A cikk végén néhány érdeklődő
nyilatkozik a továbbtanulási szándékaikról és a nyílt napon tapasztalt benyomásaikról.
Közös gólyabál : bálozó hallgatók / fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 272. sz. (2007. november 22.) p. 1., p. 7. - Ill. : sz. fotók
Színes képriport a zalaegerszegi számviteli és műszaki főiskola közösen tartott hagyományos
gólyaavató báljáról.
A fotókon a bálozók csoportjai.
Gondolatok a BGF Zalaegerszegi Intézetének működéséről : Pénz - siker - szaktudás / gom In: Nyugati Tükör, X. évf. 16. sz. (2007. december) p. 9.
Az interjúban dr. Tóth József intézetigazgató ad tájékoztatást az intézetben folyó oktatásról, a
bolognai folyamatra való áttérésről, bemutatja a különféle szakokat, szakirányokat, az
intézmény szakindítási terveit. Beszél a megyeszékhelyen működő más felsőoktatási
intézményekkel való kapcsolatról, együttműködésről, a főiskola támogatói összetételéről, végül
pedig a jövőbeni feladatokról és tervekről.
Édesapja ölben cipeli beteg lányát : őssejt beültetésre gyűjtenek / Varga Lívia ; fotó
Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 63. évf. 296. sz. (2007. dec. 20.) p. 5. - Ill. : sz. fotó
A cikkben Takács Veronika intézményünk mozgássérült hallgatója részére az őssejt beültetéshez
szükséges jótékonysági gyűjtés elindításának és annak körülményeiről olvashatunk. Veronika
nyilatkozik betegségéről, jövőben megvalósítandó terveiről. Megszólal az édesapa, Takács
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István is, aki a mindennapi teendőkben segíti lányát, továbbá Horváth Zsuzsanna a jótékonysági
gyűjtés egyik aktív résztvevője ad tájékoztatás az adakozásról.

2008
A java most jön : januári vizsgadömping a zalai felsőoktatási intézményekben / Sinkovics Eta ;
fotó Szakony Attila, Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 3. sz. (2008. jan. 4.) p. 1., ill. 3. - Ill. : sz. fotó
Képes tudósítás a felsőoktatási intézményekben zajló félévi vizsgákról. A riportban főiskolánk
hallgatói is elmondják véleményüket, tapasztalataikat a vizsgára való felkészüléssel
kapcsolatosan, továbbá dr. Tóth József igazgató adott tájékoztatást a vizsgázókról.
Főiskolai betekintő : két megyeszékhelyi intézmény is nyílt napot tartott tegnap / Varga Lívia
; fotó Katona ; grafika Bozó
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 8. sz. (2008. jan. 10.) p. 4. - Ill : sz. fotó
A két zalaegerszegi felsőoktatási intézményben megtartott nyílt napról olvashatunk a képes
beszámolóban. Az eddig megtartott nyílt napok tapasztalatairól Horváth László főiskolánk
tanulmányai osztályvezetője nyilatkozik, a látogatók közül néhány érdeklődő is elmondja a nyílt
napon tapasztalt benyomásait, továbbtanulási szándékát. A cikkhez tartozó táblázatban a két
megyeszékhelyi felsőoktatási intézmény "Felvételi statisztika a zalai főiskolákon" címmel a
2003-2008 közötti időszak adatait tartalmazza.
A fotón az egészségügyi főiskola nyílt napjára látogató diákok egy csoportja.
Az alapító ünnepe : az első igazgatót köszöntötték 80. születésnapján / Virrasztó Zsolt ; fotó
Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 41. sz. (2008. febr. 18.) p. 3. - Ill : sz. fotó
Képes beszámoló dr. Tóth Endre, a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar zalaegerszegi
intézetének első igazgatójának, 80. születésnapja tiszteletére rendezett ünnepségről. A cikkből
röviden megismerhetjük dr. Tóth Endre szakmai életútját, melyet a megemlékezésen dr. Tóth
József jelenlegi intézetigazgató méltatott. A továbbiakban olvashatunk még az ünnepségen
megjelent többi résztvevőkről és az ünnepelt által felelevenített régi élményekről.
A fotón dr. Tóth József és dr. Tóth Endre az ünnepségen.
Elvándorolnak a tőzsdei forró pénzek? : milyen hatást gyakorolhat egy esetleges totális
tőzsdeválság a hétköznapi emberek mindennapjaira? / Varga Lívia ; fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 41. sz. (2008. febr. 18.) p. 6.
A cikkben dr. Décsy Jenő kandidátus nyilatkozik a jelenlegi világgazdasági helyzetről,
változásokról, a hitelválságról. A szakértő elemzése alapján képet kaphatunk a jelenleg is tartó
tőzsdeválságról, és azok további gazdasági, pénzügyi következményeiről, ezen belül is a magyar
tőkepiac, illetve gazdasági életre vonatkozó kihatásairól.
A fotón dr. Décsy Jenő.
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A "nagybetűs" tanár : születésnap a számviteli főiskolán
In: Zalaegerszeg, 16. évf. 7. sz. (2008. febr. 26.) p. 9. - Ill.: ff. fotó
Képes riport Dr. Tóth Endre - főiskolánk első igazgatójának - 80. születésnapi ünnepségéről.
A meghitt hangulatú rendezvényen az egykori munkatársak és tanítványok mellett a város
vezetősége is köszöntötte az ünnepeltet. A cikkben olvashatunk Dr. Tóth Endre tanári,
közgazdászi pályafutásáról. Az egykori öregdiákok nevében Fáy András-díjjal jutalmazták
sokéves tanári munkáját
Dr. Tóth Endre az öregdiákokkal együtt számos érdekes, humoros élményét is felidézi.
A fotón Dr. Tóth Endre és az ünneplők.
Kötetlenebb formában : a számviteli konzultációkkal segíti távoktatásos hallgatóit / (se) ;
fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 51. sz. (2008. február 29.) p. 6. - Ill.: fotó
Képes riport a BGF PSZFK Zalaegerszegi Intézetében folyó két felnőttoktatási képzési formáról,
valamint a másoddiplomás oktatásról. Dr. Tóth József intézetigazgató ad tájékoztatást a fenti
témával kapcsolatosan, beszél e képzés jövőbeni megújítási, bővítési terveiről is. Elmondja,
hogy az igen kedvelt távoktatás területét is fejleszteni kívánják, új szakok akkreditálása esetén
is mindenképpen szeretnék távoktatásos képzési formát elindítani. Deákné Gál Anikó - a
pénzügyi tanszék főiskolai adjunktusa - a felnőtt hallgatók tanulásával kapcsolatos pozitív
tapasztalatairól, elégedettségéről számol be. Hegyi Alexandra távoktatásos hallgató a tanulásról,
a megszerzendő közgazdász diploma utáni elhelyezkedésről és az intézményben tanító tanárok
támogatásáról, segítőkészségéről összegezi kedvező tapasztalatait.
A fotón Deákné Gál Anikó és Hegyi Alexandra.
Tudással felvértezve : átvették diplomájukat a megyeszékhelyi számviteli főiskola végzősei /
Sinkovics Eta ; fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 58. sz. (2008. márc. 8.) p. 1., ill. 5. - Ill : sz. fotó
Képes beszámoló a 2008. március 07-én a Városi Sportcsarnokban a BGF PSZFK Zalaegerszegi
Intézet által megtartott diplomaosztó ünnepélyről.
Az ünnepség keretében 159 hallgató vehette át diplomáját. Dr. Tóth József intézetigazgató
megelégedettségének adott hangot azzal kapcsolatosan, hogy a főiskola végzett hallgatóit - a
záróvizsgán teljesített eredmények alapján - megfelelő tudás birtokában elégedetten
bocsájthatja a munka világába, illetve mesterképzésre. A mai viszonyokra tekintettel külön
felhívta a figyelmet a közgazdászok felelősségére, továbbá az életen át tartó tanulásra, valamint
mindenkori megújulás lehetőségére is. Az anyaintézmény képviselőjeként dr. Bódi Erzsébet
oktatási-nevelési dékánhelyettes szólt a végzettekhez. Dr. Gyimesi Endre a város nevében,
Szilágyi Magdolna pedig a volt hallgatókat képviselve köszönt el.
Nagy Bálint a főiskola hallgatóinak önkormányzati elnökeként beszélt a megjelentekhez, majd a
hagyományos zászlóátadás következett.
A különleges alkalmat Farkasné Perkali Edit vezényletével a Zrínyi Gimnázium énekkara,
valamint a főiskolások által eladott zenés irodalmi összeállítás tette még emlékezetesebbé. A
diplomát dr. Tóth József intézetigazgatótól és Horváth László tanulmányi osztályvezetőtől
vehették át a hallgatók.
A kimagasló munkát végzett tanárok és hallgatók munkáját is jutalmazták, ezt követően pedig
dr. Cseh Ferenc, dr. Villányi Antal és Doba László nyugdíjba vonuló főiskolai docensektől
búcsúztak el. A riportban Völgyi Mónika, Deák Dóra és Vörös Zsolt friss diplomás hallgatók
nyilatkoznak a munkahelykeresés, munkába állás tapasztalataikról.
A fotókon dr. Tóth József igazgató, Wéber Jusztina, Deák Dóra, Vörös Zsolt, Völgyi Mónika
végzett hallgatók.
Menesztett díjak : a háziorvosoknak hiányoznak leginkább a kieső háromszáz forintok / Kassai
Zsigmond, Magyar Hajnalka, Sinkovics Eta, Szalabán Attila, Virrasztó Zsolt ; fotó Pezzetta
Umberto, Kassai Zsigmond
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In: Zalai Hírlap, 64. évf. 60. sz. (2008. márc. 11.) p. 1., ill. 4. – Ill. : sz. fotó
Megyei körkép, illetve vélemények a szavazás eredményeként eltörölt vizitdíj, kórházi napidíj,
illetve tandíj megítéléséről. A tandíj eltörlésével kapcsolatban főiskolánk intézetigazgatója dr.
Tóth József kifejtette, hogy a tandíj tulajdonképpen kiegyenlíthette volna az új felvételi
rendszer és a bolognai folyamat bevezetése miatti hallgatói létszám kiesés okozta hiányt,
viszont így a jövőben a diákok nagyobb eséllyel mernek majd felvételizni a felsőoktatási
intézményekbe. Tájékoztatásából kiderül, hogy az intézményben jelenleg 900 hallgatóból 266 fő
kap rendszeres szociális segélyt, a családok is nehezen birkóznának meg a további anyagi
kiadásokkal. Fontosnak tartja a tandíj kérdését, de megoldáshoz a hallgatók támogatási
rendszerére, a kifizetendő nagyságrendekre is tekintettel kell lenni.
Nagy Bálint - a főiskola hallgatói önkormányzata elnöke - szerint legtöbb a diák élt a szavazás
lehetőségével.
Tisztújítás az MKT-ban : nemzetközi erővonalak és a magyar gazdaság összefüggései / (hp) ;
fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 83. sz. (2008. ápr. 9.) p. 6. – Ill. : ff. fotó
Tudósítás a Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei Szervezete 2008. április 08-án
intézményükben megtartott tisztújító közgyűléséről.
A tisztújító közgyűlésen Berta László a Zalaco Zrt. tulajdonos vezetője, a megyei szervezet
elnöke tartott beszámolót a szervezet költségvetéséről, továbbá a Bank Klubról. A szervezetnek
jelenleg 115 fő tagja van. Céljuk a közgazdasági kultúra terjesztése, népszerűsítése, melynek
érdekében a jövőben vállalkozókat is szeretnének bevonni a társaság működésébe. Dr. Kádár
Béla akadémikus, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke a tisztújítás keretében búcsúztatta el
dr. Csanádi Ágnes főiskolai docens, igazgatói hivatalvezetőt, aki 25 évig töltötte be a társaság
titkári tisztét. A választás eredményeként Berta Lászlót választották megyei elnöknek, dr.
Csanádi Ágnest pedig megyei alelnöknek. A közgyűlés további részében Dr. Kádár Béla
akadémikus A magyar gazdaság a világgazdaságban címmel tartott előadást a hallgatóságnak.
A fotón dr. Kádár Béla és dr. Csanádi Ágnes.
Tanulni, de mennyiből? : az intézmény ahol tud, kompenzál - a családi segítség mégis
elengedhetetlen / Horváth A. Attila ; fotó Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 88. sz. (2008. ápr. 15.) p. 5. - Ill : sz. fotó
Képes riport a felsőoktatásban tanulók kiadásairól és a népszavazás keretében elutasított
tandíjról. A cikkben a zalaegerszegi pénzügyi főiskolások tapasztalatairól olvashatunk.
