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D1  cikkek

Illegális hulladéklerakó a városi szeméttelep mellett
A Miskolcra vonattal érkezőket a városi szeméttelep bejárata mellett utcahosszúságban el-
terülő szeméthalmok látványa fogadja. A fán lengedező nejlonzsákokat feltehetően a szél 
fújta ki a szeméttelepről, a szanaszét heverő kimustrált tárgyakat azonban biztos, hogy 
valaki szándékosan rakta le ide. 
Van itt minden, régi porszívó, műanyag kanna, és valószínűleg az itt szétdobált alkatré-
szekből egy komplett autót össze lehetne rakni.
Rejtély, hogy az építési hulladékot miért ide, a hivatalos lerakótól kétszáz méterre rakta le 
valaki, ha már eddig elhozta. A telep szomszédságában lakók azt mondják, mindennapos, 
hogy az autósok nem mennek el a bejáratig, inkább az út mellett szabadulnak meg terhük-
től. Ezek nem a kukából kerülnek ide, hanem magánemberektől, mondják a lakók.

(Forrás: www.humusz.hu)

Karácsonyi ételosztás

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 1995-ben indította útjára a ma már hagyománnyá vált 
karácsonyi élelmiszercsomag-akcióját. A kezdeményezés célja az volt, hogy a gyerekek 
a téli iskolaszünetben se maradjanak meleg étel nélkül. Az elmúlt években több mint 
egymilliárd forint értékű élelmiszert adtak – támogatóiknak köszönhetően – a rászoruló 
gyermekeknek.
Legutóbb, 2005. december 15-én, a XI. karácsonyi élelmiszercsomag-akció keretében 
700 000 kilogramm ennivalót adtak át a Felvonulási téren, 142 millió Ft értékben. A 
30 000 db csomagot 527 iskola képviselői vették át. A csomagok egyenként 25 kg élelmi-
szert tartalmaztak: 10 kg burgonyát, 2 kg száraztésztát, 1 kg rizst, 9 db készételkonzervet, 
3 db mártásalapot, 4l Sió üdítőitalt, 2 kg kristálycukrot és 2 kg lisztet.
Az alapítvány ezúton is köszöni az eddigi támogatásokat, és kéri, hogy idén se feledkez-
zünk meg a rászoruló, nélkülöző gyermekekről!

(Forrás: www.elelmezesvezetok.hu, Szaniszló Ágnes cikke nyomán.)
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Kisoroszi nehéz órák elé néz
Kisoroszi alatt egyesült a Duna két ága, és összefüggő víztükör borítja a település alacso-
nyabb területeit. Vasárnap délután hirtelen áttörte az ideiglenes védelmet szolgáló nyúlgá-
tat a megáradt Duna, azt követően pedig gyorsan eljutott a víz az új sportcsarnokig. 
Az MTI információi szerint eddig csak egy házból kellett kilakoltatni az ott élőket, és az 
éjszaka folyamán nem romlott a helyzet az eddigihez képest. A polgármesteri hivatal 
ügyeletese arról tájékoztatta az MTI-t késő este, hogy elfogyott a homokzsákkészlet, és a 
csatornákból is feltört már a víz. 
Az ügyeletes elmondása szerint megrendelték az újabb homokzsákokat, és útban vannak 
a fáklyák is a veszélyeztetett szentendrei-szigeti településre. A gátvédők fáradtak, ennek 
ellenére mindenki próbálja menteni a menthetőt. 
A Szentendrei-sziget csúcsán fekvő hétszáz lakosú Kisoroszit némiképp váratlanul érte a 
gátszakadás. A falu lakosai arra felkészültek, hogy néhány napig el lesznek zárva a külvi-
lágtól, mert tudták, az emelkedő Duna mindenképpen elönti a Tahitótfaluból a községbe 
vezető egyetlen utat. 
A kisorosziak úgy vélekedtek, hogy a falut nem fenyegeti veszély, mert magasabban fek-
szik az útnál, csupán két-három ház kerül majd víz alá. A település polgármestere vasár-
nap reggel még bizakodóan nyilatkozott az MTI-nek, de a Duna délután váratlanul áttörte 
a nyúlgátat, és tíz ház került közvetlen veszélybe. 
Este helikopterrel sorkatonák érkeztek Kisorosziba, hogy segítsenek a védekezési mun-
kálatokban, amelyek során megpróbálják homokzsákokkal körbevenni a házakat. A du-
nabogdányi Kutya-hegyről vasárnap este úgy látszott, hogy több lakóházat is körbezárt a 
megáradt Duna.

(Forrás: www.index.hu)



D2  képek

(A képek forrása: www.mob.hu)
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D3  táblázat

amit jónak tartok amit megváltoztatnék




