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A VR lapcsalád tagja

Andy Vajna keresi a tehetségeket,
és már osztja a pénzt az új magyar
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Az ötös lottó 30. heti nyerőszámai Jokerszám:

597 672

Bennégett az autóban
Tótvázsony–Kövesgyűrpuszta (tt)
– Egy ember bennégett az autóban
szombaton a hajnali órákban
a Veszprémet Tapolcával összekötő
úton Kövesgyűrpuszta térségében.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelem ügyeletese szombaton
elmondta, a Renault Megane típusú
személyautó eddig tisztázatlan okból
kisodródott, oldalára dőlt és kigyulladt. A helyszínre érkező veszprémi
tűzoltók ugyan eloltották a tüzet, de
a sofőr bennégett a járműben. Elszenesedett holttestét a tűzoltók vágták
ki a kocsiból. A sofőr személyazonosságának megállapítása a szakértőre vár, nyilatkozta a rendőrség
ügyeletese. A baleset körülményeinek a tisztázása folyamatban van.

u16. oldal

A HÉT SZTORIJA Hogyan alakult az életük a legszebb lányoknak?

Őrzik féltett kincsüket
Megyei körkép – Lapunk
évek óta minden nyáron
keresi a legszebb lányokat,
előbb a strand szépe, újabban pedig a Napló szépe
versenyeken. A résztvevőket idén július 24-étől
augusztus 3-áig mutatja be
az újság, a végleges sorrend kialakulása kizárólag
a beérkezett szavazatok
mennyiségén múlik. Szavazni augusztus 9-én 24
óráig többféleképpen lehet.
Tóth B. Zsuzsa

Devecser (tt) – Devecserben a jobbra
ívelő út bal oldalán kívánt megállni
kamionjával a 34 éves mezőtúri gépkocsivezető. A manőver közben azonban nem vette észre a vele szemben
szabályosan közlekedő segédmotorkerékpárost, amely nekiütközött a
gépkocsi hátuljának. A baleset következtében a húszéves ajka motoros
hölgy súlyos sérüléseket szenvedett.

Az úrkúti Lipp Adrienn 1997ben lett a verseny különdíjasa.
Adrienn azóta is gyönyörű, jó
alakját féltve őrzi, pedig időközben két kisfiú édesanyja
lett. Azt mondja, a versenynek
köszönheti például, hogy jó
kapcsolatot, barátságot tud
ápolni lapunk munkatársaival
a mai napig. A Napló versenyét
követően a Miss Universe
Hungaryn első udvarhölgy
lett. Azt követően egy biztosítótársaságnál üzleti igazgatói
feladatokat látott el, majd humán politikai vezetőként dol-

Lipp Adrienn sokoldalú, például lovaglásban és vadászatban is jeleskedik. A kis kép 15 éve készült a Strand szépe verseny különdíjasáról

gozott. Most gyesen van. Érdekes, hogy manapság ő maga is
a média felé fordul, a közel-

múltban forgatott róla egy filmet a televízió. Adrienn
ugyanis meglehetősen sokol-

Szent Jakab: a bor és vad ünnepe
Rátosi Ferenc, a település polgármestere igen fontosnak tartja ezt
a rendezvényt, mely a sümegi
programok közül az egyik legtöbb
látogatót vonzó, de ezt még überelni is akarják azzal, hogy augusztus közepén egy újabb nagy
rendezvényt szerveznek. Akkor
ünneplik meg Padányi Bíró Márton születésének 200. évfordulóját, és a város díszpolgárait is akkor nevezik meg.
A borász- és vadásznapon reggel
kitelepültek az egyik étterem udvarára a borosok, pálinkások, sajtosok, a közeli utcában az iparművészek, népművészek, a gimnázium udvarában pedig már megjelentek azok, akik halászlét és vadas ételeket főztek délután ver-

senyszerűen. A nap egyik fénypontja volt a Hubertus-mise, melyet a ferences templomban tartottak meg. Ezt követte a felvonulás,
melyen elöl a vadászkürtösök
haladtak, azután a vadászok, őket
követte az országban – de lehet,

hogy Közép-Európában is – egyedülálló kopófalka, majd pedig a
borlovagok zárták a sort. Megemlékeztek Sümeg utóbbi 400 évéről, melyben történelmi, irodalmi
és társadalmi eseményeket egyaránt bőségesen találunk. A hagyo-

Fotó: Penovác Károly

Sümeg (vi) – Nyolcadszor
rendezték meg Szent Jakab
ünnepét, melyen a környékbeli borászok és a vadászok
mutatkoztak be, valamint
kézművesek is kínálhatták
a portékáikat.

A színpompás felvonuláson a vadászkürtösöket a vadászok, a kopófalka
és a borlovagok követték

mányőrzők megkoszorúzták Ramassetter Vince szobrát és Entz
Ferenc szülőházát.
Az ünnepi megnyitót a Kisfaludy Gimnázium udvarán tartották, melyen a polgármester, a
borrendek és a vadászok mellett
felszólalt Ibos Zoltán, Ramassetter Vince leszármazottja. Ramassetter eredetileg kékfestő
mester volt, de aztán szőlőt művelt, borászkodott is, továbbá ő
alapította meg a jelenlegi gimnáziumot és a kórházat, melyet
feleségéről, Kompanyik Zsófiáról neveztek el később az utódok. Szülőháza ma is áll a város
történelmi központjában, ám
sajnos elég romos állapotban, de
a közeli napokban fogják az épület felújítását megkezdeni.
A programot szórakoztató műsor zárta, melyben a környék
hagyományőrző együttesei léptek fel, csabrendeki citerások
és népdalosok, sümegi, illetve
tördemici néptáncosok, és
megszólaltatták a borvidék
bordalait is.

dalú, például lovaglásban
és vadászatban is jeleskedik.
Nem kevesebb, mint 64 ál-

lattal osztják meg otthonukat
férjével.
Folytatás a 3. oldalon.

Meseszép színes forgatag
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Figyelmetlen kamionos
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A SZENVEDÉLY DALNOKA MA ÚJRA
bUDAPESTEN: BRYAN aDAMS

A nyitótáncokat a Magyar Állami Operaház balettművészei adták elő

Balatonfüred (zsu) – Az első,
1825-ben megrendezett bált
követően a minden évben Anna-naphoz legközelebbi szombaton megtartott Anna-bálnak
idén is az elegáns füredi Anna
Grand Hotel adott otthont. A
hagyományokhoz híven a tegnapi, az immáron 187. Annabál is az előző évi bál szépe
(Frei Nikolett) Gyógy térről induló sétakocsikázásával kezdő-

dött. Itt őt és a bál vendégeit
Balatonfüred Város Koncert
Fúvószenekarának előadása
köszöntötte, majd a bálozók
ünnepélyes bevonulása követte. A bált Bóka István füredi
polgármester nyitotta meg. Ezt
követte Balatonfüred Város
Koncert Fúvószenekarának
előadása. A bálról hétfői lapszámunkban részletes beszámolót olvashatnak.