A BGF PSZFK zalaegerszegi intézetének Schmidt Anita végzős hallgatója, kollégiumi bizottsági
elnök, hallgatói önkormányzat tagja nyilatkozik. Elmondta, hogy a tandíj bevezetése nélkül is
épp elég költség terheli a hallgatókat, ezért sokan az államilag finanszírozott képzésre járók
közül is kénytelenek diákmunkát vállalni. Azoknak a hallgatók, akik még távolabb laknak ez az
útiköltség, illetve hazautazás miatt még további anyagi terhelést jelenthet, ezzel kapcsolatban
Schmidt Anita saját példáját említi.
Nagy S. Bálint HÖK elnök a fentiekhez még hozzátette: a helyi képzést 1000-nél több hallgató
látogatja, ebből 120 távoktatásos, 210 költségtérítéses oktatáson vesz részt, az állam 670
főiskolás tanulmányait támogatja. A zalaegerszegi felsőoktatási intézmény a - megengedhető
kereteken belül - anyagi szempontból támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatókat,
akik rendszeres és rendkívüli szociális támogatás igényével élhetnek, emellett még az
albérletben élők lakhatási hozzájárulást is kapnak. A diákhitelről, új tandíjfizetési tervekről és
az önerőből történő diplomaszerzésről is elmondta személyes véleményét.
A fotókon Gasparich úti kollégiumi életkép, illetve Schmidt Anita, Nagy S. Bálint.
A világgazdaság erővonalai között : Kádár Béla akadémikus meghatározottságunkról,
gazdasági feltételekről, tudásintenzív növekedésről / Hajdu Péter ; fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 88. sz. (2008. ápr. 15.) p. 5. - Ill : sz. fotó
Dr. Kádár Béla akadémikussal olvashatunk riportot aki, a Magyar Közgazdasági Társaság
elnökeként
tartott
előadást
intézményünkben
a
magyar
gazdaság
nemzetközi
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meghatározottságáról. A cikkben a professzor az ország jelenlegi gazdasági helyzetéről,
nemzetközi
folyamatokról,
Magyarország
világgazdasághoz
való
viszonyáról,
gazdaságpolitikáról, a magyar gazdaság növekedési üteméről, a felnőttképzésről,
tudósképzésről, a hazai foglalkozatási viszonyokról és a magyar államigazgatásról mondta
gondolatait.
A fotón dr. Kádár Béla.

a
a
a
el

Szakok, beruházások : új lehetőségek a megyeszékhelyi felsőoktatás számára / Sinkovics Eta
;
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 88. sz. (2008. ápr. 15.) p. 7.
Tudósítás a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány kuratóriumának üléséről. A
megyeszékhelyi felsőoktatási intézmények jövője szempontjából a város vezetése és az
alapítvány fontosnak tartja a regionális együttműködés továbbfejlesztését más felsőoktatási
intézményekkel együtt karöltve. Ez a már meglévő kapcsolatok ápolását, erősítését, illetve új
kapcsolatok létrehozását jelentheti. A BGF az Intézet fejlesztésére nyújtott be pályázatot a
főiskola területén lévő régi épületek felújítására, a tervekben kollégium, könyvtár, illetve
infokommunikációs központ szerepel.
A közalapítvány 100 000 Ft-tal támogatja a PSZF kosárlabdacsapatának a brüsszeli nemzetközi
kupán való részvételét.
A pótfelvételi reményével : A zalai felsőoktatási intézmények sem dúskálnak a
jelentkezőkben / Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 92. sz. (2008. ápr. 19.) p. 21. - Ill : sz. fotó
Megyei körkép a zalai felsőoktatási intézményekbe jelentkezők számáról, a várt létszám
elmaradásáról, illetve ennek okairól.
Ez évben a BGF PSZK Zalaegerszegi Intézetébe 807 fő jelentkezett (a tavalyi létszám 1204 fő
volt). Azok száma, akik felvételi lapjukon az első helyen jelölték meg az intézményt, szintén
csökkent.
A cikkben Dr. Tóth József intézetigazgató számol be a felvételi létszámmal kapcsolatos
tapasztalatairól. Felsorolásában példákkal is alátámasztja, hogy milyen lépéseket tett az
intézmény annak érdekében, hogy az eddiginél több fiatal válassza továbbtanulási céllal a
főiskolát. A jelentkezők csökkenésének fő okát a tandíj bevezetésének esetlegességében, a
mostani felvételi rendszeri eljárásban látja. Véleménye szerint a felvételizők azokra az
egyetemekre jelentkeznek ahol a BSc alapképzést követően a mesterképzésben is részt
vehetnek. A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézetében jelenleg a következő BSc képzésekre lehet
jelentkezni: gazdálkodás és menedzsment, pénzügy és számvitel, a fentieken kívül még a
felsőfokú szakképzések várják a tanulni vágyókat.
Az intézményvezető bízik abban, hogy a pótfelvételin már jelentős létszámnövekedés fog
bekövetkezni.
Túljelentkezés a főiskolákon
In: Zalaegerszeg, 16. évf. 15. sz. (2008. ápr. 22.) p. 3.
Az idei évben a felsőoktatási intézményekben jelentkezők száma 12 ezer fővel kevesebb a
tavalyi évhez képest. Az írás az elmaradás lehetséges okait próbálja megkeresni. A fentiekkel
kapcsolatban Balaicz Zoltán a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány igazgatója
nyilatkozik a lapnak, aki számszerű adatokkal is vázolja az az idei év és azt megelőző évek
helyzetét. A BGF PSZFK Zalaegerszegi Intézetébe csaknem háromszoros a túljelentkezés.
BSc képzések: gazdálkodás és menedzsment, pénzügyi és számvitel, és több felsőfokú
szakképzés közül választhatnak a felvételizők.
Főiskolás fesztivál
In: Zalaegerszeg, 16. évf. 15. sz. (2008. ápr. 22.) p. 9.
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Rövid ismertető a 2008. évi a Zalaegerszegi Főiskolás Fesztiválról programjairól, amelyet már
hagyományosan a három felsőoktatási intézmény tart közösen április 21. és 23. között. A
rendezvényt a Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete szervezi meg immár másodszor.
A főiskolás rendezvényt 2008. évben 650 000,- Ft-tal tudja támogatni a városi és megyei
önkormányzat, így a résztvevők több nap alatt változatosabb programok közül válogathatnak.
BGF-PSZF-ZA, BME, PTE-ETK 2008. Főiskolás Fesztivál április 21-23. Színes, részletes
programfüzet a rendezvény programjairól.
Véget ért a fősulis fesztivál : A harminc nap alatt közel harminc program várta a hallgatókat
/ (vl) ; fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 96. sz. (2008. ápr. 24.) p. 15. - Ill : sz. fotó
Színes, képes tudósítás a főiskolás fesztiválról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék
elnökének előadása, a Közgazdász Hallgatók Tudományos Tanácskozásán részt vett főiskolás
hallgatók előadása, Zsupanekné dr. Palányi Ildikó beszámolója a TDK-sikerekről stb.)
Nagy Bálint a Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete elnöke elmondta, hogy a gazdag
programkínálatból adódóan a 3 nap alatt 30 program közül választhattak a résztvevők.
A fotón a lovas bemutató és a főzőverseny résztvevői.
Dobogós dolgozatok : Kiemelkedő TDK-s eredmény a PSZF-en
In: Zalaegerszeg, 16. évf. 16. sz. (2008. ápr. 29.) p. 4. - Ill : sz. fotó
Tudósítás a BGF PSZFK Zalaegerszegi Intézete hallgatóinak a Közgazdász Hallgatók
Tudományos Tanácskozásán történt részvételéről, illetve az ott elért eredményekről. A cikkben
Zsupanekné dr. Palányi Ildikó - a TDK elnöke - mutatja be a tudományos diákköri munkát,
céljait, a verseny felépítését, a résztvevő diákokat, és az elért szép sikereket. Kovács Natália és
Matics Attila közös dolgozata első helyen végzett "A társadalmi felelősségvállalás a pénzügyi
szektorban" címmel, amely a bankok és a banki ügyfelek közötti kapcsolatot, illetve az ügyfelek
tájékoztatásának milyenségét elemzi. Ehhez Matics Attila mondja el a felmérés módszereit, a
nem mindig pozitív tapasztalatokat. Balázsné Lendvai Marietta a dolgozat konzulense rossz és jó
példákkal, illetve a következményekkel is alátámasztja a fentieket, Matics Attila pedig a bankok
társadalmi felelősségvállalására figyelmeztet.
Második helyezést ért el Márkus Mónika a kis- és középvállalkozások finanszírozási
lehetőségeinek vizsgálatával, Kámán Krisztián dolgozata pedig a tőzsdén alkalmazott technikai
elemzést ismerteti. A cikk végén Zsupanekné dr. Palányi Ildikó megelégedettséggel szól az
intézmény által biztosított tudományos diákköri kutatások körülményekről: a személyi és
technikai feltételekről, az összejövetelek hasznos tapasztalatairól.
A fotón a helyezést elért hallgatók és oktatóik.
Ismét kamatot emelt a monetáris tanács / Varga Lívia ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 101. sz. (2008. ápr. 30. szerda) p. 6. - Ill : sz. fotó
Balázsné Lendvai Marietta okleveles közgazdász, intézményünk oktatója beszél - a közelmúltban
történt - jegybanki alapkamat megemelésének szükségszerűségéről, a gazdasági, illetve a
pénzügyi szektorra gyakorolt várható következményeiről,az infláció csökkentéséről.
A fotón Balázsné Lendvai Marietta.
Az alkoholista fivérek esete a kulccsal : Dr. Kovács Árpád, az ÁSZ elnöke tartott előadást a
számviteli főiskolán / (vl) ; fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 105. sz. (2008. máj. 6. kedd) p. 6. - Ill : fotó
Intézményünkben - a főiskolás fesztivál egyik szakmai programja keretében - a magyar
történelem, politika és a pénzügyek, illetve pénzügyi ellenőrzés összefüggései témában tartott
előadást dr. Kovács Árpád az Állami Számvevőszék elnöke.
Az elnök úr a riportban több példával is bemutatja, alátámasztja a pénzügyi ellenőrzés kezdeteit
a a mai időkig: rendszerét, módszereit az irodalmi alkotásokban, illetve a történelem folyamán.
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Dr. Kovács Árpád ismerteti a pénzügyi ellenőrzés alapvető céljait, az Európai Unió és más
országok gyakorlatán keresztül bemutatva azt. Végül - egy igen szemléletes hasonlattal élve elmondja véleményét Magyarország államháztartásának instabilitásáról, és az azt kiváltó
okokról, illetve a megszüntetésére tett intézkedésekről.
A fotón dr. Kovács Árpád.
Főiskolás-fesztivál
In: Zalaegerszeg, 16. évf. 17. sz. (2008. máj. 6.) p. 7. - Ill : sz. fotó
Képes beszámoló a megyeszékhelyi felsőoktatási intézmények (számviteli, egészségügyi,
műszaki) április 21-23. között megtartott rendezvényéről.
Fotón a főzőverseny egyik csapata.
Bérces Edit újra magyar bajnok : 25 kilométert javított a pályacsúcson / (ka) ; fotó a szerző
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 107. sz. (2008. máj. 8.) p. 9. - Ill : fotó
Tudósítás a Sárváron megrendezett Ultrafutók Magyarországi Szövetségének 24 órás
versenyéről, melyen Bérces Edit intézményünk oktatója is részt vett.
Bérces Edit (Zalatriatlon) az eddigi pályacsúcsát 25 km-rel megjavítva és 203 km-t teljesítve
újra magyar bajnok lett.
A fotón Bérces Edit a versenyen.
TDK-győztes diákok a számvitelin : Hol tart a társadalmi felelősségvállalás a
bankszektorban? / Varga Lívia ; fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 110. sz. (2008. máj. 13.) p. 4. - Ill.: fotó
Képes riport a BGF PSZFK Zalaegerszegi Intézete TDK-győztes hallgatóival Kovács Natáliával,
Matics Attilával és Balázsné Lendvai Mariett főiskolai tanársegéddel, aki elnyerte a TDK
legsikeresebb felkészítő tanára címet.
A beszámolóban még olvashatunk a TDK-nyertes versenydolgozat témájáról, a dolgozathoz
felhasznált vizsgálati módszerekről, a magyar pénzügyi kultúráról, a felmérés eredményeként
tett javaslatokról, a díjazott hallgatóknak felkínált álláslehetőségekről.
A fotón Matics Attila, Kovács Natália hallgatók és Balázsné Lendvai Marietta főiskolai tanársegéd.
Kupakkal a gyógyulásért : Takács Veronika őssejtbeültetésére gyűjtenek / (vl)
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 123. sz. (2008. máj. 28.) p. 4.
Rövid hírblokk Takács Veronika - intézményünk hallgatója - részére indított kupakgyűjtési akció
jelenlegi állásáról: 2007 decembere óta 1500 kg műanyag kupakból 130 000,- Ft, a kivont egy
és két forintosokból 60 000,- Ft gyűlt össze, továbbá pénzadományokkal is támogatatták
Veronika leendő gyógykezelését. A gyűjtési akció június végéig folytatódik.
