10 halott???????
(horvatheva13@gmail.com, 2010.12.05 17:29)
Emlékezzünk a tíz halottra?????
Itt lakom a katasztrófától kb. 25-30 kmre.
Tőlünk, a településről is jártak a tűzoltók, ezen kívül önkéntesek is. Elmesélték mit láttak, mit
tapasztaltak.
Tisztelt Mindenki!
Azt a 10 halottat úgy tessék elképzelni, hogy a halálos áldozatok száma elérte a 30-at is!!!
Mit is várhatunk a médiától???
Amit a hírekben ismertettek velünk, az csak a töredéke a valós dolgoknak.
Válasz
galamduc
(Szerző, 2010.11.27 20:11)
Zay Andreával azt hiszem kétszer beszéltem még évekkel ezelőtt telefonon, amikor titkár volt a
most államtitkárnál.
Nekem ő itt csak példa. Olyan mint az elődje, meg annak az elődje. Szóval ex szocialista, vagy
rendszerváltó hivatalnok. Szót se többet rájuk. Felelősségük van.
Készülök a téma összefoglalásával, amelyben a vélelmezett felelősséget megerősítem. /Már
leírtam itt, e honlapon./ Addig is emlékezzünk kegyelettel a tíz halottra.
Válasz
Vas, Fő u. 8.
(galamduc, 2010.11.24 11:16)
Fontos , amit írok!
Ez volt másodikként - a varosatya.hu oldalra - Zay Andrea által feltett életrajz.
Már az első és főleg ez, ami ebben a cikkben is olvasható, verte ki a biztosítékot egyik
ismerősömnél, aki Zay Andrea életének eseményeit ismeri,ugyanis a valósággal kevés
egyezőséget
talált benne! Ő ezt szóvá tette, akkor még VI. kerületi képviselő asszonynál, és ezek után
következett a városatya.hu-n már egy rövid harmadik, aztán pár órán belül a 61 sorosként
emlegetett hosszú, ami - most már ismert körülmények között - tűnt el a "városatyákról".
Emberek! Tud e valaki valamit a vörös lavinát előidéző okokról!?
Válasz
misegitünk
(Kazincbarcika, Berente u. 32., 2010.10.22 11:01)
Tisztelt adományvonal!
Úgy hallottam az egyik televízió műsorában, hogy az adományok szortírozásához nincs elegendő
emberi segítség. Nem emlékszem, hogy melyik tv, melyik műsora volt.
Egyet tudok, ez pedig: Vöröskereszt Megyei Szervezete
Ajka, Tűzoltó u. 11.; Telefonszám: 06-70-9338070.
Válasz
adományvonal
(fritzi, 2010.10.21 09:56)

Tegnap kértelek benneteket, hogy segítsetek valamelyik adománygyűjtő szervezethez
elérhetőséget megszerezni.
Nem arról van szó, hogy most katasztrófa történt, s jaj gyorsan segítsünk nekik. Eddig is vittem
adományokat a Vörös keresztbe - s néhány nap múlva látam, hogy cigányok ülnek a járdán, s
fitymálva dobálják édesanyám féltve őrzött holmiját, amit halála után kiválogattam, s elvittem.
Most is ez lesz a sorsa egy lakás fölszerelésének. A kuka mellett fogja végezni egy 70 éves
elhunyt asszony holmija.
Köszönöm a segítségeteket.
Válasz
77714
(Valami, 2010.10.21 08:15)
Az a Tudományos Rendőrség egy jó ötlet.
Válasz
77714
(Valami, 2010.10.21 08:09)
Az a baj az emberekkel hogy csak azokra a környezeti ártalmakra figyelnek fel amelyek gyorsan
őlnek. Azokat melyek lassan, bár folyamatosan mérgeznek bennőnket észre sem vesszük. Legyen
ez a katasztrófa intő jel hogy egyre többen tudatosan figyeljük ezt, és adjunk hangot ez irányú
kéréseinknek. Vegyük észre hogy ha engedjük vegyszerekel öntözni a vízeinket földjeinket akkor
az előbb utóbb a mi saját élelmiszerünkbe ivóvíz készletünkbe kerül. Az élet tisztasága a vízben
levegőben és a földben rejlik.
Ha ezekre már csak akkor figyelünk amikor az atomerőművek miatt kétfejű gyermekek születnek
bizony késő lesz.
