
MEGHÍVÓ

2011. JÚNIUS 3. (péntek)        2011. JÚNIUS 10. (péntek)

A Zalai Falvakért Egyesület – Zala Megyei Önkéntes Centrum találkozókat szervez mindazoknak a 
csoportoknak,  egyéni  fellépőknek,  gyermek-,  kézműves  foglalkozásokat  tartóknak,  akik 
önkéntes szerepet vállalnának Zala megyei rendezvényeken. Programjainkat ajánljuk továbbá  zalai 
polgármestereknek, rendezvény- és programszervezőknek, művelődési ház, valamint integrált 
közösségi és szolgáltató tér vezetőknek.

 A  találkozók célja,  hogy  a  színvonalas,  helyi  produkciókat  és  foglalkozásokat  biztosító 
közösségek  és  a  helyi  programszervezők  megismerjék  egymást,  hosszú  távú  kapcsolatok 
alakuljanak  ki,  és  egyéni  munkájukhoz  további  instrukciókat  kapjanak,  tapasztalatokat 
szerezhessenek.

Az  egyesület  közösségi  önkéntes  adatbázisában  regisztrált  szervezetek  számára  biztosítja  a 
szélesebb körben való megjelenést, tevékenységük ajánlását a megyei programszervezők számára. 
Az adatbázis elérhető a www.onkenteszala.hu honlap „Önkéntes közösségek” menüpontjában.

Azok  számára,  akik  az  adatbázisban  nem  szerepelnek,  az  e  levél  mellékleteként  megküldött 
regisztrációs lapon regisztrálhatnak.

A  találkozásra  két  alkalommal nyílik  lehetőség,  különböző  szakmai  programok  keretében.  2011. 
június 3-án A népi hagyományok estjére hívjuk az érdeklődőket,  június 11-én pedig Színház a 
kulisszák mögött címmel rendezzük második találkozónkat. A programokra szeretettel várjuk azokat 
is,  akik  nem  népi  hagyományőrzéssel,  színjátszással  foglalkoznak  (például  modern  táncosok, 
kézművesek, énekesek, zenészek…stb.), hiszen mindkét alkalom programját úgy alakítottuk ki, hogy 
alkalmat  nyújtson  a  személyes  találkozásokra,  bemutatkozásra,  kapcsolatfelvételre  a  helyi 
rendezvények  szervezőivel,  valamint  szakmai  fejlődésre  mindazok  számára,  akik  Zala  megye 
közösségi rendezvényein önkéntes fellépéseket, részvételt vállalnak.

A részletes programot lásd a mellékelt lapon.

A  találkozókra  a  mellékelt  jelentkezési  lapok kitöltésével  regisztrálhat,  illetve  jelezheti  fellépési 
szándékát  is.  További  részletekről  kérjük,  érdeklődjön  a  70/388-5288-as  mobil-,  a  92/511-260-as 
vezetékes számon, vagy e-mailben az onkentes@zalafalu.axelero.net címen.

Zalaegerszeg, 2011. május 23.

Rendezvényeinkre szeretetettel várjuk, jelenlétére számítunk!

Szeder-Kummer Mária Selmeczi Zsófia
titkár Önkéntes Centrum koordinátor



ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK TALÁLKOZÓI

PROGRAM

A népi hagyományok estje

Helyszín: Kertvárosi Általános Iskola, Liszt Ferenc tagiskola (8900 Zalaegerszeg, Varkaus tér 1.)
(A 8 és 8C helyi járatos buszok megállnak az épület mellett.)

Időpont: 2011. június 3. (péntek) 17:00 – 20:00

Program:

17:00-17:30 Regisztráció,  köszöntő,  ismerkedés,  a  Zala  Megyei  Önkéntes  Centrum 
szolgáltatásainak bemutatása

17:30 – 18:00 Lovass  Tibor (a  Zalaegerszegi  Televízió  ügyvezetője):  Hogyan  adjuk  elő  és  el 
magunkat?

18:00 –20:00 Táncház  és  néptánc  oktatás  Henczi  Dávid  néptánc  oktató  vezetésével. A 
talpalávalót a Gyéres Zenekar biztosítja.

Moderátor: Horváth László (a Csillagút Gyermekekért Közhasznú Egyesület munkatársa)
A program keretében előzetes jelentkezés alapján  bemutatkozási lehetőséget biztosítunk minden 
résztvevő  számára  maximum  5  percben  (táncos,  énekes,  kézműves  csoportok,  egyéni  fellépők 
számára is!).

Színház a kulisszák mögött

Helyszín: Hevesi Sándor Színház (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 3.)

Időpont: 2011. június 10. (péntek) 16:00 – 19:00

Program:

16:00 – 16:30 Regisztráció,  köszöntő,  ismerkedés,  a  Zala  Megyei  Önkéntes  Centrum 
szolgáltatásainak bemutatása

16:30 – 17:00 Kulisszajárás, bepillantás a színház életébe, működésébe
17:00 – 17:30 Lovass  Tibor (a  Zalaegerszegi  Televízió  ügyvezetője):  Hogyan  adjuk  elő  és  el 

magunkat?
17:30 –19:00 Sztarenki Pál (a Hevesi Sándor Színház színésze, rendezője és művészeti vezetője): 

Rendezői  instrukciók,  tanácsok  az  amatőr  színjátszók  munkájához,  a  jelenlévők 
aktív bevonásával. A programban lehetőséget adunk minden megjelent számára az 
improvizatív fellépésre, és konzultációra.

A  találkozókra  szeretettel  várjuk  azokat  is,  akik  más  területen  tevékenykednek,  ugyanakkor 
szívesen bővítenék szakmai, személyes kapcsolatrendszerüket,  szélesebb körben is megmutatnák 
magukat.  Lehetőséget  kínálunk  minden  résztvevő  számára,  hogy  hasznos  információkkal, 
tapasztalatokkal bővíthesse tudását az önkéntesség, az önmenedzselés, a kommunikáció területén.

A  találkozókra  a  mellékelt  jelentkezési  lapok kitöltésével  regisztrálhat,  illetve  jelezheti  fellépési 
szándékát is.