Ausztriában is győzött Bérces Edit / (ka) ; fotó Száz András
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 123. sz. (2008. máj. 28.) p. 9. - Ill : sz. fotó
Képes tudósítás az ausztriai Vogau-ban megrendezett 12 órás jótékonysági futóversenyről. A
versenyt intézményünk oktatója, a Zalatriatlon-Unix maratoni futója Bérces Edit nyerte meg
112,204 km-rel. A fotón Bérces Edit.
Kitüntetett közgazdászok / (se)
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 124. sz. (2008. máj. 29.) p. 4.
A Magyar Közgazdasági Társaság Közgazdász díját vehette át dr. Csanádi Ágnes BGF PSZF Kar
zalaegerszegi intézete igazgató hivatalvezetője, főiskolai docense.
Hat hét kemény tanulás : vizsgaidőszak : A megye felsőoktatási intézményeiben zajlik a
számonkérés / fotó Kassai, Katona
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 129. sz. (2008. jún. 4.) p. 1., 7. - Ill : sz. fotó
Képes beszámoló a Zala megyében zajló vizsgaidőszakról.
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A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetében történő számonkérésről
dr. Kovács László igazgatóhelyettes ad információt.
A vizsgaidőszak május 26-tól július 4-ig tart. A záróvizsgán 101 hallgató vesz részt, különféle
szakokon 850, a felsőfokú szakképzésen 130, a távoktatásos képzésben pedig 142 hallgató
vizsgázik, átlagosan 6-7 tantárgyból.
Száz év a szakma szolgálatában... : A közgazdasági társaság jelentőségéről és céljairól /
Varga Lívia ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 133. sz. (2008. jún. 9.) p. 6. - Ill.: fotó
Interjú Dr. Csanádi Ágnessel a BGF PSZF Kar Zalaegerszegi Intézének docensével, a Magyar
Közgazdasági Társaság alelnökével.
A Magyar Közgazdasági Társaság Közgazdász-díját idén Dr. Csanádi Ágnes intézetünk
oktatójának ítélték oda, ennek kapcsán a vele készült riportban olvashatunk szakmai
pályafutásáról, a Magyar Közgazdasági Társaság tevékenységéről, felépítéséről, céljairól,
rendezvényeiről.
A fotón Dr. Csanádi Ágnes.
A csábító kamatok és a valóság [Elektronikus dokumentum] / Kovács Krisztián
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. június 18. 04:29
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20080618_a_csabito_kamatok_es_a_valosag_spekulacio
A hiteldöntésekkel - különösen a devizahitelekkel - összefüggő pénzügyi szempontokról
nyilatkozik Balázsné Lendvai Marietta, az intézet oktatója.
Új felsőoktatási képzés Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum] / V.Zs.
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2008. július 5. 10:34
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4047&Itemid=11
A PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (PTE-FEEK) zalaegerszegi kihelyezett
tanszéket hoz létre. A tanszék az intézet telephelyén jön létre, ami több felsőoktatási intézmény
működésének helyet adó campussá válik.
Tudásközpont a helyi főiskolákkal / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 170. sz. (2008. júl. 22.) p. 3. - Az elektronikus megjelenés adatai:
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. július 22. 04:26
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura/20080722__tudaskozpont____a_helyi_foiskolakkal
A cikkben a Budapesti Gazdasági Főiskola kezdeményezésével Zalaegerszegen megvalósuló
tudásközpont terveiről olvashatunk, melyben partnerként részt vesz a Pécsi Tudományegyetem
és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
A fentiekkel kapcsolatban dr. Kriszt Éva a BGF rektora nyilatkozik a tervezett tudásközpont
megvalósításáról, melynek célja nem egy új felsőoktatási intézmény létrehozása, hanem a már
meglévő bővítése, melynek keretében a könyvtár bővítése és infokommunikációs centrum
fejlesztése is szerepel.
Hatszázmillió fejlesztésre a számvitelinek / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 173. sz. (2008. júl. 25.) p. 1., 7. - Az elektronikus megjelenés adatai:
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. július 25. 04:28
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura/20080725_hatszazmillio_fejlesztesre__a_szamvitelin
A kormány szerdai sajtótájékoztatója alapján - az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a TIOP 1.3.1. pályázatával hét vidéki felsőoktatási intézmény részesülhet a forrásfejlesztésre
szánt 26,6 milliárd forintból, melyen belül a BGF PSZK Zalaegerszegi Intézete 597 millió forint
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pályázati összeghez juthat. A programban elsődleges célként a műszaki, természettudományi és
informatikai ismeretek oktatására szánnának több pénzt.
Dr. Tóth József a BGF PSZFK Zalaegerszeg Intézet igazgatója nyilatkozik a benyújtott
pályázatról, melynek az elnyert teljes összegéből - 597 millió forint - a továbbiakban egy
képzési és infokommunikációs tudásbázis szolgáltató központ létrehozását szeretné az
intézmény megvalósítani.
A pályázati sikerről [Elektronikus dokumentum] / Horváth A. Attila
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. július 26. 04:24
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kozelet/20080726_a_palyazati_sikerrol
A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézete 597 millió forintos első körös pályázati támogatásáról a
TIOP 1.3.1. intézkedés keretében.
A többség elégedett [Elektronikus dokumentum] / Sinkovics Eta
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. július 26. 04:29
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/fooldal-nap_temai/20080726_a_tobbseg_elegedett
A zalaegerszegi felsőoktatási intézmények beiskolázási eredményeiről. Dr.
intézetigazgató elégedett a 2007. évihez képest javuló helyzettel.

Tóth

József

Tanulni vágyók figyelem! [Hirdetés]
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 175. sz. (2008. júl. 28.) p. 15.
A BGF PSZK Kar hirdetése pótfelvételi eljárásra a 2008/2009. tanévre gazdálkodás és
menedzsment, illetve pénzügy és számvitel szakokra.
Új felsőoktatási felvételi lehetőségek
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 175. sz. (2008. júl. 28.) p. 16-17.
A felsőoktatási intézmények által meghirdetett pótfelvételi eljárás feltételeinek közzététele
táblázatos formában.
A táblázatban a képzési forma, tagozat, finanszírozási forma, választható szak, költségtérítés
mértéke, képzési idő szerepel.
Új szakok menthetik meg a salgótarjáni főiskolát [Elektronikus dokumentum] / Tarnóczi
László
Webhely: Népszabadság Online. - Megjelenés dátuma: 2008. augusztus 5.
Online megjelenés forrás URL: http://tanar.blog.nol.hu/cikk/502398/
A cikk a Salgótarjáni Intézet beiskolázási problémáit és a megmentésére tett Nógrád megyei
erőfeszytéseket ismerteti, de megemlíti a zalaegerszegi helyzetet is. Itt három-négyszerese a
hallgatói létszám a Salgótarjáninak és a felsőoktatási intézmények tudásközpontegyüttműködése is kedvezőbb kilátásokat biztosít.
"Alváskiegészítő" még nincs : Rekordok dőlnek meg versenyről versenyre: van-e a teljesítőképességnek határa? / Péter Gyöngyi ; fotó archív
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 194. sz. (2008. aug. 19.) p. 7. - Az elektronikus megjelenés adatai:
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. augusztus 19. 04:29
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/fokusz/20080819_alvaskiegeszito__meg_nincs_van__aki_megel
Körkérdés az élsportban elérhető emberi teljesítményről.
A fenti témában - többek között - Bérces Edit a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
Zalaegerszegi Intézetének adjunktusa is nyilatkozik, aki maga is több világrekord tulajdonosa,
mint a Zalatriatlon ultramaratoni futója. Bérces Edit a riportban elmondja tapasztalatait és
véleményét a táplálkozásról, az egészséges életmódról, a regenerálódásról, az állóképességről a
teljesítménynövelő szerekről. Szerinte a leghatékonyabb teljesítménynövelő szerek: a kemény
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edzés és a hit. Az inprint megjelenés fotóján Bérces Edit, az elektronikus változatban Böröcz
László.
Ízletes jótékonyság : Kétmillió forintnál is többet hozott a rendezvény / (ag) ; fotó Pezzetta
Umberto
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 198. sz. (2008. aug. 25.) p. 3. - Ill.: fotó
Tudósítás az Aquaparkban megrendezett jótékonysági napról, melyen 24 csapat vett részt.
A cikkben olvashatunk még a csapatok által sütött-főzött különféle menüsorokról, recepleírásról,
a rendezvényen részt vett városlakók számáról, ill. a belépők árából beszedett összegről, a
vendégek által az ételekért fizetett végösszegről. A versenyben a legtöbb bevételt produkáló
csapat mögött (ZALAVÍZ) a főiskolák csapata végzett a második helyen 80000 Ft-tal. A város
vezetői az összegyűlt bevételből hordozható EKG készülék vásárlását tervezik, illetve az
állatmenhely bővítését kívánják megoldani.
A fotón a jótékonysági nap résztvevői.
Felsőoktatási ösztöndíjak / Arany Horváth Zsuzsa
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 198. sz. (2008. aug. 25.) p. 7.
Rövid hírblokk. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásásáért Közalapítvány Kuratóriuma által 2008.
évben odaítélt három ösztöndíjából az egyiket Takács Eszter, a BGF PSZFK Zalaegerszegi
Intézetének III. évfolyamos hallgatója nyerte el 60.000 Ft összegben.
A felfuttatás ideje : Karrieriroda, a főiskolai hallgatók érdekében / Sinkovics Eta ; fotó
Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 200. sz. (2008. aug. 27.) p. 7.
A képes riport a megyeszékhelyen működő Zalaegerszegi Karrieriroda és Diákcentrum
működését mutatja be.
A BGF PSZFK Zalaegerszegi Intézetében létrejött irodában a főiskolán az adott évben végzett
humán erőforrás menedzsment szakos hallgatók látják el a teendőket, melynek célja a frissen
végzett diplomás hallgatók elhelyezkedési esélyeinek segítése, növelése, illetve a hallgatók
utánkövetése.
A cikkben Ferenczi Edéné, felnőttoktatói koordinátor foglalja ösze eddigi tapasztalatait, az iroda
működésének eredményeit.
Az iroda elindításának kezdeti időszakáról, a hallgatók részére szervezett különféle
programokról: az állásbörzéről, a cégek által tartott előadásokról, az abból leszűrt
eredményekről, a sikeres elhelyezkedési lehetőségekről Stefán Dávid ad ismeretetést aki mint
alkalmazott és végzős hallgató is dolgozott az irodában. Petrényi Anett szakdolgozatát a végzett
számviteli főiskolai hallgatók utánkövetése témában írta, beszámolójában a kérdőíves felmérés,
elhelyezkedési statisztikák eredményeit összegzi.
Az irataink őrzői [Elektronikus dokumentum] / Arany Horváth Zsuzsa
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. augusztus 27. 04:27
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kozelet/20080827_az_irataink_orzoi
Az intézetben rendezték a levéltárosok 2008. évi vándorgyűlését.
Felsőoktatási tanév : van, ahol kevesebb elsőévessel kezdenek / (se)
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 203. sz. (2008. aug. 30.) p. 3.
A Zalegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány sajtótájékoztatójának apropóján dr. Tóth
József intézetigazgató nyilatkozatát említik az intézeti beiskolázási létszám alakulásáról (200
fő). Megemlítik a tanévnyitón aláírandó, regionális tudásközpontra vonatkozó együttműködést.
Gólyatáborban az elsőévesek / Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor, Szunics Attila
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 209. sz. (2008. szept. 6.) p. 1, 19. - Ill.: fotók
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Képes beszámoló (a 19. oldalon "Bulekok ismerkedési napjai" cím alatt folytatva) a zala megyei
felsőoktatási intézmények gólyatáborairól. Az intézet hallgatói gólyatáborukat Balatongyörökön
tartották.
Két keszthelyi és egy intézeti gólyatáboros fotóval.
Tudásközpontot hoznak létre / Sinkovics Eta ; fotó Melles Ferenc
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 212. sz. (2008. szept. 10.) p. 1, 3.
Képes beszámoló (a 3. oldalon "Ünnepi pillanatok" cím alatt folytatva) az intézet tanévnyitójáról.
A cikk beszámol a helyi felsőoktatási szereplők fenntartóinak (BGF, PTE, BMGE) "Regionális
Tudásközpont" nevű szakmai együttműködéséről, melynek célja a zalaegerszegi felsőoktatás
megőrzése.
Képek: a tudásközpontra vonatkozó megállapodás ünnepélyes aláírása; tanévnyitó az intézeti
színházteremben.
Ha egy városban hárman összefognak : regionális tudásközpont alakult Zalaegerszegen /
Boda András ; fotó Nagy Csongor
In: Népszabadság, 66. évf. 217. sz. (2008. szept. 16.) p. 6.
