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A biztosítóknak is be kellene szállni a Nefelába

Miért kisebb a jégkár délnyugaton?
A Magyar Biztosítók Szövetsége által készített statisztikák szerint Somogy, Tolna 
és Baranya megyében volt a legkisebb a jégkár az elmúlt esztendõkben. Egy másik 
összesítésük szerint a 2010. május–júniusi viharkároknak mindössze 14,8 szá-
zaléka köthetõ a régióhoz. Ez részben a Nefela nevû mesterséges meteorológiai 
rendszernek is köszönhetõ, amely a dél-magyarországi régióban mûködik. 

– Amikor jelzést kapnak a pécsi metorológiai állo-
másról, a szakemberek ezüst-jodidot juttatnak a 
levegõbe, amely a légáramlatok révén a felhõkbe 
kerülve apró jégszemcséket képez, ezzel megaka-
dályozza a nagyobb jégverést, és akár a komo-
lyabb esõzéseket is – mondja Szabó Tamás, a 
Magosz somogyi alelnöke. – Tény, hogy ahol ez a 
rendszer mûködik, ott a jégkár rendre kisebb. 

A Nefelát jelenleg maguk a gazdák tartják fenn, 
az utóbbi idõben azonban megnövekedett terheik 
miatt már nem tudják vállalni a jégesõ-megelõzés 
finanszírozását. – A helyi gazdák azon a vélemé-
nyen vannak, hogy a rendszer mûködtetését a 
biztosítóknak is komolyan támogatniuk kellene, 
hiszen ha kisebb a jégkár, akkor nekik is keveseb-
bet kell fizetni – mondja Szabó Tamás. 

Szabó Tamás lapunk kérdésére mindehhez 
hozzátette: a mûködtetési költségek megnöve-

kedése miatt lehet, hogy már szeptember végéig 
sem tudják mûködtetni a rendszert. 

– Mindenképpen tennünk kell valamit, pél-
dául a kárenyhítési rendszert át kell dolgoz-
ni, mert az nem állapot, hogy minden évben 
fel kell tölteni az erre szánt keretet – ezt 
már Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium agrárgazdasági államtitkára mondta a 
Helyi Témának. Kérdésünkre megerõsítette: 
nincs elvi akadálya annak, hogy országos 
szintre terjesszék ki a már mûködõ meteo-
rológiai rendszereket. Czerván hozzátette: a 
kormány a napokban ül le tárgyalni a biztosí-
tók képviselõivel, ott feltehetõen az is szóba 
kerül majd, hogy a pénzintézetek milyen 
módon tudják kivenni a részüket a mesterséges 
meteorológiai technológiák üzemeltetésében, 
mûködtetésében.  Gombás Bálint

Az idei nyár is bebizonyította: a jégesõ kánikulában is támadhat

Új házakat épít a károsultaknak a Nemzeti Összefogás Alapítvány

Elindult a Cókmók.hu adománykezelõ honlap
Pontos szám még nem áll rendelkezésünkre, hiszen még folyik az adományozott 
mûtárgyak és a hírességek által felajánlott tárgyak licitösszegének beszedése, 
de annyi már bizonyos, hogy a Nemzeti Összefogás Alapítvány legkevesebb hat 
új házat tud majd adni a természeti csapások által sújtott családoknak. A tervek 
szerint a Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat közremûködésével levásárolható 
kuponokat is kibocsát a szervezet.

Elindult a szervezet 
adománykezelõ honlapja – a 
www.cokmok.hu – is, amely 
automatikusan rendszerbe fog-
lalja a felajánlott tárgyi adomá-
nyokat, szolgáltatásokat. Ezen 
keresztül azok is segíthetnek, 
akik pénzt nem tudnak külde-
ni a károsultaknak, de egy-két 
használati tárgyat igen. Az olda-
lon bárki, bármilyen felajánlást 
tehet: bútorokat, ruhanemûket, 
háztartási kellékeket vagy akár 
szolgáltatásokat is. A károsult 
települések, illetve a segély-
szervezetek is rákereshetnek 
arra, amire szükségük van. Az 
oldal és koncertszervezõ támoga-
tóink segítségével folyamatosan 
licitálhatnak az érdeklõdõk a 
Magyarországon fellépõ külföl-
di és hazai sztárok relikviáira. 

