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Rákérdeztünk
Török Erika 
közgazdász: 
– A kisbabám ritmusát 
borította fel leginkább. 
Este még csak nyolc óra 
van, de a gyerek belsõ 
órája már kilencet mutat, 
a fektetés nyûgösebb a 
megszokottnál. 

Szûcs Attila 
világosító: 
– Teljesen megfeledkez-
tem róla, másnap egész 
nap egyórás csúszásban 
voltam. Egyébként nem 
szokta felborítani a bio-
ritmusomat, ettõl függet-
lenül is összevissza élek. 

Nemes József 
vállalkozó:
– Bár nem látom értelmét 
az óraátállításnak, nekem 
nem okoz gondot, mert 
nagyon jó az alvókám. 
Kevés idõm jut pihenni, 
mindegy, mikor, de azt a 
pár órát kihasználom. 

Kocsi Tímea 
postaügyintézõ:
– Nem tudom, az óraát-
állítás miatt van-e, de az 
utóbbi napokban szo-
katlanul fáradt vagyok. 
Már délután alig tudok 
ébren maradni, viszont 
estére felébredek.

Hogyan érintette az óraátállítás a bioritmusát?

A Budaörsi Önkormányzat egyik 
elsõ döntéseként egy-egy mil-
lió forintos támogatást szava-
zott meg egyhangúan Kolontár, 
Devecser és Somlóvásárhely 
községeknek.

Törökbálinton a polgármester 
javaslatára kétmillió forint ado-
mányt szavazott meg a képviselõ- 
testület. Ezen felül, a képviselõ-
testület és a Német Kisebbségi 
Önkormányzat küldöttsége már 
eljuttatott mintegy 1,2 tonnányi 
lakossági adományt az érintett 
településekre.

Biatorbágy városatyái a novem-
beri ülésen döntenek arról, 
mekkora összeggel támogatják 
a rászorulókat, több képviselõ 
azonban már a saját illetményébõl 
is adakozott: több százezer forint 
gyûlt máris össze. 

Diósdon ugyancsak összefog-
tak az ajkai timföldgyár áldo-
zatainak megsegítéséért: itt a 
képviselõk közül szintén többen 
ajánlották fel tiszteletdíjukat az 
ügy érdekében.

Százhalombattán Vezér Mihály 
polgármester javaslatára a testü-
let megszavazta, hogy az önkor-
mányzat egy könnyûszerkezetes 
ház felépítését támogassa 
Devecseren 15 millió forint érték-
ben. A Pest Megyei Speciális 
Mentõ és Önkéntes Tûzoltó 
Egyesület Százhalombattán is 
gyûjtést rendezett. Több teherau-
tónyi adományt sikerült eljuttat-
niuk Devecserre és Kolontárra. 

Az adakozásnak azonban még 
nincs vége, hiszen november 20-
án például Budaörsön a váro-
si sportcsarnokban a települési 

önkormányzat támogatásával 
szervezik azt a koncertdélutánt, 
amelynek bevételét teljes egé-
szében a katasztrófa károsultja-
inak ajánlják fel. Olyan elõadók 
és a társadalom megbecsült és 
elismert tagjai adják nevüket 
és produkciójukat a rendez-
vényhez, mint a Csík zenekar, 
Barabás Lõrinc és barátai, Firkin, 
Alma együttes, Badár Sándor 
Momentán Társulat, Dzsesszert, 
The Hated Tomorrow, Vivat 
Bacchus, Serbán Attila, Szatmári 
Orsi, Magyar Attila, Timkó 
Eszter, Tordai Teri, Dobó Kata és 
Kolovratnik Krisztián.

A települések honlapjain 
elérhetõek azok a számlaszámok, 
amelyekre a lakók is befizethetik 
a saját adományaikat a vörösiszap 
károsultjainak megsegítésére.  BG

SZÁZHALOMBATTA – Több 
mint öt és fél tonna veszélyes 
hulladékot hordtak össze a város-
lakók az idei második gyûjtés 
alkalmával. A Szákom szerve-
zésében, valamint egy fõvárosi 
cég bevonásával két helyszínen, 
a Dunafüredi és a Damjanich 
utcai keresztezõdésnél és az 
urbáriumi városrészen, a volt 
betonüzem területénél zajlott 
az akció. A mostani gyûjtés 
során leadott hulladék mintegy 
8 mázsával több, mint amennyit 
a tavaszi akció ideje alatt sikerült 
begyûjtenie a köztisztaságért 
felelõs önkormányzati cégnek. 
A hulladékok között a legma-
gasabb a festékes göngyölegek 
(4.107 kg), valamint a fáradt 
olaj (347 kg), és a növényvédõ 
szerek (331 kg) aránya volt. 
Emellett azbeszttartalmú épí-
tési és szigetelési hulladékok, 
fényforrásból származó hulladé-
kok, és gumiabroncsok is nagy 
mennyiségben felhalmozódtak 
a gyûjtõpontokon. Az adatok-
ból jól látszik, hogy a lakosság 
is egyre környezettudatosabb, 
ezért a továbbiakban is gondos-
kodni kell a veszélyes hulladékok 
begyûjtésérõl. Az önkormányzat 
a gyûjtésre közel 1 millió 700 
ezer forintot fizetett ki, amely 
tartalmazta a hulladékok ártal-
matlanítási díját is. � H.�T.

Összefogás a vörösiszap-károsultakért

Illetményükbõl 
adakoznak a képviselõk
Pest megye – Az agglomeráció önkormányzatai és lakosai egyaránt önzetlenségükrõl 
tettek tanúbizonyságot az elmúlt hetekben: rengeteg adományt gyûjtöttek össze a 
Veszprém megyei vörösiszap-károsultak megsegítése érdekében.

A katasztrófa nemcsak megérintette a megyeieket, de tesznek is a 
károsultak megsegítéséért

Több tonnányi
veszélyes hulladék