Képes beszámoló a zalaegerszegi felsőoktatási szereplők által létrehozott regionális
tudásközpontról. Az együttműködés célja a helyi felsőoktatási tagintézmények képzéspiaci
versenyképességének megőrzése erőforrások közös felhasználása, esetleges területi integráció
(közös campus) kialakítása révén. Idézett személyek: Balaicz Zoltán (ZFOK), Sándorné Kriszt
Éva (BGF), Gábriel Róbert (PTE).
Tanévkezdés : kevesebb elsőéves, mint tavaly
In: Zalaegerszeg, 16. évf. 32. sz. (2008. szept. 9.) p. 1, 2.
A helyi felsőoktatás beiskolázási helyzetéről nyilatkozik Balaicz Zoltán (ZFOK), Dr. Tóth József
intézetigazgató, Zsigmond Edit (PTE EK ZKK), Dr. Németh Árpád (BMGE GK ZK). Az intézet
hallgatói létszáma stabilizálódik, az egészségügyi és gépészmérnöki képzőhelyeken 30 %-os
beiskolázási visszaesés tapasztalható.
Tudásközpontot hoznak létre [Elektronikus dokumentum] / Sinkovics Eta ; fotók Melles
Ferenc
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. szeptember 09. 14:16
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/legfrissebb_hirek/20080909_tudaskozpont
212 új hallgatót köszöntöttek az intézet keddi tanévnyitóján. A cikk megemlíti helyi felsőoktatási
intézmények fenntartói által létrehozott Regionális Tudásközpont együttműködésről. A cikkhez a
webhelyen képgaléria is tartozik (18 fotó az évnyitóról).
Tudásközpontot hoznak létre [Elektronikus dokumentum] / Sinkovics Eta
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. szeptember 10. 08:39
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas/20080910_tudaskozpontot
A helyi felsőoktatási intézmények fenntartói által létrehozott Regionális Tudásközpont
együttműködésről. Fotó: intézeti tanévnyitó a nagyelőadóban.
Regionális Tudásközpont : három felsőoktatási intézmény megállapodása / -petIn: Zalaegerszeg, 16. évf. 33. sz. (2008. szept. 16.) p. 1, 2.
A Regionális Tudásközpont együttműködésről.
Fotó: Az aláírás ünnepélyes pillanata. Idézett személyek: Sándorné Kriszt Éva (BGF), Gábriel
Róbert (PTE), Dr. Gyimesi Ferenc (ZMJV), Szövényi Zsolt (OKM).
Hal a szökőkútban : gólyanapot tartottak tegnap a számviteli főiskolán / Varga Lívia ; fotó
Melles Ferenc
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In: Zalai Hírlap, 64. évf. 225. sz. (2008. szept. 25.) p. 3. - Ill.: fotó
Beszámoló a gólyanap programjairól.
Fotó: gólyanapi esemény.
Globalizációs sorrend és válság : a közgazdász főiskolai előadása szerint szemléletváltás
szükséges a fenntartható gazdasági folyamatokhoz / (hp)
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 242. sz. (2008. okt. 15.) p. 6.
Dr. Tóth Gergelynek (PE GK) az intézet Bank Klubja és Önkormányzati Klubja szervezésében
tartott előadásáról.
Tankönyvvel a kézben / (pgy) ; fotó Pezzeta Umberto
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 261. sz. (2008. nov. 8.) p. 3. - Ill.: fotó
Riport a keszthelyi Nikitscher Andreával, a Zalai Hírlap szépségversenyének "hónap szépe" címét
elnyerő intézeti hallgatóval.
Fotó: Nikitscher Andrea barátnőjével, Varga Veronikával.
Egyéjszakás gólyabál / (bb, vl) ; fotó Szakony Attila
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 264. sz. (2008. okt. 12.) p. 4.
A nagykanizsai és zalaegerszegi gólyabálokról.
Kicsípve jöttek, becsípve mentek : három zalai felsőoktatási intézményben is gólyabált
tartottak a napokban / Benedek Bálint, Varga Lívia ; fotó Melles Ferenc, Szakony Attila
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 265. sz. (2008. szept. 13.) p. 13.
Egész oldalas, képes beszámoló a gólyabálokról.
Hét fotóval (négy a zalaegerszegi, három a nagykanizsai rendezvényről).
Válság és eurózóna [Elektronikus dokumentum] / Varga Lívia
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. november 12. 04:26
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20081112_valsag_es_eurozona
Dr. Bihari Péter makrogazdasági elemzőnek az intézetben tartott előadásáról.
Kicsípve jöttek, becsípve mentek [Elektronikus dokumentum] / ZH ; [fotó] Melles Ferenc,
Szakony Attila ; [riportalanyok] Fölföldi Katalin et al.
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2008. november 13.
Online megjelenés forrás URL:
http://zalaihirlap.hu/fokusz/20081113_kicsipve_jottek__becsipve_mentek_a_szepse
Zalaegerszegi és nagykanizsai tudósítás a gólyabálokról. A cikkben több bálozót is
megszólaltatnak. Az egerszegi gólyabált az Apáczai ÁMK-ban rendezték, a számviteli és műszaki
főiskola közös rendezvényeként.
Hallgató-toborzó : az oktatási intézmények nyílt napokat tartanak / (hba, se) ; fotó HorváthBalogh Attila
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 277. sz. (2008. nov. 27.) p. 4. - Ill.: fotók
Beszámoló a nagykanizsai és zalaegerszegi oktatási intézmények nyílt napi probramjairól.
Fotó: érdeklődők a nagykanizsai kampusz aulájában.
Minden edzés a meccsre készít : a zalai felsőoktatás vezetői a felvételi pontszámok
"gyarapításának" lehetőségeiről / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 278. sz. (2008. nov. 28.) p. 5. - Ill.: fotók
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura/20081128_minden_edzes_a_meccsre_keszit
Felsőoktatási vezetők nyilatkoznak a beiskolázási lehetőségekről. Dr. Tóth József az emelt szintű
érettségi és a nyelvvizsga fontosságát hangsúlyozza.
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Fotók: a felsőoktatási vezetők - Birkner Zoltán, Dr. Dublecz Károly, Zsigmond Edit, Dr. Tóth
József, Németh Árpád - portréi.
Jótékony fősulis buli
In: Zalai Hírlap, 64. évf. 285. sz. (2008. dec. 16.) p. 8.
Az Atlantis Clubban tartott főiskolás jótékonysági partyról, melyet Takács Veronika hallgató
gyógykezelésének támogatására tartottak.
2009
Többségében beiratkoznak : az üres helyeket betölthetnék / Sinkovics Eta
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 14. sz. (2009. jan. 17.) p. 7. - Ill.: fotó
A felsőoktatásba felvett hallgatók egy része nem iratkozik be a tanévre. Ezzel helyeket vesznek
el a tanulni vágyó, de helyet nem szerzett jelentkezőktől, másrészt kurzusindítási, finanszírozási
problémát okoznak az intézményeknek. A cikk a zalai felsőoktatási intézmények részéről Dr.
Németh Árpád, Zsigmond Edit, Dr. Tóth József, Birkner Zoltán, Dr. Lehoczky Éva véleményét
mutatja be.
Fotó: egerszegi műszaki főiskolások a tanévévnyitón.
Ménesgazda legyek vagy andragógus? [Elektronikus dok.] / Sinkovics Eta , grafika Urbanics
Pál
Webhely: Zalai Hírlap. - Megjelenés dátuma: 2009. febr. 5., 17:18
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/legfrissebb_hirek/20090205_menesgazda
Körkép a Zala megyei felsőoktatási intézmények 2009/2010-es beiskolázási kilátásairól.
Grafikán: a Zala megyei felsőoktatási intézmények 2006-2008. évi jelentkezési és felvételi
adatai (fő/év).
Nagyratörő IT-fejlesztés a BGF Zalaegerszegi Intézetében [Elektronikus dok.]
Webhely: Infovilág. - Megjelenés dátuma: 2009. febr. 6., 12:20
Forrás URL: http://infovilag.hu/hir-13895-nagyratoro-it-fejlesztes-bgf.html
Pályázati forrásból megvalósított infokommunikációs tantermek avatása az intézetben.
Infokommunikációs termeket adtak át a BGF Zalaegerszegi Intézetében [Elektronikus
dok.]
Pályázati forrásból megvalósított infokommunikációs tantermek avatása az intézetben.
Közléshelyek (nem teljes gyűjtés!):
Webhely: Edupress - Magyar Oktatási Hírügynökség. - Megjelenés dátuma: 2009. febr. 6.,
13:05
Online megjelenés forrás URL:
http://edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=20158
Webhely: Kecskeméti Lapok. - Megjelenés dátuma: 2009. febr. 6., 13:44
Online megjelenés forrás URL:
http://kecskemetilapok.hu/forum/s_!news/i_ifjusag_14/i_infokommunikacios_termeket_adtak_
at_a_bgf_zalaeger_12378/t_Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20termeket%20adtak%20%
C3%A1t%20a%20BGF%20Zalaegerszegi%20Int%C3%A9zet%C3%A9ben/index.html
Webhely: Diákkapu. - Megjelenés dátuma: 2009. febr. 6., 21:27
Online megjelenés forrás URL:
http://www.diakkapu.hu/component/content/article/99-felsooktatas-hirek/1187infokommunikacios-termeket-adtak-at-a-bgf-zalaegerszegi-intezeteben
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Webhely: Leckekönyv.hu. - Megjelenés dátuma: 2009. febr. 7.
Online megjelenés forrás URL:
http://corvinus.leckekonyv.hu/Hirek/Hirek/Infokommunikacios-termeket-adtak-at-a-BGFZalaegerszegi-Intezeteben.html
Webhely: Zalaegerszeg Online. - Megjelenés dátuma: 2009. febr. 9., 05:34
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaon.hu/zalaegerszeg/zalaegerszeg_infokommunikacios_termeket_adtak_at_a_bg
f_zalaegerszegi_intezeteben_zalaegerszeg_1_455329.html
IT fejlesztés a BGF Zalaegerszegi Intézetében [Elektronikus dok.]
Webhely: Privy Council Communications. - Megjelenés: 2009. február 6.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.privycouncil.hu/hu/sajtoszoba/20090206itfejlesztesa.html
BGF sajtóközlemény: az intézet a Munkaerő-piaci Alap terhére megvalósuló regionális és
központi pályázatok révén 2007-2009 között egy üzleti szimulációs és IKT-kompetenciákat
fejlesztő labort, egy gazdasági szimulációs géptermet, valamint egy tréningtermet alakított ki.
A hír egyéb közléshelyei (nem teljes gyűjtés!):
Webhely: Zalaegerszegi Televízió. - Megjelenés dátuma: 2009. február 6.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/cgi-bin/zegtv/index.cgi?view=ck&tID=202&nID=49229&nyelv=
Webhely: VMKIK Internet Portál. - Megjelenés: 2009. február 6.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.vmkik.hu/index.php?id=2829&term=
Webhely: eduline.hu - oktatási portál. - Megjelenés: 2009. február 9.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.eduline.hu/hirek/20090209_IT_fejlesztes_BGF_Zalaegerszeg.aspx
Webhely: Modern Iskola. - Megjelenés: 2009. február 7.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.moderniskola.hu/index.php?cikk=16
Zalaegerszegi Napilap - napilap csoport. - Megjelenés: 2009. február 6.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/index.php?id=12254&f=e
Infovilág. - Megjelenés: 2009. február 6.
Online megjelenés forrás URL:
http://infovilag.hu/hir-13895-nagyratoro-it-fejlesztes-bgf.html
Infocentrum fejlesztés Zalaegerszegen [Elektronikus dok.]
Webhely: Modern Iskola. - Megjelenés: 2009. február 6.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.moderniskola.hu/index.php?cikk=62
Az amerikai nagykövet látogatása : gazdaságról és etnikai kérdésekről tárgyalt / [név
nélkül] ; fotó Seres
In: Zalaegerszeg, 17. évf. 7. sz. (2009. március 3.) p. 1, 3. - Ill.: fotók
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A cikk April H. Foley amerikai nagykövet egynapos zalaegerszegi látogatását ismerteti. A
diplomata többek közt meglátogatta az intézetet is, ahol az intézet vezetésével, oktatókkal és
hallgatókkal találkozott.
Fotók: A diplomata az intézetben és a polgármesteri hivatalban.
Jótékonysági humorestet tartottak [Hír] / (hv) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 64. sz. (2009. márc. 17.) p. 3. - Ill.: fotó
Képes hír Takács Veronika intézeti hallgató őssejt-kezelésének támogatása céljából
megrendezett jótékonysági humorestről.
Fotó: Takács Veronika és Lóránt Barnabás "Trabarna", valamint Kiss Ádám humoristák.
A válság hatására változó szabályok : egyre több hallgató kerül bajba a hazai
felsőoktatásban, mert szüleik elveszítik a megélhetésüket / (kgy, pe) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 64. sz. (2009. márc. 17.) p. 16. - Ill.: fotó
A cikk a megyei felsőoktatás hallgatóinak tanulmányait érintő gazdasági kérdéseket - legfőképp
a szociális támogatások és a diákhitel változását - vizsgálja.
