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November 14.  „Folton-folt” A Kanizsa Folt, valamint a Magyar Foltvarró Céh  
   gyűjteményes  kiállításának megnyitója 
 

November 20.  „A globális felmelegedés és helyi hatásai” Dr. Anda Angéla, a  
   Pannon Egyetemen Georgikon Kar tanszékvezető egyetemi tanára 

A rendezvény támogatója a Külügyminisztérium EU Tájékozató 
Szolgálata. 

   

November 21.  „Ha szól a szív”. Rózsás Sándorné kötetbemutató estje 
    
 

November 24-30. Tök Jó Könyvek – könyvkiállítás tiniknek 
 
 

November 27.  „Levél a Mikuláshoz”- Mikulás-váró zenés  műsor gyerekeknek  
  Vendég: Neszmélyi Magdolna színművész (alsó tagozatosok és  
  óvodás nagycsoport) 

  

November 27.  Fogyasztóvédelem  az Európai Unióban  és Magyarországon. 
   Előadó: Dr. Vértényi Jenő, az Országos Fogyasztóvédelmi  
   Egyesület Zala Megyei Szervezetének elnöke. A rendezvény  
   támogatója a Külügyminisztérium EU Tájékozató Szolgálata. 

 

December 12.   Álmok Útján. Bokros Tiborné Kamarás Klára kötetbemutatója és  
Tímár Zoltán Op-Art  Alkotó  kiállításának megnyitója. 

 

December 12.  Karácsonyi Hangulatban. Szalvétatechnikával készült képek  
   kiállítása  
   

December 16.  „Gyertyafény, Szép Remény…” Ünnepváró kézműves foglal- 
   kozás óvodásoknak 
    

December 19.  „Téli Világ, De Jó Világ”. Ünnepváró kézműves foglalkozás  
   általános iskolásoknak 
 

 
 

 
„SALLA” MŰVEDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
 
 
Egészségpolitika és népegészségügy az Európai Unióban 
 
 2008. szeptember 18-án Dr. Czimbalmos Ágnes tartott előadást a zalalövői 
művelődési központ nyugdíjas klubjában. A gyermekorvos pszichológus orvosként 
kezdte pályafutását, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetemen szerzett európai uniós és külügyi szakértő szakoklevelet. Tagja a Team 
Europe Hungary szakértői csoportnak, szakterülete az egészségpolitika és 
népegészségügy.  
 Az előadás keretében elsőként röviden az EU-alapokról, intézményrendszerről 
beszélt a szakértő, majd elmondta, hogy az Európai Unió kezdetben nem foglalkozott 
egészségügyi kérdésekkel. Az orvosi ellátás, a háziorvosok és kórházak működése 
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jelenleg sem tartozik a 
hatáskörébe, egyedül a meg-
előzés, az egészségmegőrzés az a 
terület, amelyben együttműködés 
figyelhető meg. Az előadás 
második felében az Európai Unió 
legfontosabb egészségügyi prob-
lémáiról, illetve az ehhez 
kapcsolódó feladatokról és 
célkitűzésekről hallottunk hasz-
nos információkat, befejezéskép-
pen pedig megvitattuk a helyi és 
országos szintű problémákat.  
 

 
Éghajlatvédelem az Európai Unióban 
 
 2008. november 20-án Szabó Zoltán, a Levegő Munkacsoport civil szervezet 
programvezetője, Team Europe Hungary szakértő tartott előadást a Művelődési 
Központban.  
 Az előadás első részében a Bioszféra-kísérletek kudarcáról számolt be az előadó. 
A kísérlet során zárt komplexumban, mesterségesen próbálták fenntartani az életet, 
sikertelenül. Megdöbbentő a Húsvét-szigetek példája is, ahol a civilizáció saját maga 
okozta a pusztulását az erdők kivágásával.  
 Az előadás második felében a levegő összetételéről, az üvegházhatásról, és a 
környezetünkben eddig bekövetkezett változásokról hallottunk. Az éghajlatváltozás már 
megkezdődött, ha nem cselekszünk, várható hatás többek között a felmelegedés, a 
csapadékviszonyok megváltozása, a szélsőséges időjárási események gyakoribbá válása, 
különböző betegségek elterjedése, vízhiány, bizonyos fajok kihalása. A probléma 
megoldásához globális összefogásra van szükség, de egyéni szinten is nagyon sokat 
tehetünk az energiafelhasználásunk csökkentésével, közlekedési, vásárlási és étkezési 
szokásaink változtatásával. Ne feledjük: „a Földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön.” 
         Kovács Mónika 

 
 
ZALA MEGYEI BÍRÓSÁG DR. DEGRÉ ALAJOS JOGI SZAKKÖNYVTÁRA 

  
 A Networkshop 2008-ban megrendezett 17. 
konferenciáján, Dunaújvárosban Sándor Gertrud 
könyvtáros „A Zala Megyei Bíróság dr. Degré Alajos 
Jogi Szakkönyvtárának története” címmel tartott 
előadást.   
 Beszámolójának prezentációja és filmanyaga 
megtalálható a következő weboldalon: 

http://vod.niif.hu/index.php?lg=hu&mn=archive&eid=78&sm=listevent&secid=9  

http://vod.niif.hu/index.php?lg=hu&mn=archive&eid=78&sm=listevent&secid=9



