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MEGYEI KRÓNIKA

A 107 jelenti
Lopás miatt keresik a tolvajpárt

2011. április 6., szerda

Meghódították Hollandiát
az oroszlányi gitárvirtuózok

A tolvajpár még február 12-én a reggeli órákban tört be
egy tatabányai társasház alagsorában lévô irodába, majd
onnan egy kerékpárt és egy szkennert tulajdonított el. A tulajdonos találkozott a tolvajokkal, így készült a grafika a két
elkövetôrôl. A férfi és a nô mást is vitt volna magával, ha a
tulajdonos nem zavarja meg ôket, azt azonban már nem
tudta megakadályozni, hogy a kerékpárt és a scannart eltulajdonítsák. A nô 16-17 év körüli volt, kistermetû vékony,
40-45 kilogramm súlyú, 158 centiméter körüli. Egy bordódrapp színû, kötött mintás, fülre érô, lógós bojtú sapka, fényes fekete, derékig érô dzseki és sötét színû, lógó ülepû
farmernadrág volt rajta. A férfi 18 év körüli, 170 centiméter
magas, átlagos testalkatú volt. Rajta szintén lógós, fülre érô
kötött télisapka volt sötétkék vagy sötétszürke, drapp mintával. Egy fekete dzsekit viselt. A Tatabányai Rendôrkapitányság Bûnügyi Osztálya a lakosság segítségét kéri az ismeretlen elkövetôk elfogásában. Aki felismeri a grafikán
szereplô férfit és nôt, kérjük haladéktalanul jelezze a 107-es
vagy 112-es segélyhívók valamelyikén.

Baleset szemtanúit keresik
Egy ismeretlen forgalmi rendszámú, feltehetôen WV Bora
vagy Passat 1.6 típusú, szürke színû személygépkocsi vezetôje okozott balesetet március 23-án 14 óra 40 perc körüli
idôben Tata és Környe között. A sofôr szabálytalan elôzésbe kezdett az elôzni tilos beláthatatlan útszakaszon. A vele
szembe szabályosan közlekedô személygépkocsi vezetôje,
hogy az ütközést elkerülje, jobbra kormányozta autóját, de
a jármû az útpadkán irányíthatatlanná vált és az árokba borult. A VW vezetôje a helyszínrôl megállás nélkül hajtott tovább. A Tatabányai Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya keresi annak a tégla színû, Skoda típusú személygépkocsi vezetôjét, akit a balesetet okozó szintén megelôzött, illetve azok jelentkezését is várja Maros Attila
rendôr fôtörzszászlós a 34/517-777/21-48 melléken, akik
információval tudnak szolgálni a balesettel, annak okozójával kapcsolatban. A tanúk adatait a rendôrség szükség esetén zártan kezeli.
Megyei rendôr-fôkapitányság
sajtószolgálata

Traffipaxos ellenôrzés
A megyei rendôrkapitányságok az alábbi helyeken tartanak traffipaxos ellenôrzést: Tatabányán, a Köztársaság
úton; Tarján és Héreg belterületén; Nyergesújfalu és Lábatlan területén; Komáromban, a Petôfi és a Mocsai úton;
Mocsán, a Kocsi utcában; Dunaalmás, Szomód és Neszmély belterületén; Tatán, a Vértesszôlôsi és a Bacsó úton;
Dorogon, az Esztergomi úton; Únyon, a Fô úton; Kisbéren, a Komáromi utcában; Ászáron, a Gyôri utcában

Balról Brian „Licorice” Locking, a rendezvény díszvendége és Minka József
Tizenöt órás utazást követôen, hétfôn kora délelôtt érkezett haza a hollandiai Tilburgból az oroszlányi Shadows Live Group zenekar. A csapat
a tavalyi, II. Hazai Gitárzenekari Találkozón vívta ki a jogot arra, hogy a
tulipánok földjén képviselje Magyarországot az 51. Shadows és a Cliff
Richard fan fesztiválon.
Mint arról Minka József szólógitáros
beszámolt, az elmúlt hét péntekjén érkeztek koraeste a buli színhelyére, ahol
rögtön egy jam session (örömzene) hangulatú eseménybe csöppentek, így szinte
ki sem pakoltak, máris színpadra léptek.
Vasárnap délelôtt a koncerteknek helyet

