
    HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 54. hírlevele érkezett Önhöz.  

Rendszeresen küldünk hírlevelet országos és megyei civil aktualitásokról, eseményekről, a civil 

szervezeteket érintő aktuális tennivalókról. Továbbítjuk a tanácsadások alkalmával felmerült 

gyakran ismételt kérdéseket.  

Várjuk a híreket az Ön civil szervezetéről, az aktuális programokról, elért eredményekről, bármiről, 

ami érdekes, színes a zalai civil életben. Hírlevelünket közel 1500 címzetthez juttatjuk el. 

Köszönjük az eddigi sok-sok visszajelzést, programötletet! Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu 
illetve  a facebook oldalon is! 
 

HELYI AKTUALITÁSOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zalacivil.hu/


KORASZÜLÖTTEK VILÁGNAPJA 2014 
 

A "Korán érkeztem" Közhasznú Egyesület idén 2. alkalommal készül a 
Koraszülöttek Világnapjára. 
 
Ez alkalomból tartalmas, érdekes és kellemes programmal várják  a - 
nemcsak a koraszülött gyermekes - családokat egy Info- és Családi 
délutánra! 
 
A „Korán érkeztem” Közhasznú Egyesület csapata sok szeretettel 
meghívja Önt és családját, tisztelt Kollégáit a Koraszülöttek Világnapja 
2014 alkalmából megrendezésre kerülő Info- és Családi délutánunkra!  

 
Időpont: 2014. november 16-án - 14,00-19,00 óra 
Helyszín: ZVMKK – volt Apáczai ÁMK – Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. 
 

A rendezvény részletes programja mellékletünkben található! 
 

FELHÍVÁS 
 

A Színházbaráti kör november 14-én 16 órakor a Hevesi Sándor Színház büféjében találkozik Debrei 
Zsuzsanna és Bot Gábor színművészekkel. Mindenkit szeretettel várnak! 

 
MEGHÍVÓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Létrejött a Családi Vállalkozások Klubja 

Aláírták a Családi Vállalkozások Klubja Egyesület alapító okiratát. Az alakuló ülésen megnevezték a 

klub elnökét és alelnökeit is, valamint megfogalmazták a klub célkitűzéseit és tevékenységi körét 

is. 
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány korábbi projektjének folytatásaként alakult meg a 
Családi Vállalkozások Klubja Egyesület. Az uniós program célja az volt, hogy az osztrák-magyar határ 
menti családi kisvállalkozások vezetőváltását próbálták segíteni – mondta Nagy András, a Zala Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány igazgatója. 
 
A korábbi projekt során a generációváltás előtt álló családi vállalkozások képviselői különböző 
képzéseken vehettek részt. Most a klub elsődlegesen az akkori zalai vállalkozásokból alakult meg, így 
a korábban ott szerzett tapasztalatokat tovább bővíthetik majd. 
A Családi Vállalkozások Klubja Egyesület elnöke Böjte Sándor lett. 
 
Az önkormányzat és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az elkövetkező időszakban egy 
sokkal szorosabb együttműködésre készül. Ezzel részletesen majd a decemberi közgyűlésen 
foglalkoznak – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester a klub alakuló ülésén. 
 
A Családi Vállalkozások Klubja Egyesület nemcsak zalai vállalkozásokat szeretne bevonni találkozóiba, 
hanem Vas és Győr-Moson-Sopron megyére is kiterjesztenék a szervezetet. 
 
http://zalaegerszeg.hu/cikk/23447/Letrejott_a_Csaladi_Vallalkozasok_Klubja_Video  

 
 
 

Az Önkéntesség számos formáját ismerték el 
 
Első alkalommal szervezett szerdán találkozót önkénteseinek a Koraszülött mentő és Gyermek 
intenzív Alapítvány.   
 
A Zala Megyei Kórház gyermekosztályán több tucatnyi önkéntes gyűlt össze, hogy meghallgassa dr. 
Gárdos László osztályvezető főorvos köszöntőjét, amelyben elismeréssel adózott önzetlen 
vállalásukért. Ezt követően Nagy Balázs, a Forest Hungary Kft. marketing igazgatója, az alapítvány 
tanácsadója tartott előadást az önkéntesség történetéről, morális és praktikus tartalmáról. 
 
Részletes információk az alábbi címen: 
 
 http://zaol.hu/zalaegerszeg/az-onkentesseg-szamos-formajat-ismertek-el-1659301  

 

 

Zalaegerszeg fejlesztési elképzeléseivel ismerkedtek a Zalai Nyitott 
Szív Egyesület tagjai 

Megtartotta havi ülését a Zalai Nyitott Szív Egyesület. A pénteki találkozó vendége Balaicz Zoltán 

polgármester volt, aki Zalaegerszeg fejlesztési lehetőségeiről beszélt az egyesület tagjainak. 

http://zalaegerszeg.hu/cikk/23447/Letrejott_a_Csaladi_Vallalkozasok_Klubja_Video
http://zaol.hu/zalaegerszeg/az-onkentesseg-szamos-formajat-ismertek-el-1659301


- A Zalai Nyitott Szív Egyesület 1997-ben alakult. Célja a szívműtöttek, szívbetegek rehabilitációjának 

segítése, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése. A szervezet tagjai minden 

hónap első péntekjén találkoznak – mondta Jakab Vilmos, a Zalai Nyitott Szív Egyesület elnöke.  

http://zalaegerszeg.hu/cikk/23435/Zalaegerszeg_fejlesztesi_elkepzeleseivel_ismerkedtek_a_Zalai_N

yitott_Sziv_Egyesulet_tagjai_Video  

 

Bemutatkozási lehetőség Civileknek a Zalaegerszegi Televízióban 

A Zalaegerszegi Televízió újra lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek arra, hogy nyilvánossága 

előtt bemutatkozhassanak, ismertessék eredményeiket, és népszerűsítsék tevékenységeiket.  