Semmit nem érünk az arany és ezüst rudacskáinkkal ha közben belehalunk.
Üdv Néktek!
Válasz
Segítsünk!
(Házisárkány, 2010.10.20 20:37)
Természetesen segítsünk, ha tudunk. Én is hívtam az adományvonalat, de úgy érzem egyet kell
érteni Tasi Sándorral. Az adományvonalak szinte azonnal működtek a tragédia (vagy a környezeti
terroristák támadása) után.
Azt viszont a mai napon sem igen tapasztalhatjuk, hogy a kártékonyak vagyona lenne feltéve a
károsultak megsegítésére. Pedig nem az így is már végletekig kizsigerelt embereket kellene
elsőként felszólítani. Talán a kár okozóit!! Nem???
Ők hol ilyen, hol olyan összegeket ajánlgatnak.(?)
Most is csak az üzemen van az állam keze. A vagyonuk(?), mintha nem is lenne. Vagy megvárják
míg kimentik? Ilyen esetben nem a kár okozóinak kellene diktálni sem a sorrendet, sem a
mértékeket!!!!
Nagyon nem tetszik ez a hozzáállás!
A nyúl meg a puska....
Válasz
adomány
(fritzi.fr, 2010.10.20 14:57)
Legyetek szívesek írjátok meg valamelyik adománygyújtő szervezet címét, telefonját.

Egy ismerősöm eladta háromszobás lakását. Teljes fölszerelés - bútor - ott maradt, és az új
tulajdonosnak nem kell. A hét végén vagy a jövő hét elején kellene elszállítani Léváról.
A cókmók honlapra már írtam, választ még nem kaptam.
Biztosan jól jönne pedig valakinek, itt pedig leviszik a szeméttárolóhoz. Egészséges masszív
fabútor.
Ha sikerül megszervezni az elszállítást, lehet, hogy mások is aktivizálódnak ezzel-azzal.
Válasz
válasz Cecíliának
(guiditta, 2010.10.20 12:04)
Ez az én fejemben is megfordult!Ki tudja,mi van a felszín alatt,milyen természeti kincs.Ezzel a
katasztrófával elérték,hogy kitelepüljenek a lakosok és vissza se nézzenek.Ha lecseng egy kicsit
az ügy,valaki megveszi potom pénzért a területet és épít rá valamit vagy kitermeli,ami a föld alatt
van.
Válasz
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Tejfalussy András, 2010.10.19 11:11)
Kód: MTAvezetoitFeljelentes101020
Nyilvános feljelentésként, az ORSZÁGGYŰLÉSNEK is:
Az MTA elnöksége szakvéleményeiről: A jelenlegi főtitkár az egyik fő bűnöző, aki engedi, hogy a
termőföldeket 26 % NaCl-dot tartalmazó sóval is műtrágyázzák! 50 éve nem mutatják ki a
méréseik a konyhasó aszálynövelő, talajmérgező, közismert, Mózes által is emlegetett vegyi
fegyver hatását.
Az akadémia elnöke sem jobb, aki rágalmazó levelet írt az országot tönkretevő sózási csalás
leleplezői ellen. Konyhasóval műtrágyáztatni nem csak terrorizmus, hazaárulás is!
Verőce, 2010. 10. 20.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215), TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
+36-2-2181408
Válasz
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(Tejfalussy Andras, 2010.10.19 11:04)
Kód: MTAvezetoitFeljelentes101020
Nyilvános feljelentésként, az ORSZÁGGYŰLÉSNEK is:
Az MTA elnöksége szakvéleményeiről: A jelenlegi főtitkár az egyik fő bűnöző, aki engedi, hogy a
termőföldeket 26 % NaCl-dot tartalmazó sóval is műtrágyázzák! 50 éve nem mutatják ki a
méréseik a konyhasó aszálynövelő, talajmérgező, közismert, Mózes által is emlegetett vegyi
fegyver hatását.
Az akadémia elnöke sem jobb, aki rágalmazó levelet írt az országot tönkretevő sózási csalás
leleplezői
Konyhasóval műtrágyáztatni nem csak terrorizmus, hazaárulás is!

Verőce, 2010. 10. 20.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215), TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
+36-2-2181408
Válasz
Hozzászólóknak
(Szerző, 2010.10.19 09:29)
Kling István és Zay Andrea néhány életrajzi adata direkt van fenn, kommentár nélkül.
