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Harmadszor is elkapták 
a vezetéstôl eltiltott férfit 

Úgy látszik, nem hatotta meg a bíróság döntése azt a 44
éves tatabányai férfit, akit a Tatabányai Bíróság 2011. szep-
tember 24-ig eltiltott a gépjármûvezetéstôl. A Tatabányai
Rendôrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának
munkatársai harmadszor állították elô és vették szabály-
sértési ôrizetbe a férfit, akit gyorsított eljárással pénteken
állítanak bíróság elé. Sok van a férfi rovásán. A járôrök is-
merték a vezetôt és autóját, több alkalommal kellett már in-
tézkedniük vele szemben, így mikor kedden késôn este
meglátták Vértesszôlôsön, azonnal intézkedés alá vonták.
Nem volt elég azonban, hogy eltiltás hatálya alatt vezetett,
ráadásul ittas volt, illetve személygépkocsijában a megen-
gedettnél többen utaztak. 7-en zsúfolódtak össze a Nissan-
ban. A személygépkocsi átvizsgálása során újabb szabály-
sértéssel szembesültek a közlekedési rendôrök: egy gáz-
spray-t találtak az autóban, ami a jogszabályok szerint köz-
biztonságra veszélyes eszköznek minôsül.

Keresik Babai Károlyt 
Bécsben látták utoljára Babai
Károlyt, a 29 éves tatabányai
férfit, azóta ismeretlen helyen
tartózkodik. Ausztriában dol-
gozó barátnôjét látogatta meg,
de haza már nem érkezett. Jú-
nius 7-én kísérte el barátnôjét
bécsi munkahelyére. Úgy be-
szélték meg, hogy Károly visz-
szamegy a lakásba, és ott várja
meg kedvesét, oda azonban
nem ment viszsza, tartózkodá-
si helye ismeretlen. Hivatalos
okmányai nála voltak, mást
azonban (telefont, ruhát) nem
vitt magával.  Babai Károly kö-

rülbelül 180 centiméter magas, fehér bôrû, sportos testal-
katú. Haja sötétbarna, rövidre nyírt, szeme barna. Bal lapoc-
káján „Gésa” tetoválás látható, valamint van tetoválás a bal
felkarján és a mellkasán is.  Eltûnésekor fekete színû Adi-
das-melegítôfelsô volt rajta keresztben fehér csíkkal, alatta
szürke póló kék csíkkal, valamint Ballance márkájú kék szí-
nû farmernadrág és kék színû sportcipô. A Tatabányai
Rendôrkapitányság kéri az állampolgárokat, hogy ha látják
a férfit, illetve tartózkodási helyével kapcsolatban informá-
cióval rendelkeznek, azonnal hívják a rendôrséget a 107-es
vagy a 112-es számon, illetve bejelentés tehetô bármely
rendôrnél.

Komárom-Esztergom Megyei Rendôr-fôkapitányság
Sajtószolgálata

A 107 jelenti

Traffipaxos ellenôrzés
A megyei rendôrkapitányságok az alábbi helyeken tar-

tanak traffipaxos ellenôrzést: Tatabányán, az Árpád, a
Baross és a Mártírok úton, az 1-es számú fôúton; Eszter-
gom területén, a 11-es és a 111-es számú fôutakon; Komá-
romban, a Rákóczi-rakparton, az ácsi kivezetô szakaszon
és az 1-es számú fôút 80-as kilométerszelvényénél; Nagy-
igmándon, a 13-as számú fôúton; Tatán, a Vértesszôlôsi
és a Naszályi úton; Dorogon, a Bécsi úton; Kesztölcön, a
Fô úton; Oroszlányon, a Bokodi úton, a 8143-as számú úton

A Vértesi Erômû Zrt. folytatja a felké-
szülést a végelszámolásra, amelyre vo-
natkozóan a konkrét döntés a tulajdono-
si és kormányzati egyeztetéseket, és a
részletes elemzéseket követôen születik
meg – közölte az erômû fô tulajdonosa, a
Magyar Villamos Mûvek Zrt. (MVM) az
MTI-vel. 

