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„SALLA” MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
 

 „Fogyasztóvédelem Magyarországon és az EU- ban” címmel tartott előadást Dr. 
Morvay György 2010. február 24-én a zalalövői művelődési központban. Az Európai 
Fogyasztói Központ igazgatója a helyi általános iskola végzős tanulóinak nyújtott 
információkat a vásárlás során felmerülő problémákról és azok lehetséges megoldásáról. 
A hallgatóság többségét természetesen az internetes vásárlás kockázatai és előnyei 
érdekelték, így az előadás nagy részében a tanulók a saját kárukon szerzett 
tapasztalataikat is megoszthatták társaikkal, illetve a szakembertől is sokan kértek 
tanácsot, hova forduljanak, ha gondjuk akadna egy-egy interneten, vagy boltban 
vásárolt termékkel. Morvay György ezenkívül arról is tájékoztatást adott, hogy mit 
jelent a jótállás és a szavatosság, mire terjed ki a fogyasztóvédelmi törvény, valamint, 
hogy mi a teendő, ha elégedetlenek vagyunk a kapott áruval. 

 
Hetedik alkalommal került megrendezésre a zalalövői „Salla” Művelődési 

Központban a környékbeli és helyi óvodások versmondó versenye. A kiírásnak 
megfelelően egy- egy vidám tavaszi verssel készültek a gyerekek, akik a  bagodi, 
hegyhátszentjakabi, zalacsébi és zalalövői óvodákból érkeztek. 
A szereplőkre kíváncsiak voltak a csoporttársaik, szülők, nagyszülők is, akik a 
zsúfolásig megtelt teremben tapssal jutalmazták a versmondókat.  
A zsűri elnöke- Oláh Rozália-, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
gyermekkönyvtárának vezetője nyitotta meg a rendezvényt pár bíztató szóval, a 
szünetben pedig Kronekker Zsuzsanna szórakoztatta a gyerekeket vidám játékokkal. A 
szereplők megkapó természetességgel, bátran és jól felkészülten adták elő szavalataikat, 
s a verseny végére a napot is sikerült előcsalogatniuk a goromba felhők mögül. A 
zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen nagyon szoros volt a mezőny. Hosszú tanakodás után 
az alábbi versmondók részesültek jutalomban: Nárai Dominik (Bagod), Simon Lolita 
(Bagod), Srágli Emese (Zalalövő), Györke Anna (Hegyhátszentjakab), különdíjban 
részesült Bánfai Csenge (Bagod). Valamennyi versenyző emléklappal, apró 
ajándékokkal, és reméljük, kellemes élménnyel tért haza. 

 
Takács Lili 
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