Kommentár az olvasóra van bízva.
Várom a fejleményeket, akkor majd írok egy vélemény cikket.
Válasz
Szentendre
(Tasi Sándor, 2010.10.19 07:53)
Szép dolog a szolidaritás, Istennek tetsző az adakozás, de amíg a károkozók vagyona érintetlen,
addig minden adakozó őket segíti nem az áldozataikat!
Majd, ha az utolsó fillérjük is elfogy, és nem lesz elég az általuk okozott kár megtérítésére, akkor
adakozzunk.
Válasz
Nyiregyháza
(korrupciómentes, 2010.10.18 14:51)
"Én ezt ismerem: Zay Andrea" önéletrajzához.
Amit én láttam az itt volt megtalálható: Zay Andrea képviselő 06.kerület, Terézváros Városatyák.hu - Tiszta Politika
Ez egy más stilisztikát alkalmazó és tartalmában is egészen más volt!
Ez az életrajz lett törölve.
Válasz
Kazincbarcika, Berente u. 32.
(misegitünk, 2010.10.18 14:28)
Szentendre!
Szólok hozzád írásban. Engem a hideg ráz, amikor meghallom a miniszterelnökünket koldulni a
koldus népétől!
Zaj Andreával kapcsolatosan pedig: Aki ismeri, az tudja, hogy a felelősségét és egyéb
jellemvonásait
mínuszokban lehet mérni!
Nem lóg ki a ló lába csak a kutya nyelve a csaholástól!
Azt az életrajzot pedig örök mementóként kellene
megmutatni a világnak, hogy CSAK ILYET ÉS ÍGY NE írjon senki többet, mert embernek
megvalósíthatatlan az, ami abban van!

Valószínű, hogy az lehet az oka annak, hogy ilyen NAGY PORT KEVERT a médiában.
Válasz
Szentendre
(Öreg harcos, 2010.10.12 21:13)
Arra lennék kiváncsi, hogy más boldogabb országokban hogy történik az aluminumgyártás, ez
nyilván egy szabályozott kémiai technológiai folyamatnak kell lennie. Évtizedek óta folyik a gyártás,
és a szabálytalan környezetszennyező tárolás, miért Zay Andrea önéletrajzát keresia
Népszabadság miért nem a vezető technológusét, tulajdonosét,Nem lóg kia lóláb?
munkavédelmi felelősét stb?
Válasz
Szerző
(Balatonnak, 2010.10.08 16:41)
Kérem az MTA jelentésről itt: http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/plosz-sandorgyorgy_-a-tegnap_-ma-es-a-holnap/5133
tájékozódni!
Válasz
Balaton, a Helka
(Megjegyző, 2010.10.08 16:31)
Miután megnyilatkozott a tudós úr, első felháborodásomban irtam. Természetesen vállalom. Hány
endemikus /bennszülött/ faj pusztult el?
A Balatonnal kapcsolatosan temészetesen méginkább mellébeszélnek. ifj.Entz és Felföldy L. óta
ott csak politikai kegyencek vannak, Salánkitól mostanáig,- néhány megtűrt kutató, ha nem nagyon
ugrál, maradhat. Valamikor Biró is kutatott és nem nyilatkozott.
De erről, majd nyáron. Lehet, hogy hamarabb, amint kész vagyok az értékeléssel. Az MTA
hatástanulmány bakijait, szintén jelzem, folyamatosan.
Plósz Sándor
Válasz
Balaton
(Helka, 2010.10.08 14:58)
Csak egy kis pontosítás: Dr. Bíró Péter NEM az Akadémia szószólója..., "csíborpatkolók" sosem
léteztek, csak a (jóindulattal) tájékozatlanok, (egyértelműbben: a butaságukban gúnyolódók)
szóhasználatában.
Talán nem mondok vele újat, hogy a Tisza tíz évvel ezelőtt is némileg nagyobb folyó volt, mint ma
a Marcal. A tíz évvel ezelőtti szörnyű cianidáradat valóban elpusztított töméntelen életet (az
egysejtűektől a legnagyobbtestű halakig)a folyóban, de az a vártnál hamarabb regenerálódott.
Ezért, bár a vörösiszap katasztrófa rettenetes (remélhetőleg a tulajdonosok anyagilag teljeskörően
felelni fognak majd érte), az Életet azonban ez a pusztítás sem tudja megszüntetni. A Marcalban
sem, mert az Élet mindig győz. Ezért fog újjáéledni ez a folyó is. Igaz, nem holnap.