Fotó: főzőcskéző diákok az intézet kollégiumában.
Humorest Veráért [Elektronikus dok.] / Horváth Viktória
Webhely: Zalai Hírlap. Megjelenés: 2009. március 21., 11:44
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/legfrissebb_hirek/20090321_takacs_vera_gyogykezeles_gyujtes
Takács Veronika intézeti hallgató őssejt-kezelésének támogatása céljából rendezett
humoresthez kapcsolódó riport.
A legjobb orvosság : jótékonysági humorestet rendeztek Takács Veráért / Horváth Viktória ;
fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 69. sz. (2009. március 23.) p. 6. - Ill.: fotó
Takács Veronika intézeti hallgató őssejt-kezelésének támogatása céljából, a Vöröskereszt és az
intézeti diákság összefogásával megrendezett jótékonysági humorest szervezését és
"főszereplőit" bemutató írás.
Fotó: Lóránt Barnabás "Trabarna", valamint Kiss Ádám humoristák rajongókkal.
Főiskolás fesztivál : a hét eleje számos izgalmas programot kínál / (vl)
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 91. sz. (2009. ápr. 18.) p. 4.
A városi felsőoktatási intézmények fesztiváljának előzetes ismertetése Balaicz Zoltán (ZFOK) és
Tóth Viktória (Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete) közléseivel.
Főiskolás fesztivál (áprrilis 20-tól) [Elektronikus dok.] / Varga Lívia
Webhely: Zalai Hírlap. Megjelenés: 2009. április 18., 04:26
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura/20090418_foiskolas_fesztival
Rodeóbika és gazdasági válság [Elektronikus dok.] / Varga Lívia
Webhely: Zalai Hírlap. Megjelenés: 2009. április 22., 08:10
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/fokusz/20090422_csak_rossz_johet
Véget ért a főiskolás fesztivál [Elektronikus dok.] / Varga Lívia
Webhely: Zalai Hírlap. Megjelenés: 2009. április 23., 07:26
Forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura/20090423_veget_ert_a_fesztival
Kapcsolódó fotógaléria forrás URL:
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http://ajanlo.plt.hu/cgibin/common/galeria.cgi?online=zh&view=frameset&gID=5698&orderby=&desc=&kezdokepID=
Csak rossz jöhet : az amerikai professzor nem sürgetné az eurót / (vl) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 94. sz. (2009. ápr. 22.) p. 4.
A főiskolás fesztiválról, fókuszban a szakmai programokkal. A cikk az aktuális gazdasági-politikai
helyzettel kapcsolatos véleményeket közöl a fesztivál előadóitól: Dr. Petschnig Mária Zita
pénzügykutatótól, Dr. Kéri László politológustól és Karl William Viehe professzortól.
Fotó: rodeóbikázás az egészségügyi főiskolán.
Távol még a vége : interjú a pénzügykutatóval / Hajdu Péter ; fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 96. sz. (2009. ápr. 23.) p. 1., 5. - Ill.: fotó
Riport a főiskolás fesztivál keretében szakmai előadást tartó Dr. Petschnig Mária Zita
pénzügykutatóval a pénzügyi-gazdasági válságról. (A cikk az 5. oldalon "Importált buborék"
címmel folytatódik.)
Fotó: Petschnig Mária Zita előadás közben.
Bérces Edit újabb két győzelme / (ka) ; fotó Kurta Áron
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 100. sz. (2009. ápr. 29.) p. 10.
Bérces Edit ultramaratonista, az intézet oktatója legújabb sporteredményeiről: győzelem a
finnországi Espoo-ban, majd a Sárváron megrendezett 24 órás viadalokon.
Új infocentrum épül Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum]
Webhely: N-Joy Rádió. - Megjelenés dátuma: 2009. május 7., 16:14
Online megjelenés forrás URL:
http://www.enjoyradio.hu/?RadioID=889
Fejleszt a főiskola : 622 millióból épül infocentrum [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2009. május 7., 16:58
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/legfrissebb_hirek/20090507_fejlesztes
Infocentrum
épül
európai
uniós
támogatással
Zalaegerszegen
[Elektronikus
dokumentum]
Webhely: Origó. - Megjelenés dátuma: 2009. május 7., 17:56
Online megjelenés forrás URL:
http://www.uniospenz.hu/20090507/infocentrum_epul_europai_unios_tamogatassal_zalaegersz
egen
Infocentrum épül Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Edupress - Magyar Oktatási Hírügynökség. - Megjelenés dátuma: 2009. május 8.,
10:03
Online megjelenés forrás URL:
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=20677
A közlés egyéb előfordulásai (nem teljes gyűjtés!):
Webhely: Diákkapu. - Megjelenés dátuma: 2009. május 8., 10:40
Online megjelenés forrás URL:
http://www.diakkapu.hu/szuloknek/1516-infocentrum-epul-zalaegerszegen
Webhely: HírTV. - Megjelenés dátuma: 2009. május .8., 10:03
Online megjelenés forrás URL:
http://www.hirtv.hu/kultura/oktatas/?article_hid=269671

31
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

Webhely: Zalaegerszegi Televízió. - Megjelenés dátuma: 2009. május 8.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/cgi-bin/zegtv/index.cgi?view=ck&tID=202&nID=62952&nyelv=
Webhely: Leckekönyv. - Megjelenés dátuma: 2009. május 9.
Online megjelenés forrás URL:
http://corvinus.leckekonyv.hu/Hirek/Hirek/Infocentrum-epul-Zalaegerszegen.html
Webhely: erettsegizz.hu - Az érettségi portál. - Megjelenés dátuma: 2009. május 10., 02:30
Online megjelenés forrás URL:
vhttp://www.erettsegizz.hu/hireink/erdekessegek/271.html
Webhely: doksi.hu. - Megjelenés dátuma: 2009. május 11.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.doksi.hu/news.php?order=ShowArticle&id=1181
600 millióból épül a zalaegerszegi Infocentrum [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Prim Online. - Megjelenés dátuma: 2009. május 10., 8:55
Online megjelenés forrás URL:
http://hirek.prim.hu/cikk/72861/
Infocentrum épül a számviteli főiskolán : tanulmányi labort, kutatószobákat alakítanak ki /
(se)
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 107. sz. (2009. máj. 8.) p. 3.
A BGF 2009.05.07.-én tartott sajtótájékoztatójának ismertetése: az intézetben EUtársfinanszírozással, a TIOP 1.3.1. intézkedés keretében Információtechnológiai és Gazdasági
Információs Tudásközpont (Infocentrum) létesül bruttó 622 millió forintos beruházás keretében.
Az önrész finanszírozásához 10-10 millió forinttal a megyei és a városi önkormányzat is
hozzájárul.
Infocentrum épül Zalaegerszegen [Elektronikus dok.]
Webhely: Zalanews. - Megjelenés: 2009. május 23., 13:35
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalanews.eu/200905231434/regionalis-hirek/infocentrum-epul-zalaegerszegen.html
Boldogulni diplomával : túlképzés és kevés munkahely / Horváth Viktória ; fotó Katona Tibor,
grafikon Urbanics Pál
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 139. sz. (2009. jún. 16.) p. 1., 4. - Ill.: fotók
(Hét fotóval és egy ábrával. A cikk a 4. oldalon "Mire jutsz a diplomáddal?" címen folytatódik.)
Egész oldalas írás riportokkal a frissdiplomások elhelyezkedési esélyeiről. A riportalanyok közt
megszólalnak hallgatók, felsőoktatási vezetők (Dr. Tóth József, Dr. Dublecz Károly), Hegyi
László, a munkaügyi központ igazgatója és mások.
Fotók: Elmontné Tóth Ida tanulmányi adminisztrátor; Hegyi László; Furján Tünde hallgató a
vizsgán; módszertani vizsgára várakozó hallgatók; megkérdezett olvasók: Gergály Sándorné,
Csécs Miklós, Simon Gábor. Grafikon (ZH-gyűjtés alapján): a legnépszerűbb tíz felsőoktatási
szak 2009-ben, a jelentkezők számával (a gazdálkodási és menedzsment szak a 2., a pénzügy
és számvitel az 5. helyen).
Vera célja az önállóság / (pgy) ; fotó Pezzeta Umberto
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 141. sz. (2009. jún. 18.) p. 1., 15. - Ill.: fotók
(Két fotóval. A cikk a 15. oldalon "A cél az önállóság" címen folytatódik.)
Riport Takács Veronikával, az intézet másodéves hallgatójával, aki SMA betegsége miatt
Pekingben őssejtkezelésen vett részt.
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Fotók: Takács Veronika édesapjával; Veronika Pekingben.
A felsőoktatásban stratégiai szövetségekre van szükség / F. Szabó Emese ; [riportalany]
Sándorné Kriszt Éva
In: Napi Gazdaság, 19. évf. 141. sz. (2009. júl. 23.) p. 4-5. - Ill.: fotók
(Két fotóval. A cikk beköszöntője az 1. oldalon "Kivárnak a bolognai diákok" címen található.)
Riport a BGF rektorával, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) társelnökével a 2009/2001. évi
felvételi ponthatár-húzásának apropóján. Sándorné dr. Kriszt Éva a MRK célkitűzéseiről, a
kutatás-fejlesztésről, valamint a felsőoktatás szabályozásáról és a piaci igényekről.
A riport intézeti vonatkozású része:
"A BGF szeptemberben hoz létre egy kutatóközpontot. Emellett Zalaegerszegen regionális
tudásközpont létrehozását is kezdeményezte a főiskola. [...] Építő, ha a felsőoktatási
intézmények stratégiai szövetségeket kötnek egymással. Zalaegerszegen ez a BGF, a Pécsi
Tudományegyetem, A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közreműködésével
jött létre. A BGF komoly campussal rendelkezik a zalai megyeszékhelyen, de nem használja ki
maradéktalanul az ebben rejlő kapacitásokat, ezért gondoltuk, hogy kifejezetten regionális
alapon, a párhuzamosságok kiszűrésével működjön együtt a három intézmény. Az oktatásnál
előnyös lehet a képzések összekapcsolása, például az egészségügyi oktatás jól illeszkedhet az
idegenforgalmi szakmenedzser képzéshez. Formálódik egy közös, az egészségturizmushoz
kapcsolódó képzés is. A zalaegerszegi központot valamennyire a kényszer is szülte, mert
csökkent az intézet hallgatói létszáma."
Fotó: Sándorné dr. Kriszt Éva. - Ábra: Hallgatók száma a felsőoktatásban.
Magasak lettek a ponthatárok [Elektronikus dok.]
Webhely: Zalaegerszegi Televízió. - Megjelenés dátuma: 2009. július 24.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/cgi-bin/zegtv/index.cgi?view=ck&tID=202&nID=85734
Kevés a hallgató a magas pontszámok miatt [Elektronikus dok.]
Webhely: Zalaegerszegi Televízió. - Megjelenés dátuma: 2009. július 31.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/cgi-bin/zegtv/index.cgi?view=ck&tID=202&nID=86444
Az intézet 2009/2010. tanévi első körös beiskolázási helyzetéről nyilatkozik dr. Tóth józsef
intézetigazgató a ZTV Hiradóban.
Örömök, csalódások : idén magasabbak a ponthatárok / Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor,
Ohr Tibor ; grafika Urbanics Pál ; riportalanyok Orbán Fiorella [et al.]
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 173. sz. (2009. júl. 25.) p. 1., 4., 6-7. - Ill.: fotók
Online változat forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/nap_temai/20090725_valamelyikre__a_tobb_kozul
Hat fotóval felvételizőkről és megkérdezett olvasókról, valamint egy táblázattal a tíz
legnépszerűbb felsőoktatási intézményről. A cikk folytatása "Valamelyikre, a több közül" címen
folytatódik a 4. oldalon, valamint "Ponthatár" oktatási melléklettel a 6-7. oldalakon.
Riport Csány szakközépiskolásokkal (Orbán Fiorella, Molnár Bernadett) és Ady gimnazistákkal
(Farkas Péter, Bajnok Szidónia, Vizsy László) továbbtanulásukról, valamint felsőoktatási
intézményvezetőkkel: dr. Dublecz Károllyal (PE Keszthelyi Georgikon Kar), Birkner Zoltánnal (PE
nagykanizsai kampusz), Sándorné dr. Kriszt Évával (BGF), dr. Tóth Józseffel (BGF PSZFK
Zalaegerszegi Intézet).
A cikk intézeti vonatkozású része:
"A Budapesti Gazdasági Főiskola rektora, Sándorné dr. Kriszt Éva közleményéből kiderült, a
zalaegerszegi intézetükbe 202 hallgató nyert felvételt. 139 fő államilag támogatott, 63 fő
költségtérítéses rendszerben tanulhat szeptembertől. A szabad kapacitásokat pótfelvételivel
töltik fel. Dr. Tóth József, az egerszegi számviteli főiskola igazgatója hozzátette: 901 fő
jelentkezett intézményükbe, ebből alapképzésre 627 fő.