Arra is mód nyílik, hogy programjaikról, rendezvényeikről előzetes hangozzék el, illetve egy-egy 

szöveges, vagy képes beszámoló is megjelenjen a műsorban. A televízió a Civil Információs Centrum 

segítségével szerkeszti adásba a témákat, a jelentkezőket, a híreket, információkat, amelyek 

kéthetente, keddi napokon 18.00-18.50 közötti időpontban kerülnek sugárzásra. 

Használják ki a lehetőséget, éljenek a nyilvánossággal!  

Várjuk megtisztelő megkeresésüket, javaslataikat! A műsorba jelentkezni lehet a Civil Információs 

Centrum programkoordinátoránál:  Harmath Ágnes: info@zalacivil.hu, +36 20 213 1504.  

A jelentkezésen túl kérünk egy bemutatkozó anyagot a szervezetről és/vagy a műsorban bemutatni 

kívánt programról. Kérjük, jelezzék azt is, ha volt már korábban televíziós szereplésük, ami esetleg 

bejátszásként kiegészíthetné a stúdióbeszélgetést! 

 

 AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

Pályázati felhívás: Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj 

A ZAZEE Kulturális Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Adószám: 18969513-1-20) 

pályázatot hirdet Zala, Somogy, Veszprém és Vas megyében élő fiatal alkotók részére az Egyesület 

gondozásában működő Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj elnyerésére. 

Az ösztöndíj célja, hogy segítse azoknak a fiatal alkotóknak a pályán maradását, akik érettségi vizsga 

után tervezik, hogy képző- vagy iparművészeti felsőoktatásban, illetve építésznek tanulnak tovább, 

de középiskolai tanulmányaik befejezését követően még nem tettek sikeres felvételi vizsgát. Az 

Ösztöndíj törekvése továbbá, hogy a jelenleg képző- vagy iparművészeti tanulmányaikat folytató, 

aktív, a művészi önkifejezés eszközeit kereső hallgatók tanulmányait is támogassa.  

 

Az Egyesület a támogatással szeretné segíteni a tehetséges alkotók felvételi felkészülését és művészi 

fejlődését, valamint szeretne kedvező feltételeket teremteni formanyelvében és tartalmában 

korszerű, színvonalas művek létrehozására. 

http://zalaegerszeg.hu/cikk/23435/Zalaegerszeg_fejlesztesi_elkepzeleseivel_ismerkedtek_a_Zalai_Nyitott_Sziv_Egyesulet_tagjai_Video
http://zalaegerszeg.hu/cikk/23435/Zalaegerszeg_fejlesztesi_elkepzeleseivel_ismerkedtek_a_Zalai_Nyitott_Sziv_Egyesulet_tagjai_Video
mailto:info@zalacivil.hu
tel:%2B36%2020%20213%201504


További információkat a következő honlapcímen találnak: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/868d56d6f7409d79c12

57d8d003f9620?OpenDocument 

 

Pályázati felhívás gyermek- és ifjúsági közösségépítő 

programsorozatok támogatására (IFJ-GY-14-E) 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet nyílt pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására. 
 
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. december 3. 23:59 perc 
 
A pályázati anyag mellékletünkben megtalálható, valamint letölthető az alábbi linkről: 
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok 

 

 

RAJZPÁLYÁZAT 
 

Kedves Gyerekek, Szülők, Óvó nénik, és Tanító nénik! 
 

A Zalaegerszegi Hastánc Egyesület 2014. november 29-én ismét megrendezi, immár 
7. alkalommal a Westoriental Hastáncfesztivál és Verseny nevű rendezvényét. 
Ennek alkalmából ismét RAJZPÁLYÁZATOT hirdetünk óvodások, és általános iskola alsó tagozatosai 
(1.-4. osztály) számára. 
A részletes pályázati felhívás mellékletünkben található! 
 

 
 

SZOLGÁLTATÁSAINK 

 
 Partnerségi Információs Napok szervezése egy-egy kistérségben illetve CIC Központban.  
 Zala megyei civil adatbázis létrehozása 
 Önkormányzati civil referensek adatbázis létrehozása 
 SZJA 1 %-os támogatásra jogosult Zala megyei civil szervezetek adatbázisa 
 Önkéntesek és közérdekű önkénteseket fogadó civil szervezetek adatbázisa 
 Hírlevél 
 Civil szakmai könyvtár 
 Civil Jogtár 
 Civil Rendezvény-, Programnaptár 

 

 Irodai szolgáltatások: 
 

 számítógép használat 
 nyomtatás, fénymásolás 
 szkennelés 
 eszközbérlés (notebook, netbook, projektor, videokamera, fényképezőgép, vetítővászon, 

flipchart tábla) 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/868d56d6f7409d79c1257d8d003f9620?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/868d56d6f7409d79c1257d8d003f9620?OpenDocument
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok


Várjuk jelentkezésüket! 

Amennyiben Ön hírlevelet kap tőlünk, akkor valószínűleg részt vett korábbi szakmai 

programunkon, és/vagy a Zalaegerszegi Törvényszéken bejegyzett civil szervezet tisztségviselője, 

személyhez vagy szervezethez köthető e-mail címe megtalálható nyilvános weboldalon.  

Ha a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, kérem azt egy válaszlevélben jelezze! 

A következő hírlevél küldés várható napja: 2014. 11. 18. 

Zala Megyei Civil Információs Centrum 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 
Tel/Fax: 06 92 310 384 
info@zalacivil.hu 
www.zalacivil .hu 
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