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Helyismeteti .vetélkedőa hálón Hama~osan~lkei~i~
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, -. . - ..... ..;.,. ':.A',: e. ,gA város és térségének értékeit hivatott megismertetni azérdeklődökkel a verseny
, ~

feltétel az sem, hogy a város- utólag is bekapcsolódhatnak a
ban vagy környékén éljen. A programba, amelynek végén a
világhálón fellelhető kérdése- tárgyi tudás mellett értékes
ket ráadásul nemcsak az adott helyismereti könyvekkel gaz-
napon, hanem a vetélkedő le- dagodhatnak a résztvevők. Az
jártáig bármikor meg .lehet eredményhirdetést február vé-
válaszolni, így a helyismereti gén tartják majd a pétfürdői . 'Qj
témákra fogékony látogatók közösségi házban. .~. o
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Virp.'.t. (szpd) - Online
helyismereti vetélkedőn
szeretn é megismertetni a
város és környéke épített
és természetes örökségét
az érdeklődökkel a Krúdy
GyulaVárosi Könyvtár.

A másfél évvel ezelőtt a
Társadalmi Megújulás Opera-
tív Programban nyert pályáza-
ti pénzből indított Tudásdepó
Expressz program. részeként

Négy héten
keresztül minden-
nap feltesznek .
egy helyismereti
témájú kérdést

hirdette meg a közelmúltban .
vetélkedőjét a legnagyobb in-
ternetes közösségi portálon a
várpalotai intézmény. Budai
László könyvtárvezető el-
mondta, a januárban indított
webes játék során négyhéten
keresztül mindennap feltesz-
nek egy-egy helyismereti té-
májú kérdést Várpalotával,

illetve akistérséggel kapcso--
latban a könyvtár egyébként
igen aktív Facebook-profilján,
• amelyre várják a vállalkozó
kedvűek válaszait.
A hagyományteremtő cél-

lal meghirdetett vetélkedőnek
bárki résztvevője lehet, nem

. .

A legifjabb korosztályt is szeretnék megnyerni a helyismereti játékra a palotai Krúdy könyvtárban

·ö
&

pasztalt extrém hideg ugyan
nem igazán kedvez az építe
ipari szakmunkáknak.
A Napló olvasói és parto,

rei által felkarolt család egyél
ként jól van, Szilvia jelenleg
Várpalota belvárosában talá
ható albérletben él háro!
gyermekével. -
Anyagilag is rendezettebb

helyzetük, hiszen egyrészt ,
Egy Mosolyért Közalapítvár
jóvoltából nem kell bérleti d
jat fizetniük a lakásért, má
részt pedig havonta kapják
Naplóhoz beérkezett adom;
nyokból összegyűlt össze
részleteit. .

Tavasszal gyermekeivel együtt visszatérhet otthon.ába Lájer Szi'"
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Virpil'.t. (szpd) - Rövi-
desen elkezdődhet a Lá-
jer család leégett házá-
nak építése a település
rnellett található Baglyas-
szőlőhegyen,

Pálffy Zsolt, a teljes kivite-
lezést magára vállaló Markert
Épületszerviz Kft. ügyvezető
igazgatója arról tájékoztatta
lapunkat, hogy az építkezés
műszaki dokumentációja már
elkészült, jelenleg a munkála-
tok ütemezését készítik elő.
Természetesen a felújítás kez-
dési időpontja függ az időjá-
rástól is, az elmúlt héten ta-
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