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- A magas felvételi ponthatárok miatt a jelentkezőkhöz képest meglehetősen alacsony a felvett
hallgatók száma - érzékeltette a helyzetet.
Úgy vélte, a regionális különbségek, a családok eltérő szociális helyzete, az egyes középiskolák
különböző oktatási lehetőségei más-más előképzettséget biztosítanak a fiataloknak. Javasolja, a
felvételi rendszerben vegyék figyelembe a regionális különbségeket is."
A riportok olvasói véleményeket (Somogyi Rita, Gálosné Zsidai Mária, Galambos Miklósné) is
tükröznek.
Vegyesen alakult a beiskolázás : nem mindegyik felsőoktatási intézményvezető elégedett a
felvételi létszámmal / (se)
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 208. sz. (2009. szept. 5.) p. 3.
Online változat forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura/20090905_vegyesen_alakult_a_beiskolazas
A felsőoktatási intézmények tanévkezdéséről és a beiskolázási létszámok alakulásáról. Közlők:
Balaicz Zoltán (ZFOK), dr. Tóth József (BGF PSZFK ZA), Zsigmond Edit (PTE EK ZKK), dr.
Németh Árpád (BME GK ZK).
A cikk intézeti vonatkozású része:
"A számviteli főiskolán 25l elsőéves kezdi meg a tanévet, 49 százalékuk államilag támogatott
rendszerben. Dr. Tóth József, az intézet igazgatója hozzátette, a felvett létszám a tavalyihoz
képest némiképp emelkedett, ám a képzés szerkezete a felsőfokú szakképzés javára tolódott el.
A felvételi rendszer egyenlőtlensége, a rendkívül magas ponthatárok miatt indokoltnak tartaná a
regionális (térségi) pontok beiktatását."
A hét végén tartotta tanévnyitó ünnepét több zalai felsőoktatási intézmény [Elekronikus
dok.] / ZH ; fotók Ohr Tibor, Horányi Árpád
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2009. szeptember 6., 16:10
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/legfrissebb_hirek/20090906_tanevnyito
A zalaegerszegi és keszthelyi tanévnyitókról.
Fotók: Közös tanévnyitót tartottak Zalaegerszegen; Keszthelyen 551 elsőéves hallgató kezdi
meg tanulmányait.
A tudás vezérli a gazdaságot : a hét végén tartotta tanévnyitó ünnepét több zalai
felsőoktatási intézmény / (mh, há) ; fotó Ohr, Horványi
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 209. sz. (2009. szept. 7.) p. 3. - Ill.: fotók
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/legfrissebb_hirek/20090906_tanevnyito
Online képgaléria forrás URL:
http://ajanlo.plt.hu/cgibin/common/galeria.cgi?online=zh&view=frameset&gID=6901&orderby=&desc=&kezdokepID=
A zalaegerszegi és keszthelyi tanévnyitókról. A cikk intézeti vonatkozású része:
"Első alkalommal rendeztek közös tanévnyitót tegnap a Regionális Tudásközpontban részt vevő
zalaegerszegi felsőoktatási intézmények. A BGE, a BME, valamint a PTE egerszegi képzéseinek
hallgatóit elsőként prof. Dr. Kroó Norbert, az MTA alelnöke köszöntötte. Arról beszélt a
fiataloknak, hogy manapság a tudás a legfontosabb gazdasági tényező, megelőzve a tőkét, az
energiahordozókat, de még a munkaerőt is. A tanévet Sándorné dr. Kriszt Éva, a BGF rektora
nyitotta meg, kiemelve a használható tudás fontosságát. A programon még több felszólaló látta
el útravalóval az elsőéveseket."
Fotók: Első alkalommal tartottak közös tanévnyitót Zalaegerszegen; A Georgikonon 551
elsőéves tett fogadalmat a kari tanács előtt.
Az út legelején : 69 tanuló vehette át gazdasági diplomáját / (hv) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 214. sz. (2009. szept. 12.) p. 3. - Ill.: fotó
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Az intézet szeptemberi diplomaátadó ünnepségéről. A cikk dr. Tóth József intézetigazgató és
Takács Kinga, a kari dékáni hivatal vezetőjének beszédét foglalja össze néhány sorban.
Fotó: Németh András (balra) és Márton István kezében a "még meleg" oklevél és a leckekönyv.
Hiányos tudással : a főiskolás hallgatókat matekból felzárkóztatják / Sinkovics Eta ; fotó Ohr
Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 217. sz. (2009. szept. 16.) p. 3. - Ill.: fotó
A felvételt nyert hallgatók reáltárgyak terén megmutatkozó hiányosságairól, az intézményi
felzárkóztatás szükségességéről nyilatkozik dr. Németh Árpád (BME GK ZK) és dr. Tóth József
(BGF PSZFK ZA). A cikk intézeti vonatkozású része:
"Dr. Tóth József, a számviteli főiskola igazgatója ugyancsak arról tájékoztatott, hogy idén is, a
korábbi évekhez hasonlóan, felmérték az elsőévesek felkészültségét matematikából és idegen
nyelvből. Tegnap megszülettek az eredmények.
- Matematikából érettségi szintű feladatokat kaptak a diákok, azonban sajnos azt kell mondani,
hogy sokan nagyon alacsony színvonalon teljesítettek. Mindenképpen indítunk felzárkóztató
kurzust, amin ingyenesen vehetnek részt a hallgatók. Egyébként intézményünkben
átrendeződött a tantárgy oktatása, a korábbi évekhez képest módosult a gazdasági matematika
tananyaga. Jobban alkalmazkodik, igazodik a szakmai tantárgyakhoz, s ezáltal teljesíthetőbb a
diákok számára."
Fotó: A zalaegerszegi műszaki főiskolán tegnap írtak szintfelmérőt az elsőéves hallgatók,
képünkön Vadvári Tibor matematikatanárral.
Az alvó macska vonzza a patkányt : az FBI már öt évvel ezelőtt figyelmeztetett a gazdasági
válság lehetőségére / (vl)
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 221. sz. (2009. szept. 21.) p. 6.
Sági Péter regisztrált pénzügyi tervezőnek az intézetben tartott szakmai előadásáról, mely a
genfi székhelyű Független Pénzügyi Tanácsadók rendezvényén elhangzottakat ismertette.
Közös tanévnyitó
In: Zalaegerszeg, 17. évf. 33. sz. (2009. szept. 22.) p. 1., 3.
A cikk a helyi felsőoktatási intézmények közös tanévnyitóját ismerteti, megemlítve a 622 milliós
Infocentrum-beruházást is.
Fotó: elsős hallgatók a tanévnyitón.
Bringával munkába [Elektronikus dokumentum] / Szalabán Attila ; fotó Szakony Attila ;
grafika Urbanics Pál ; riportalanyok Becz Dorottya [et al.]
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2009. szeptember 22.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/fooldal-nap_temai/20090922_automentes_nap_az_o_erdekukben
A „Bringázz munkába!” országos kampány és az Autómentes Világnap kapcsán készült
összeállításban nyilatkozik többek közt Ferenczi Edéné, az intézet kollégiumigazgatója is.
Tudásközpont, csakis felsőfokon
In: Pesti Est [különszám] : Helyben vagyunk : helyi érdekű információs magazin - 1.0 : GyőrMoson-Sopron, Vas, Zala, 13. évf. 63. különszám (2009. szept. 24.), p. 19. - Ill.: fotó, grafika
A Pesti Est regionális kiadványa beszámolt a zalaegerszegi Infocentrum fejlesztéséről. A cikk
idézi dr. Tóth József intézetigazgatót, aki a fejlesztés kapcsán úgy fogalmazott: "Nem túlzok, ha
azt állítom, hogy a majdani Infocentrumban egy helyen lehet hozzáférni a világ összes
információs hálózatához. [...] Mindez az oktatás színvonalának emelésén túl előrevetíti egy
nemzetközi szintű és hírű kutatóbázis lehetőségét is."
Fotó: A leendő Infocentrum épülete (8. sz. épület). Grafika: Az Infocentrum könyvtári
ellenőrzőpontjának látványterve.
A Zalaegerszegi Intézet campusán... [Elektronikus dokumentum]
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In: A Budapesti Gazdasági Főiskola Hírlevele, (2009. szeptember) p. 2.
A hírlevél "Fejlesztések" rovatában a következő közlés jelent meg:
"A Zalaegerszegi Intézet campusán - 597 millió forint európai uniós támogatásból és 25 millió
forint intézményi támogatásból - 2010 év évgére egy új infokommunikációs centrum valósul
meg korszerű informatikai rendszerrel ellátott könyvtárral, több informatikai teremmel, a
tetőtérben közösségi terekkel és konferencia teremmel."
Hátrányban a vidéki felsőoktatás : értékeltek a kihelyezett képzések vezetői
In: Zalaegerszeg, 17. évf. 32. sz. (2009. szept. 15.) p. 1., 3.
A tanévkezdés alkalmából a zalaegerszegi felsőoktatási intézmények által közösen tartott
sajtótájékoztatón elhangzottakról. A cikk összefoglalja Balaicz Zoltán (ZFOK), dr. Tóth József
(BGF PSZFK ZA), Zsigmond Edit (PTE EK ZKK), dr. Németh Árpád (BME GK ZK) és dr. Borosán
Gyula (PTE FEEFK) nyilatkozatát. A cikk intézeti vonatkozású része:
"Elkezdődött továbbá a TIOP-pályázat keretein belül egy 622 millió forintos fejlesztés, melynek
során információtechnológiai és gazdasági informatikai tudáscentrum létesül majd. Dr. Tóth
József, a BGF PSZF Kar Zalaegerszegi Intézetének igazgatója elmondta: iskolájukban a felvett
összhallgatói létszám a tavalyi évhez viszonyítva mérsékelt emelkedést mutat, ám az a
felsőfokú szakképzés irányába tolódott el. Egyre népszerűbbek például a banki szakügyintéző,
pénzügyi szakügyintéző vagy a kereskedelmi szakmenedzser képzések. A BSc képzés továbbra
is pénzügy és számvitel, valamint gazdálkodás és menedzsment szakokon folyik. A felvett
hallgatók 66 százaléka Zala megyei, és az első évfolyamosok 40 százaléka rendelkezik már
nyelvvizsgával. [...] Tóth József szerint például a magas pontszámok a pénzügyi gondokkal
küszködő családok lehetőségeit a csökkentik, hiszen ők nem tudják annyi pluszórára járatni
gyermekeiket, mint a tehetősebb szülők. Mindez indokolttá tenné az úgynevezett regionális
(térségi) pontok felvételi rendszerbe illesztését."
Elkészült az akkreditációs anyag
In: Zalaegerszeg, 17. évf. 34. sz. (2009. szept. 29.) p. 2.
Online változat forrás URL:
http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/73/12428/1
A ZFOK kuratóriumi ülésén elhangzottakat ismertető cikk említi a az intézet TIOP-pályázat
keretében megvalósuló, 622 millió forintos Infocentrum-fejlesztését.
A szabadságnak ára van / Arany Horváth Zsuzsa, Varga Lívia ; riportalanyok Poldauf Ingrid
[et al.]
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 232. sz. (2009. okt. 3.) p. 11. - Ill. : sz. fotók
A cikk a "Hétvége" rovatban Németország újraegyesítésének 19. évfordulója alkalmából jelent
meg. Az évforduló kapcsán nyilatkozik Poldauf Ingrid, Hofmann Michael és Katrin Houben.
Michael Hofmann a zalaegerszegi intézet oktatója, német nyelvi lektor, aki tanítványainak is
beszél "Németország történelmének nem mindennapi eseményeiről".
Fotók: Poldauf Ingrid; Michael Hofmann; Katrin Houben.
Kilátás az erkélyről : komfort és kihasználtság a kollégiumokban / Sinkovics Eta ;
riportalanyok Egyed Anna [et al.]; fotó Szakony, Ohr; grafika Urbanics
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 242. sz. (2009. okt. 15.) p. 1, 4.
A Nap témája rovatban megjelent cikk a 4. oldalon "A csillagok száma is számít" címmel
folytatódik és a zalai felsőoktatási intézmények kollégiumait mutatja be. Intézeti vonatkozás:
Ferenczi Edéné kollégiumigazgató nyilatkozik (440 férőhely, ebből 80 a Vizslaparki úton). A
komfortfokozat nagyon jó (a lehetséges négyből háromcsillagos), a havi térítési díj - ami három
éve változatlan -11000 Ft az állami finanszírozású, 17000 a költségtérítéses hallgatók számára.
Fotók: Egyed Anna; Parrag András és Papp Zsolt; Frankovics Judit és Mészáros Szabina.
Grafika: Zalai felsőoktatási kollégiumok (táblázat intézményi férőhely- és kihasználtságadatokkal a 2004., 2007. és 2009. évből).