adó teremben megtörtént a zenekari
beállás, egy különteremben pedig szinte
megállás nélkül ment az örömzenélés.
A „hivatalos” program szerint délután
léptek a világot jelentô deszkákra az
oroszlányiak, akik mellett holland, finn,
francia, belga és angol bandák emlékeztek a legendás Shadows együttesre,
amelynek egyik tagja, Jet Harris a közelmúltban hunyt el.
Török Gyula (basszusgitár), Pécsváradi Zoltán (orgona), Malomsoki Tamás
(ritmusgitár) és Varju Szilárd (dobok)
felállású formáció meglepetéssel, a holland Shocking Blue Venus címû számának feldolgozásával nyitotta a koncertprogramot, majd sorra következ-

tek a Shadows ma már klasszikus számai.
„Egyszer csak látom – mondja Minka
József –, hogy egy idôs úr nézelôdik elôttünk, aki feljött a színpadra, elkérte Buló
(Török Gyula) basszusgitárját, s már
nyomta is velünk a következô nótát, ami
nem csoda, hiszen a legendás csapat
basszerosa, Brian „Licorice” Locking, a
rendezvény díszvendége szállt be egy kis
közös zenélésre. Ez a megtiszteltetés, illetve az egész fesztivál hangulata örök élményt jelent valamennyiünk számára,
nem beszélve arról, hogy nemcsak
Oroszlány, de az ország hírnevét is öregbíthettük Európa egyik legrégebbi és
legrangosabb fesztiválján” – nyilatkozta
Minka József.
Tudósítónktól
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Szabó László elmondta: jól teljesítettek a gesztesi horgászok
Gôzerôvel készülnek a horgászszezonra a várgesztesi
pecások – ismertette az elmúlt év eredményeit és az
idei terveket Szabó László, az
egyesület elnöke. A kislétszámú, mondhatni családias közösséget huszonkilenc felnôtt, három ifi és kilenc gyermek alkotja, akik egyhektáros területet gondoznak,
amelyhez sétány, játszótér és
pihenôpark is tartozik. Tavaly

négy alkalommal közel 800
kiló halat telepítettek, s
ôsszel harcsa is került a vízbe.
Ami a fogási statisztikát illeti, Szabó László elmondta:
jól teljesítettek a gesztesi horgászok, hiszen a telepítettekkel szinte azonos mennyiséget fogtak ki az egyesület tagjai, akik 25 és 65 kiló közötti
halmennyiséggel dicsekedhetnek. Ez nagyon jó teljesítmény.

Az idei programok sora április 16-án indul, amikor is a
horgászok napja alkalmából
nagyszabású környezettakarításra, csinosításra kerül sor –
tájékoztatott az elnök, aki
nemcsak az egyesület tagjait,
hanem Várgesztes lakóit is
várja az eseményre. Ezt követi majd május elsején a közösség évadnyitó horgászversenye, illetve a nyári harcsafogó
verseny.
Tudósítónktól

A környezetvédelmi
termékdíjról
Tatabányán
A Komárom- Esztergom
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint az
Öko-Hungária Nonprofit
Kft. Környezetvédelmi termékdíj 2011 címmel egy
gyakorlatias, érthetô elôadást tart a bonyolult szabályozásokról az iparkamara székházában, Tatabányán április 18-án délelôtt kilenc órától. Az
elôadó Sztruhár Imre, az
Öko-Hungária Kft. kereskedelmi és értékesítési
igazgatója lesz majd.
A környezetvédelmi termékdíj szabályozása várhatóan ismételten változik
a közeljövôben, amely
alapjaiban változtatja meg
a jelenlegi rendszert.
Emellett továbbra is egyre
szaporodó és szigorodó
ellenôrzésekre lehet számítani az eljáró hatóságtól.
Az elôadás elsôsorban a
várható változásokra, a
2011. évre vonatkozó bevallások pontos kitöltésére, valamint az ellenôrzésre kívánja felkészíteni az
érintett vállalkozásokat –
tudatta lapunkkal Révai
Gabriella, a megyei kereskedelmi és iparkamara referense.

