
jövendölés?
(bellamore, 2010.10.12 08:08) 

Kíváncsi lennék,hogy ez a katasztrófa szerepel-e
valamelyik "jóslat"-ban , ahol például Gyurcsányt bohócnak Orbán Viktort kiskondásznak 
nevezi ????

Válasz 

HIR!
(Plósz S., 2010.10.11 14:06) 

ORBÁN VIKTOR: VAGYONZÁR ALÁ KERÜL A MAGYAR ALUMINIUM ZRT 
Orbán Viktor napirend előtti felszólalásában bejelentette, hogy a vörösiszap-katasztrófát okozó 
vállalatot állami irányítás és állami vagyonzár alá kell vonni.

"Katasztrófahelyzetben a közérdeket tűzön-vízen keresztül is érvényesíteni kell" - jelentette ki 
Orbán Viktor, egyben bejelentette a katasztrófabiztos intézményének létrehozását, javasolta, hogy 
az erről szóló törvényt még hétfőn hozza meg a parlament. 

A katasztrófabiztos fogná össze azt a négy teendőt, amit a kormánynak el kell látnia. "A rendőrség 
őrizetbe vette a cég vezérigazgatóját, és kezdeményezi előzetes letartóztatását" - jelentette be 
Orbán. 
MHO/MTI 

Válasz 

Vörös-iszap: PayPal 
(Őszkatona, 2010.10.11 11:23) 

ÁTHELYEZETT HOZZÁSZÓLÁS >Zoli<

http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/plosz-sandor-gyorgy_-a-tegnap_-ma-es-a-
holnap/5134

mvsztitkarsag@gmail.hu

"Az MVSZ felelősségre vonást követel és segélyezésre hív a vörös-iszap ügyében

2010. október 9.

Nem kétséges, hogy a Veszprém megyei tragédiát emberi mulasztás, halmozott felelőtlenség 
okozta.
Hosszú távú környezetpusztítása miatt az ajkai zagytározó gátszakadása nagyobb katasztrófát 
jelent, mint a tiszai ciánszennyezés és az árvizek együttvéve.

A felelőtlenség tobzódását nem maga a gátszakadás jelenti, hanem az a tény, hogy több tízmillió 
köbméter lúgot hagytak keletkezni a tározóban.
Minden hatóság felelős, hogy olyan technológiát engedélyeztek, amelynek során több tízmillió 
köbméter 13-as pH értékű, maró lúgos iszap keletkezhetett.

Hogyan engedhették ezt meg ennek a környezetpusztító borzadálynak a létrejöttét, 
felgyülemlését?
Miért nem írták elő, a zagy kötelező semlegesítését?

A Magyarok Világszövetsége elképesztőnek tartja az egész folyamatot, amely az ajkai tragédiához 



vezetett, és követeli okozóinak felelősségre vonását.

Tekintettel a hazánkat sújtó katasztrófa méreteire, azok elhúzódó hatásaira, az MVSZ felajánlja 
mindazoknak, akik külföldről PayPal internetes gyorsátutalással akarnak Kolontárra és Devecserre 
segélyeket küldeni, a maga PayPal számláját amelynek címe: mvsztitkarsag@gmail.hu, és vállalja 
a beérkező támogatások maradéktalan célba juttatását. Az adakozókat arra kérik, hogy 
megjegyzésként tüntessék fel: A vörös-iszap áldozatainak.

MVSZ Sajtószolgálat - 7043/101009"

Forrás: http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20101009_felelossegre.html 

Válasz 
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