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Szárnyaikat próbálgatták : gólyabál : együtt buliztak a diákok / (hv) ; fotó Horváth Gábor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 265. sz. (2009. nov. 12.) p. 5.
Az intézet és a műszaki főiskolások közös gólyabáljáról, melyre az Apáczai Csere János
Gimnázium aulájában 2009.11.10-én, kedden került sor. A rendezvényt dr. Gyimesi Endre
zalaegerszegi polgármester nyitotta meg.
Fotó: Az éjféli táncverseny során mindenki megmutatta, mit tud.
Döbbenet a lövöldözés hallatán : ámokfutás : a zalai hallgatók elképzelhetetlennek tartják,
hogy hasonló eset történjen / (sza, szj) ; riportalanyok Reizer Eszter [et al.] ; fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 279. sz. (2009. nov. 28.) p. 17.
A pécsi egyetemen 2009.11.26.-án történt tragikus hallgatói lövöldözéssel kapcsolatos
véleményükről kérdezték újságírók a megye felsőoktatási intézményeinek hallgatóit,
munkatársait, akik nem tartják elképzelhetőnek az ámokfutás megismétlődését saját
intézményükben. A kis intézmények előnye, hogy tagjai jobban ismerik egymást, ezáltal talán
megelőzhetőbbek a problémák.
Fotó: A zalaegerszegi számviteli főiskola hallgatói, Nagy Ramóna, Tompos Zita és Szíjártó Tímea
tanácstalanul állnak a történtek előtt.
Erősítenék a helyi felsőoktatást / (se) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 281. sz. (2009. dec. 1.) p. 1., 4.
A helyi felsőkontatással és a Nyugat-magyarországi Egyetemmel ismerkedtek meg a
középiskolák vezetői a számukra rendezett tájékoztató fórumon.
Az intézet képzési lehetőségeit dr. Tóth József ismertette.
Fotó: A pécsi egyetemi lövöldözés áldozataira emlékeztek tegnap az egészségügyi főiskolások.
Bérces barcelonai sikere : a mediterrán "fagy" is próbára tette a mezőny tagjait / (ka)
In: Zalai Hírlap, 65. évf. 304. sz. (2009. dec. 30.) p. 9.
Sportrovat híre: Bérces Edit a Zalatriatlon ultramaratonistája huszonnégy órás adventi
jótékonysági futóversenyen vett részt, melyen első helyezett lett 179,482 km-es eredménnyel.
Fotó: Bérces Edit halad a cél felé.
Zalaegerszegért Díjat kaptak [Hír]
In: Zalaegerszeg, 17. évf. 44-45. sz. (2009. dec. 15.) p. 11.
A díjazottak között szerepel Dr. Décsy Jenő nyugalmazott főiskolai tanár, aki 1981 augusztusától
2005 decemberéig volt az intézet oktatója, később a pénzügyi tanszék vezetője.
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Neptun: apróbb hibákkal : a hallgatók szerint bosszantó, ha időnként lefagy a rendszer /
(kgy) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 5. sz. (2010. jan. 7.) p. 13. - Ill. : sz. fotó
A "Digitális" rovatban a Neptun nevű elektronikus tanulmányi adminisztrációs rendszerről.
Riportalanyok: Horváth László tanulmányi osztályvezető, továbbá Recsetár Csilla, Csedres Enikő
és Széles Anita hallgatók.
Fotó: Recsetár Kinga és Recsetár Csilla PSZF-es hallgatók nékik vizsgáikat a Neptun Rendszeren
a számviteli főiskola könyvtárában.
Vizsgalázas hetek, napok : beindult a felvételi hajrá a felsőoktatásban / Sinkovics Eta ; fotó
Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 9. sz. (2010. január. 12.) p. 1., 5. - Ill. : sz. fotó
A nap témájaként közölt megyei összeállítás az 5. oldalon, "Sokan "időzítve" tanulnak" címmel
folytatódik. A cikk számos riportalanyt megszólaltat, többek közt dr. Tóth József iskolaigazgatót
és - az ovasói vélemények közt - Horváth Tamás végzős hallgatót.
A cikkben szereplő grafikon a 2009/2010. tanévi félévi vizsgaidőszak megyei felsőoktatási
intézményi adatokat mutat be. Az intézetben 992 vizsgázó van, az egy hallgatóra jutó
tantárgyak száma 7-8.
Lerakták a zalaegerszegi infokommunikációs centrum alapkövét [Elektronikus
dokumentum]
Webhely: Index. - Megjelenés dátuma: 2010. január 13. 12:05
Online megjelenés forrás URL:
http://index.hu/tudomany/blog/2010/01/13/leraktak_a_zalaegerszegi_infokommunikacios_cent
rum_alapkovet/
Rövid hír MTI közlemény alapján az alapkő letételéről.
Lerakták a zalaegerszegi infocentrum alapkövét - a Kormányszóvivői Iroda
közleménye [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Nyugat.hu. - Megjelenés dátuma: 2010. január 13. 15:40
Online megjelenés forrás URL:
http://os.mti.hu/pages/News.aspx?ni=59885
A Kormányszóvivői Iroda közleménye az MTI Országos Sajtószolgálat portálján. "A beruházás
alapkőletételén Ujhelyi István, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára elmondta, hogy a kormány
az elmúlt 20 év legnagyobb vidéki felsőoktatási fejlesztése előtt nyitotta meg az utat az Új
Magyarország Fejlesztési Terv forrásaival."
Lerakták a zalaegerszegi infocentrum alapkövét [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Nyugat.hu. - Megjelenés dátuma: 2010. január 13. 15:40
Online megjelenés forrás URL:
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/44530_leraktak_a_zalaegerszegi_infocentrum_alapkovet
Hír az Infocentrum beruházásról.
Épülhet a 622 milliós Infocentrum Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum]
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. január 13. 17:35
Online megjelenés forrás URL: http://www.zalaihirlap.hu/fokusz/20100113_infocentrum
Hír az Infocentrum beruházásról.
Épülhet a 622 milliós Infocentrum / (pgy) ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 11. sz. (2010. jan. 14.) p. 1., 3. - Ill. : sz. fotó
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Az alapkőletételről. A cikk a 3. oldalon "Épülhet az Infocentrum" címmel folytatódik. A cikk említi
a Zala megyei és a zalaegerszegi önkormányzat 10-10 millió forintos anyagi hozzájárulását az
önrészhez.
Fotó: Jánosa András, Gyutai Csaba, Sándorné dr. Kriszt Éva, Ujhelyi István és tóth József
alapkőletétel előtt.
Kiemelkedő beruházás : letették a zalaegerszegi Infocetrum alapkövét / fotó Zavilla
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 1. sz. (2010. jan. 19.) p. 1., 2. - Ill. : sz. fotó
A BGF Zalaegerszegi Intézete Infokommunikációs Centrumának alapkőletételéről és a
kapcsolódó sajtótájékoztatóról. A szeptemberre elkészülő létesítmény helyet ad a térségben
működő felsőoktatási intézmények közös regionális tudásközpontjának is.
A cikk a 2. oldalon azonos címmel folytatódik. A 622 millió forintos költségvetésből 363 milliót
tesz ki az épület műszaki kivitelezése.
Fotó: Jánosa András kari dékán és Sándorné dr. Kriszt Éva rektor lezárják az alapkőbe szánt
urnát.
Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont fejlesztése [Hirdetés]
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 1. sz. (2010. jan. 19.) p. 3.
Színes Hirdetés az Infocentrum fejlesztéséről.
Változatos képzési palettát kínálnak : a zalai felsőoktatási intézmények elégedettek
lennének a tavalyihoz hasonló létszámmal / Sinkovics Eta ; fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 23. sz. (2010. jan. 28.) p. 6. - Ill. : sz. fotó
A Pályaválasztás szalagcímmel a kereskedelmi mellékletben megjelent megyei összeállításban
dr. Tóth József intézetigazgató nyilatkozik: "... az elsőévesek körében végzett felmérések fontos
információt jelentenek számunkra, a nemrég végzett kutatásaink szerint a munkáltatók által is
elismert diploma, a színvonalas gyakorlatorientált oktatás, valamint a lakóhely közelsége is
fontos szempontként szerepelt a diákok döntésében az intézmény kiválasztásakor." Az intézet
200-250 új hallgatót vár szeptemberben.
Fotó: A megyeszékhelyi számviteli főiskolán a végzős hallgatók tegnap a záróviszga előtti
izgalomban.
Diplomát kaptak, új korszakot nyitnak [Elektronikus dokumentum] / Péter Gyöngyi ; fotók
Ohrt Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. március 5.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/cimlapon/20100305_diplomaoszto_zalaegerszeg
Az intézet diplomaosztó ünnepségén 179 végzett hallgatótól vettek búcsút. A cikkhez képgaléria
is tartozik számos fotóval.
Diplomás közgazdászok lettek [Elektronikus dokumentum] / B. K.
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2011. március 8.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=17845&Itemid=335
Az intézet diplomaosztó ünnepségéről.
Diplomás közgazdászok [Hír]
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 9. sz. (2010. márc. 16.) p. 2.
Az intézet 37. diplomaosztójáról, melyen a februárban záróvizsgázott hallgatókat búcsúztatták.
A közlés online változata:
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2010. március 16.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=18263&Itemid=314
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Könyvek nyomában / (hv)
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 71. sz. (2010. márc. 26.) p. 4.
A Második Nagy Könyvelhagyó Nap rendezvényről, melyhez az intézet könyvtára is csatlakozott
a főiskola különböző épületeiben "elhagyott" 20 könyvvel.
Használt a beültetés / (pgy)
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 80. sz. (2010. ápr. 7.) p. V.
A "65 éves a Zalai Hírlap" c. születésnapi mellékletben megjelent cikk az SMA-betegségben
szenvedő Takács Veronika intézeti hallgató pekingi őssejt-beültetésének eredményességéről
számol be.
Milyen tulajdonságokat szeret? / (ahzs) ; fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 91. sz. (2010. ápr. 20.) p. 1., 3. - Ill. : sz. fotó
A 3. oldalon "Főiskolás fesztivál kezdődött" címmel folytatódó cikk a megyeszékhelyi
felsőoktatási intézmények ötödik, háromnapos fesztiváljáról.
Fotó: Tóth Balázs az állásinterjún a lehetséges munkaadókkal és tanárával.
Fesztiválhangulatban : Szakmai előadások, főző- és sportversenyek is a rendezvényen / Péter
Gyöngyi ; fotó Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 92. sz. (2010. ápr. 21.) p. 3. - Ill. : sz. fotó
A háromnapos főiskolás fesztiválról. Nyilatkozik dr. Tóth József intézetigazgató. A cikk ismerteti
a szakmai programokat, előadásokat. "Válság a kirakatban" címmel Vámos György, az Országos
Kereskedelmi Szövetség főtitkára tartott előadást, Jagasics József, a Zala Megyei Béklétető
Testület elnöke a fogyasztóvédelemről beszélt, Csiszár István, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetője pedig a szellemi tulajdon védelmének kérdéseit
mutatta be.
A shownak folytatódnia kell [Elektronikus dokumentum] / Horváth Viktória
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. június 29.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/fokusz/20100629_diplomaatvetel_pszf
Az intézet diplomaosztó ünnepségéről, melyen 40 hallgató vehette át oklevelét. A cikkhez
képgaléria is tartozik.
Negyvenen a célban / Horváth Viktória ; fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 150. sz. (2010. jún. 30.) p. 1., 3. - Ill. : sz. fotók
Az intézet diplomaosztó ünnepségéről. Az ünnepség keretében megköszönték a leköszönő
igazgató munkáját valamint köszöntötték a július elsejével munkába lépő új igazgatót, dr. Solt
Katalint.
Fotók: Dr. Tóth József utoljára adott át diplomákat; Recsetár Kinga és Penauer Eszter az
oklevéllel.
Diplomaátadó ünnepség
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 24. sz. (2010. júl. 6.) p. 2.
Az intézet diplomaosztó ünnepségéről Dr. Tóth József
gondolataival.

intézetigazgató beszédének egyes

Felvettek? Nem vettek? Mi lesz most? [Elektronikus dokumentum] / Sinkovics Eta ; fotók
Katona Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. július 24.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/fooldal-nap_temai/20100723_felveteli
A felsőoktatási felvételi ponthatárokról. A cikkben megszólaltatják a megyei felsőoktatási
intézmények vezetőit, köztük Dr. Solt Katalint.
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Az igazgatónő bízik benne, hogy a BGF PSZK Zalaegerszegi Intézete a pótjelentkezésekkel eléri
majd a 200 fős létszámot.
A cikkben szereplő grafikon: Jelentkezők és felvettek, 2009-2010 (országos adatok).
Nem légüres térben képezik a hallgatókat : a BGF-re a tavalyinál több diákot vettek fel /
(se)
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 173. sz. (2010. júl. 27.) p. 3.
