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Legyen sok válaszoló Ku turá lis
(Folytatás az 1. oldalról.) zás és munkavégzés jellemző-
Szántó Balázs föosztályve- it, a különböző fogyasztási és

zető érdekes statisztikai ada- megtakarítási adatokat. '
tokat emelt ki a felméréssel A hivatal munkatársai a
kapcsolatban. Kiderült többek Napló kérdésére elmondták,
között az is, hogy Veszprém 100 százalékos együttműkö-
megyében minden hatodik désre szánútanak a megyé-
25. életévét betöltött személy ben, ahol általában a válasza-
bír egyetemi vagy főiskolai dók 60-70 százaléka szokott
oklevéllel, valamint, hogy egy együttműködő és készséges
átlagos lakás területe a me- lenni. Tizenegy kérdezőbiztos
gyeben 80 négyzetméter. fogja felkeresni a véletlensze-

A felmérésen használt kér- rűen kiválásztott háztartáso-
dőív érinti a családok gazdál- kat október 20-aés december
kodási szokásait, a foglalko- 7-e között.

Bápya és pácolt nyúl
Támogatta a kőtetet a Helyi Értéktár Bizottság

1

V6rpolotll (szpd) - A palo-
tai pácolt nyúl receptje
jól megfér a Thury-vár be-
mutatásával és a helyi bá-
nyászat történetével ab-
ban (a most megjelent
várpalotai kötetben,
amelynek ünnepélyes be-
mutatóját kedden tartot-
ták a várósi könyvtárban.

Az intézmény különtermé-
ben Csővári János, a kötetet a
Helyi Értéktár Bizottság tá-

mutatását Petrovics Lászlá, a
Városszépítő és -védő Egye-
sület elnöke vállalta magára.
Elmondta, a várpalotai általá-
nos iskolákban ahonismeret
órákon is jól használható az
alapos gyűjtemény, amely
fényképekkel illusztrálva ve-
zeti végig az olvasót a váro-
son. - Építészeti örökségeink
közül a Thury-várat mint a
térség jelképét nagy tisztelet-
tel és tárgyszerűséggel mutat-
ja be a könyv, de a Zichy-

Petrovics lászló üobbra) mutatta be tegnap a rendhagyó
könyvet az érdeklődő közönségnek. Mellette (sővári János,
a Könyvtárpártoló Alapftv~ny kuratóriumának elnöke

mogatásával kiadó Könyvtár-
pártoló Alapítvány elnöke el-
mondta, azért fontos a Várpa-
lota múltból örökölt értékei
című könyv kiadása, hogy a
téma iránt érdeklődők mellett '
a következő generációnak is
legyen módja megismerkedni
a város múltjával, értékeivel.

A Budai Lásrlá könyvtár-
vezető által jegyzett, 600 pél-
dányban' megjelent .kötet be-

kastély és több más fontos
épület, a védett várpalotai sí-
rok és az inotai római kori ha-
lomsírok, természeti értéke-
ink, valamint Köztéri szobrok
és emlékművek is helyet kap-
tak az oldalakon' - mondta el
Petrovics László. '

A Város szépítő és -védö
Egyesület elnöke hozzátette,
a város 20. századi története
is megelevenedik a könvvben,

TÁRLAT Díner Tamás képei a poro

A kiállítást Veszeli Lajos festőművész betegsége miatt a fotóművész, Dí

Herend (tt) - Az év utolsó
időszaki kiállítása nyílt
a porcelánmúzeumban,
ezúttal Díner Tamás fotó-
művész munkáiból Világ-
Képeim címmel. Az ese-
mény beleillik a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt.
kulturális missziójába.

A Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt.:' nem csak egy
gazdasági társaság,
hanem kultúra- és ér-
tékteremtő közösség,
amely. értékeket, őriZ;.•
és átörökít, mondta Si-
mon Attila, a társaság
vezérigazgatója Diner
Tamás fotóművész ki-
állításának megnyitó-
jáno A társaság e kulturális
missziója keretében idén 14
kiállításon mutatkozott be,
hazánk különböző helyei
mellett .Ausztriában és Né-
metországban is. Herenden
sem csak a porcelángyártás,

a kézműipar hagyományait
ápolják, hanem a múzeumban
idén teret engedtek érmekiál-
lításnak, ikonfestőnek, a
Zwacknak, most pedig egy
fotóművésznek. A vezérigaz-
gató szerint Díner Tamás a
képein csendet, nyugalmat,
igét hirdet, ez a világkép kö-
zel áll a herendihez.

A kiállítást Vesze li Lajos
festőművész betegsége miatt
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amilyenneK Dfner képe
mutatnak bennünket

Eltávolították
a táblákat
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maga a fotóművész nyitotta
meg, aki Revbirá Tamás mű-
fordító-kritikust hívta segítsé-
gül. Ő így írt a munkásságá-
ról: .Díner Tamás, a fotómű- (
vész bensőséges kapcsolatot
tart fenn a tárgyi valósággal.
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