A Vértesi Erômû Zrt. kedden rendkívü-
li közgyûlést tartott, amelyen az MVM
kezdeményezésére az erômû igazgatósá-
gát, illetve ügyvezetését arra kérték fel,
hogy folytassa a végelszámolásra tör-

ténô felkészülés feladatainak és alterna-
tíváinak kidolgozását. A társaság ennek
keretében tárgyalásokat kezd az érintett
önkormányzatokkal a Vértesi Erômû
Zrt.-t kiváltó, a távhôellátás biztosítására
szolgáló erômû, illetve alternatív fûtési
rendszer létesítésére, finanszírozására
vonatkozóan. 

A közgyûlés felkérte a Vértesi Erômû
Zrt. igazgatóságát arra is, hogy az érdek-
képviseletekkel együttmûködve készít-
sen részletes tervet egy jövôben létreho-
zandó térségi foglalkoztatási alapról, és

részletesen dolgozza ki a humánerôfor-
rás-kezelés pénzügyi kereteit. 

Az igazgatóság további feladata, hogy
mérje fel a társaság átmeneti mûködteté-
sével összefüggô teljes körû finanszíro-
zási igényt.

A végelszámolásra vonatkozó tényle-
ges döntéshez a részletes elemzéseket és
egyeztetéseket le kell folytatni, ennek ér-
dekében az MVM Zrt. megkezdte a szük-
séges tulajdonosi és kormányzati egyez-
tetéseket – hangsúlyozza a közlemény.

MTI

A Vértesi Erômû folytatja a felkészülést
a végelszámolásra

Az amerikai Superior In-
dustries International Inc. a
vegyesvállalat másik tulajdo-
nosának, a német Otto Fuchs

KG vállalatnak eladja tatabá-
nyai Suoftec Könnyûfémter-
mék Gyártó Kft.-ben lévô 50
százalékos érdekeltségét – je-

lentette be mindezt az ame-
rikai vállalat. 

A könnyûfém keréktárcsá-
kat gyártó tatabányai vállalat

ezzel 100 százalékban a né-
met Otto Fuchs KG tulajdo-
nába kerül.

MTI

Eladja tatabányai Suoftec-részesedését
az amerikai Superior

Az 1510. évi tatai országgyûlés alkal-
mából tartandó ünnepség fényét
emelendô egyetlen napra a városba
hozzák II. Ulászló kardját. A Magyar
Nemzeti Múzeumban ôrzött ötszáz
esztendôs kincset a Kuny Domokos
Megyei Múzeumban tekinthetik
meg június 19-én.

A becses díszfegyvert II. Gyula pápa
küldte ajándékul II. Ulászló magyar ki-
rálynak, eredetileg is díszkardként.
Fegyvernek tehát csak jelképesen te-
kinthetô a fél évezred történelmi viszon-
tagságait is átélt kard, soha nem vívtak,
öltek vele. Magas szintû diplomáciai ta-
lálkozóval összekötött esemény volt az
1510-es országgyûlés, amelyet minden
bizonnyal a Székesfehérvárt fenyegetô
pestis miatt helyeztek át Tatára. A tör-
vényhozó tanácskozásra ugyan nem
minden érintett jött el, de a politizáló
köznemesek többsége megjelent. A té-
ma okán hét állam követe is elutazott a

kies Magyarországra, ami abban az idô-
ben nem kis vállalkozás volt!

Ekkora diplomáciai eseményen általá-
ban pazar ajándékozás folyt, II. Ulászló
is értékes kincseket kapott a külföldi kö-
vetektôl. A római pápa követe által a jú-
lius 7-ei szentmisén nyújtotta át a király-
nak a szentelt kardot. A törökök elleni
harc idején fontos jelképnek szánta a ró-
mai katolikus egyház feje a kelet-nyugat
határán álló ország uralkodójának e
díszfegyvert. Más drága ajándékokat is
kapott a király, aranyat, ezüstöt, ékszere-
ket, különleges szöveteket, szônyegeket,
még földbirtokot is a követektôl, s a ma-
gyar fôuraktól. Mai ésszel elképzelhetet-
len reprezentáció folyt, amelybôl Tatára
is fény vetült a vendéglátás és esemény-
dús napok során.