Sajtótájékoztatón nyilatkozott Sándorné dr. Kriszt Éva rektor és Balaicz Zoltán ZFOK igazgató a
felvételi eredményeiről. Az intézetbe 176 fő nyert felvételt az alapeljárásban.
Startol az Infocentrum Zalaegerszegen [Elektronikus dokumentum] / Sinkovics Eta
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. augusztus 26.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatasoktatas/20100826_startol_infocentrum_zalaegerszegen
Az Infocentrum közelgő átadásáról.
Startol az Infocentrum : ősztől modern képzési lehetőségek a számviteli főiskolán / Sinkovics
Eta
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 199. sz. (2010. aug. 27.) p. 4.
Az Infocentrum közelgő átadásáról.
Segítik a főiskolát : a megyei önkormányzat üléséről / (ahzs)
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 202. sz. (2010. aug. 31.) p. 1., 4.
A megyei közgyűlés jóváhagyta azt az együttműködési keretmegállapodást, melybe vállalta,
hogy "a főiskolát a maga eszközeivel támogatja, a képzést népszerűsíti, a hallgatóknak akár
gyakorlati helyet is biztosít."
A cikk a 4. oldalon "Együttműködés a számviteli főiskolával" cím alatt folytatódik.
Fővárosközpontú felsőoktatás [Elektronikus dokumentum] /készítette Tislér-Szigeti Éva,
Császár Márton ; riportalanyok Zsigmond Edit et al.
Webhely: ZTV : Zalaegerszegi Televízió. - Megjelenés dátuma: 2010. augusztus 31.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=90
2:35 perces híradó videofelvétel a vidéki képzőhelyek kedvezőtlen helyzetéről.
16 év - 16 mérföldkő
In: Zalaegerszegi Polgár (2010. szeptember) p. 2.
A FIDESZ-KDNP helyhatósági választási lapjának cikke "Felsőoktatás-fejlesztés" blokkjában
megemlíti az intézet 2000-ben végrehajtott telephelyváltását. "Az új telephely azóta a város
bővülő felsőoktatási intézményeinek kampuszául is szolgál."
A felsőoktatás megőrzéséről szóló keretmegállapodást írtak alá Zalaegerszegen
[Elektronikus dokumentum] / MTI
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. szeptember 5.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/fooldal-legfrissebb_hirek/20100905_felsoktatasi_keretmegallapodas
A Budapesti Gazdasági Főiskola, a Zala megyei és a zalaegerszegi önkormányzat, valamint a
Zalaegerszeg Felsőoktatásáért
Közalapítvány vezetői a megyeszékhelyen keretmegállapodást írtak alá.
Fékezni az elvándorlást [Elektronikus dokumentum] / Magyar Hajnalka ; fotók Ohr Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. szeptember 6.
Online megjelenés forrás URL:
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http://www.zalaihirlap.hu/gazdasag/20100906_fekezni_az_elvandorlast
Az intézet tanévnyitójáról, két felsőoktatási felvételi statisztikai grafikonnal. A cikk Sándorné dr.
Kriszt Éva rektor, dr. Gyimesi Endre polgármester, Manninger Jenő megyei közgyűlési elnök,
valamint Balaicz Zoltán ZFOK igazgató megszólalásaira hivatkozik. A tanévnyitó ünnepség előtt
került sor a helyi felsőoktatás megőrzését célzó keretmegállapodás aláírására. A cikkhez
fotógaléria is tartozik.
Összefogás a fiatalokért : az elvándorlást szeretnék megakadályozni
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 30. sz. (2010. szept. 7.) p. 1., 4.
A helyi felsőoktatás megőrzését célzó keretmegállapodásról, a vidéki képzőhelyek nehéz
helyzetéről. Az írás összefoglalja Dr. Solt Katalin (BGF PSZK ZA), Zsigmond Edit (PTE EK ZKK),
Dr. Jeréb László és Dr. Varga Mihály (NYME), valamint Dr. Borosán Gyula (PTE FEEFK)
véleményeit.
Az intézet a 2010/2011. tanévet 208 elsős hallgatóval kezdi meg. A cikk a 4. oldalon "Verseny a
hallgatókért" cím alatt folytatódik.
Nyílt nap az Infocentrumban! [Hirdetés]
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 31. sz. (2010. szept. 14.) p. 5.
Színes Hirdetés az Infocentrum átadó rendezvényéről.
Fókuszban a centrum : a januárban lerakott alapkő felett háromszintes létesítmény áll / (va) ;
fotó Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 218. sz. (2010. szept. 18.) p. 3. - Ill. : sz. fotó
Az Infocentrum átadásáról és a kapcsolódó sajtótájékoztatóról. Az átadó ünnepség másnapján
bormarketing tárgyú rendezvényt tartottak.
Fotó: Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár és Sándorné dr. Kriszt Éva rektor a frissen avatott
épületben.
Ingyenes szűrések, felvilágosító programok a szívünk világnapján [Elektronikus
dokumentum] / Magyar Hajnalka
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. szeptember 20.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/szolgaltatas/20100920_ingyenes_szuresek__felvilagosito_eloadaso
A Szív Világnapja alkalmából az Infocentrumban szeptember 24-én tartandó programokról.
Zalaegerszegi "viziten" járt a miniszter [Elektronikus dokumentum] / Horváth A. Attila; fotó
Pezzetta Umberto
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. szeptember 20.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kozelet/20100920_egerszegi_viziten_miniszter
Zalaegerszegi látogatása során Dr. Réthelyi Miklós, a nemzeti erőforrás miniszter felkereste a
BGF nemrég átadott Infocentrumát is.
Átadták az Infocentrumot [Elektronikus dokumentum] / V. Zs.
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2010. szeptember 21., 13:02
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=24328&Itemid=235
Az intézet Infocentrumának átadásáról.
Egerszegi "viziten" járt a miniszter / (haa) ; fotó Pezzetta Umberto
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 220. sz. (2010. szept. 21.) p. 1., 3. - Ill. : sz. fotó
Dr. Réthelyi Miklós, nemzeti erőforrás miniszter zalaegerszegi látogatásáról, melynek során
felkereste a BGF nemrég átadott Infocentrumát is.
A cikk a 3. oldalon "A várost méltatta" címmel folytatódik.
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Átadták az Infocentrumot : szükség van a vidéki főiskolákra
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 32. sz. (2010. szept. 21.) p. 1., 2. - Ill. : sz. fotó
Az Infocentrum átadásáról, mely egy példaértékű összefogás eredményeként valósult meg.
Fotó: Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár és Sándrorné dr. Kriszt Éva rektor a
létesítmény avatásán.
Cigi helyett a napi sportra kell rászokni [Elektronikus dokumentum] / Magyar Hajnalka ;
[riportalany] Lupkovics Géza
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. szeptember 22.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/eletmod/20100922_szures_sziv_vilagnapjan
A Szív Világnapja alkalmából az Infocentrumban szeptember 24-én tartandó egyik előadás
témájáról.
Ha már eljött, belépett [Elektronikus dokumentum] / Magyar Hajnalka ; fotó Katona Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. szeptember 25.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kozelet/20100925_ha_mar_eljott__belepett
A Szív Világnapja alkalmából az Infocentrumban szeptember 24-én tartott rendezvényről.
Átadták a Zalaegerszegi Infocentrumot [Hirdetés]
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 33. sz. (2010. szept. 28.) p. 2.
Színes Hirdetés az Infocentrum átadásáról.
Mindenki előtt nyitva az Infocentrum / (se)
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 226. sz. (2010. szept. 28.) p. 5.
Az Infocentrumról, melynek révén komplexebb és eredményesebb oktatás valósulhat meg az
intézetben.
A létesítmény nyitott kapukkal várja a régió polgárait és vállalkozóit is.
Békakeresés a szökőkút körül [Elektronikus dokumentum] / Kiss Anna ; fotó Ohr Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. szeptember 29.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20100929_
Képes hír az intézet gólyaavatójáról.
Békakeresés a szökőkút körül : válogatott próbatételek, szigorúan tanórán kívül / (kia) ; fotó
Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 228. sz. (2010. szept. 30.) p. 7. - Ill. : sz. fotó
Az MKT Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezete által rendezett gólyaavató rendezvényről. A Dísz
téren az intézetvezető köszöntötte a gólyákat.
Fotó: A "talicskaverseny" jutalma egy jó nagy pohár vörösbor volt.
Bitumendús olajra alapoztak [Elektronikus dokumentum] / Kiss Anna ; fotó Katona Tibor
Webhely: ZalaMédia Online. - Megjelenés dátuma: 2010. november 3., 23:59
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=25470&Itemid=255
Az intézet Infocentrumában rendezték "A Sphinx benzintől a Dynamic motorolajig" címmel a
hazai kőolaj-finomítás történetéről szóló konferenciát a Magyar Olajipari Múzeum
szervezésében.
Ami előreviszi a világot... : az EEN hálózat célja a kkv-k innovációs és kutatásfejlesztési
aktivitásának elősegítése / (vl) ; fotó Ohr Tibor
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In: Zalai Hírlap, 66. évf. 257. sz. (2010. nov. 5.) p. 6. - Ill. : sz. fotó
Az intézet Infocentrumában tartott rendezvényről, melyen Vékásyné Gál Zsuzsanna, az
Enterprise Europe Network (EEN) régiós vezetője adott elő a Magyar Közgazdasági Társaság
megyei szervezete és a Bank Klub Szakmai Fórum által szervezett előadáson.
Szigorodik a felvételi : a minőséget célozza a tervezet / (se) ; fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 260. sz. (2010. nov. 9.) p. 1., 3. - Ill. : sz. fotó
Dr. Dublecz Károly dékán (PE GK) és Bogdán Mariann iskolaigazgató (Apáczai ÁMK) véleménye
a felsőoktatási felvételi tervezett átalakításáról.
(Az intézethez csak a cikk fotója kapcsolódik, melyen intézeti hallgatók szerepelnek, tantermi
környezetben.)
A cikk a 3. oldalon "Szigorodó feltételek" címmel folytatódik.
Keringő Elton Johnra [Elektronikus dokumentum] / Kiss Anna ; fotó Katona Tibor
Webhely: Zalai Hírlap Online. - Megjelenés dátuma: 2010. november 17.
Online megjelenés forrás URL:
http://www.zalaihirlap.hu/kultura_oktatas-oktatas/20101117_golyabal
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete és a Nyugatmagyarországi Egyetem Gépészeti és Mechatronikai Intézet Zalaegerszegi Műszaki Képzési és
Kutatási Központja által közösen rendezett gólyabálról. A cikkhez fotógaléria is tartozik.
Boldogságon innen, gazdaságon túl... : a Föld túlnépesedett, az emberek szükségleteiken
felül fogyasztanak, ami a tudomány mai szintjén hosszú távon nem fenntartható / Varga Lívia ;
fotó Ohr Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 267. sz. (2010. nov. 17.) p. 6. - Ill. : sz. fotó
Dr. Takács Dávid főiskolai adjunktus előadásáról.
Keringő Elton Johnra : gólyabál : ami minden évben lázba hozza a hallgatókat / (kia) ; fotó
Katona Tibor
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 268. sz. (2010. nov. 18.) p. 4. - Ill. : sz. fotó
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete és a Nyugatmagyarországi Egyetem Gépészeti és Mechatronikai Intézet Zalaegerszegi Műszaki Képzési és
Kutatási Központja által közösen rendezett gólyabálról.
Fotó: Az elegáns nyitótánc egyik pillanata.
Az iráni nagykövet a városházán [Hír]
In: Zalaegerszeg, 18. évf. 42. sz. (2010. nov. 30.) p. 5.
Az iráni nagykövet zalaegerszegi látogatásáról, melynek során felkereste az Infocentrumot is.
Maradandót alkottak : nyolc magánszemélyt és két közösséget tüntettek ki / (szj)
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 294. sz. (2010. dec. 18.) p. 4.
A városi önkormányzat által 17 esztendeje alapított Zalaegerszegért-díj 2010. évi díjazottjairól.
Dr. Csanádi Ágnes, az intézet igazgatói hivatalának vezetője, főiskolai docens kiemelkedő
szakmai és tudományos munkájával, valamint a regionális tudásközpont létrehozásában vállalt
szerepével érdemelte ki a díjazást.
Számára a futás örök marad : Bérces Edit szilveszterkor is ott lesz a rajtnál
fényképezőgépével / Kerkai Attila ; fotó Farkas Olivér
In: Zalai Hírlap, 66. évf. 303. sz. (2010. dec. 30.) p. 10.
Bérces Edit PhD, az intézet oktatója, zalaegerszegi sportoló nyilatkozik az ultrafutásról,
sporteredményeiről és a szilveszteri városi sportrendezvényről, a 16. Egerszegi Mountain Man
Maratoniról.
Fotók: Bérces Edit a Bécs-Budapest szupermaratonon; Bérces Edit portréfotó.
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