A gúnyolódó jobban tenné, ha saját maga is megpróbálna segíteni az ottélőknek, nem pedig
azokat szapulná, akik, igaz, nem kürtölik világgá, de megteszik a tőlük telhetőt.
Válasz
365xMIKOR???
(Házisárkány, 2010.10.08 14:41)

Mikor:-akarják meglépni az első lépést a felelősségre vonás érdekeében? (akarják?)
-akarnak színt vallani a felelősök?(akarnak?)
-érezzük már azt, hogy annak szolgál az igazságSZOLGÁLTATÁS, akit jogtalanság, kár ért?
(érezhetjük? hagyják?)
-fogy el a türelmünk? (NEKEM MÁR NINCS)
Ilyen és ehhez hasonló esetekben a MINIMUM az azonnali vagyonzárolás, előzetesbe ültetés.
Ennél nem lehet nyílvánvalóbb a legfelsőbb felelősök kiléte? Mire várnak? Ez egy KÖRNYEZETI
TERRORISTA TÁMADÁS, melynek emberek is áldozatul estek. A fenti képek alapján még az
ellenörző szervek felelősei is aláírásukat adták ehhez a támadáshoz!!!
Minden írásba van adva!!!!! Nyilvánvalóbb ennél a helyzetnél semmi nem lehet!!!!
Tán nem "érinthetetlenek"???? Mi történik itt? Meddig lehet ezt hagyni?
Történt itt bármi változás? Agymenés ez az egész!!!!
Válasz
Igen !!!
(mjjbaba, 2010.10.08 11:50)
Nagyon egyetértek a"Nép Petíció" létrehozásával, így lenne helyes,és rendet teremteni ebben a
kis országunkban....maholnap kiirtanak bennünk ezek a seggfej multimilliárdosok....csakhogy ők
maradjanak meg a vagyonukkal együtt!
Válasz
nép petíció
(hferi, 2010.10.08 10:05)
Javasolom, hogy ez a közösség fogalmazzon meg egy népi petíciót a kormány felé ezen ügy
kapcsán. Néhány követelés:
1./ A tulajdonosok vagyonának azonnali zárolása, a timföldgyár tulajdonjogának állami zálogba
vétele a katasztrófa helyrehozatalához.
2./ A tulajdonosok útlevelének bevonása
3./ NE a nép jóindulatára, segítő készségére bízva, hanem a kormány által elkülönített katasztrófa
alapból (pl. csoportosítsák át ide az afgán katonai misszió sokmilliárdos összegét vagy a
tulajdonosok vagyonát!) a károsultakat a legrövidebb időn belül kártalanítsák (az alap visszatöltése
a nyomozás eredménye alapján történjen)
4./ Valamennyi hasonló üzemet és annak katasztrófa tervét ellenőrizze le a hatóság.
5./ Vagyonvizsgálat minden milliárdossal szemben: miből szerezte az első milliárdját?
Jöhetnek a további javaslatok (pontok)
Válasz
alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.10.08 08:51)
Az összes felelőst fölakasztani!
Adig ugysem lesz rend!
Válasz
Nagy baj van a kréta körül....
(mjjbaba, 2010.10.08 07:01)
Hmmm... itt minden van a tulajok részéről....(persze, mert féltik a bőrüket /vagyonukat,majd a sírba
viszinek mindent!)Hazugság,cinizmus,de a legfőképp óriási felelőtlenség,nemtörődömség a
részükről.Azt kéne tenni, hogy mindenkit eltávolítani a katasztrófa helyekről, és máshová vinni
őket,semmi sem lehetetlen, csak akarni kel!Segély? Innen /onnan? az jó de meddig? Fizessenek

azok, akiknek a hibájából történt!Ha még szabadon vannak a felelősek, akkor vajon mi történik itt?
Akarattal vagy mi? Ezen kéne elgondolkodni.....Én biztos felnyársalnám őket!
Válasz
Kanada
(Ptrc. Kelemen, 2010.10.08 02:52)
Kolontári látogatásakor Orbán Viktor azt mondta, majd beszél gazdag külföldi magyarokkal...
MINEK???
Hogy segitsenek?
Ott a három gazdag tulajdonos. Nem nekik kéne tán inkább szólni, hogy segitsenek?