Maga az országgyûlés azért ült össze,
hogy a magyarok szövetkezzenek-e a
nyugati hatalmakkal Velence ellen, mi-
ként ezt ôk akarták, vagy maradjon a
szövetség a városállammal. A végered-

mény afféle dodonai döntéssel az lett,
hogy a Magyar Királyság hivatalosan
csatlakozott az úgynevezett Cambray-i
Ligához, de a gyakorlatban nem fordult a
korábbi jó szövetséges Velence ellen ma-
gyar fegyver vagy ármány. S aztán követ-
kezett a gyászos 1526-os mohácsi vész,
amely elsöpörte a korábbi évek dicsôsé-
gét, viszonylagos békés fejlôdését.

A tatai országgyûlés félezredes jubileu-
mán a reneszánsz idôt idézik meg, az
Európa közepén jelentôs szerepet viselô
magyar állam nevezetes eseményét. Bár
a Jagelló-vérbôl való II. Ulászló nem tar-
tozik szeretettként nevezetesnek tartott
uralkodóink közé, mint elôdje a trónon,
Mátyás, nincs okunk megtagadni a nagy
idôket. 

Tata városa így tiszteleg a jeles dátum,
esemény és az egykoron a városban tör-
téntek elôtt. A Kuny Domokos Megyei
Múzeumban egyetlen napra kiállított
kard ingyenes tekinthetô meg.

•

Egyetlen napra Tatára érkezik 
II. Ulászló kardja

A táti Musik-Land Utazási
Iroda szervezésében június
18-án, pénteken érkezik ha-
zánkba Mario Totti egyesü-
leti elnök vezetésével az
Olaszország északi részén ta-
lálható Marano Vicentino vá-
ros férfi kórusa. A Coro „Cic-
lamino” tagjai Massimo Zul-
po karmester vezénylésével
június 19-én, szombaton 14
órától az esztergomi baziliká-
ban énekelnek majd. A 30 fôs
férfi kar mûsorán olasz egy-

házzenei mûvek szerepelnek.
A templomi hangverseny
színvonalas szórakozási lehe-
tôséget ígér a kóruszenét ked-
velôk egyre nagyobb táborá-
nak. A Musik-Land Utazási
Iroda valamennyi rendezvé-
nyére, így erre is, a belépés
díjtalan. Háromnapos prog-
ramjuk során az olasz vendé-
gek megismerkednek Buda-
pest és a Dunakanyar neveze-
tességeivel. 

Szintén a táti Musik-Land

Utazási Iroda szervezésében
és szintén június 18-án, pén-
teken érkezik hazánkba Even
Gran egyesületi titkár vezeté-
sével a Norvégia északkeleti
részén található Horten város
ifjúsági fúvószenekara. A
Granly Skolekorps tagjai Hil-
de Oien karmesternô vezény-
letével június 20-án, vasárnap
11 óra 30 perckor az esztergo-
mi bazilikánál játszanak tér-
zenét. Szintén vasárnap, 17
órától a táti kultúrházban, a

Zagyi István karnagy által di-
rigált Táti Német Nemzetiségi
Fúvószenekar társaságában
adnak közös hangversenyt. A
Musik-Land Utazási Iroda va-
lamennyi rendezvényére, így
erre is, a belépés díjtalan. A
Granly Skolekorps fiatal ze-
nészei szombaton 11 órától a
Halászbástyán adnak térze-
nét. Ötnapos programjuk so-
rán a norvég vendégek megis-
merkednek Budapest és Esz-
tergom nevezetességeivel. •

Olasz férfikórus és norvég fúvószenekar
lép fel Esztergomban

A Komtávhô a hálózat nyári karban-
tartása miatt szünetelteti a melegvízel-
látást június 21-e és 25-e között Óváros-
ban, a Gál-lakótelepen és a Ságvári út

7/a-29. számok alatt. A Komtávhô felhív-
ja a fogyasztók figyelmét: a jelzett idôben
ne nyissák ki a melegvizes csapokat, mert
szolgáltatás szünetel, azonban a mérôóra

melegvíznek számolja a felhasznált meny-
nyiséget. Ha a munkálatok a meghirdetett
határidô elôtt befejezôdnek, a szolgálta-
tást azonnal újra biztosítják. •

Melegvízkorlátozás a megyeszékhelyen