A honlap lehetõséget bizto-
sít magánszemélyek nagyobb 
értékû tárgyainak, gyûjtemények 
és mûkincsek licitre bocsátására 
is. A honlap használata ingye-
nes. A gyûjtés nem állt le, dolo-
gi felajánlásokat tehát a www.
cokmok.hu oldalon vagy a 
szerkesztõség központi számán 
tehetnek, a pénzadományokat a 

Nemzeti Összefogás Alapítvány 
számlaszámára lehet küldeni: 
OTP 11742001-20063982

Kérjük, hogy az árveréseken 
csak azok licitáljanak, akik 
valóban segíteni szeretnének, 
és képesek kifizetni a leütési 
árat! Az adományok felhaszná-
lásáról a Helyi Téma folyamato-
san beszámol. HT

Van, aki így tud segíteni, van, aki pénzzel, a lényeg, hogy adjunk!

Makai: A cigányság polgárosodása a cél!
Roma származású fõpolgár-
mester-jelölt is indulhat az õszi 
önkormányzati választásokon. 
Makai István, a Roma Polgári 
Tömörülés vezetõje, a Fõvárosi 
Cigány Önkormányzat elnöke 
vállalná a megmérettetést.

– Miért döntött úgy, hogy 
indul a fõpolgármesteri székért?

– Miért is ne lehetne ma 
Budapestnek roma származá-
sú magyar fõpolgármestere? 
A közös jövõ fõpolgármester-
jelöltje szeretnék lenni, aki a 
romák és nem romák érdekeit 
egyaránt képviseli.

– Ön szerint milyen egy 
romáknak is kedves Budapest?

– A magyarországi cigányság 
polgárosodása az alapvetõ felté-

tele annak, hogy a romákat integ-
rálni tudjuk. A polgárosodást 
tartjuk legfõbb célunknak, 
hiszen egy adófizetõ, munka-
hellyel rendelkezõ ember 
Budapestnek, a nemzetgazda-
ságnak egyaránt hasznos. Nem 
nyugodhatunk bele abba, hogy 
akik alulra kerültek, remény-
vesztettek, azoknak mindig alul 
kell maradniuk. A cigánykérdés 
szerintem nem szociális kérdés, 
hanem elsõsorban nemzetgaz-
dasági és stratégiai ügy. Az egész 
társadalom érdeke az, hogy 
összefogjuk, összedolgozzunk. 

– A polgárosodáshoz le kell 
számolni a szegregációval. 
Mekkora problémának érzi 
ezt?

– Szegregáció van, az élet már 
csak ilyen, de szerintem nem 
kell eltúlozni a jelentõségét. 
A szegregáció legfontosabb 
ellenszere a minõségi oktatás, 
ami számunkra azt jelenti, hogy 
a roma diákok végezzék el a 
nyolc általánost, menjenek el 
szakmunkásképzõbe, a tehetsé-
gesebbek gimnáziumba, egye-
temre, hogy legyenek orvosaink, 
jogászaink, közgazdászaink. 
Ehhez elsõ lépésként meg kell 
becsülni a pedagógusokat. Mert 
ha õk nincsenek megfizetve, 
nem tudnak megélni, akkor 
nem várhatjuk el azt, hogy 
méltó módon tudják integrálni a 
tehetséges roma fiatalokat is.

 – gombas –
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A szocialistákat nem érdekelték a jogi kifogások
A Magyarországi Leader 
Közhasznú Egyesületnek jutta-
tott több tízmilliós támogatá-
sok ügyében indít vizsgálatot a 
Vidékfejlesztési Minisztérium. 

Az egyesület még 2008-ban 
kereste meg az akkori föld-
mûvelésügyi tárcát, hogy kom-
munikációs kampányt indítaná-
nak, amelyben a vidéki gazda-
ságokat érintõ válsággal kap-
csolatos kérdésekrõl lenne szó. 
Az egyesület 500 millió forintot 
kért a minisztériumtól. Az FVM 
jogi fõosztálya már akkor aggá-
lyosnak tartotta a támogatást. 

Az MR1-Kossuth rádió interne-
tes oldalán is nyilvánosságra 
került indoklásuk szerint „az 
elmúlt években társadalmi szer-
vezetek részére nyújtott támo-
gatások esetén, amennyiben 
hiba volt az elszámolással, vagy 
az nem történt meg, egyetlen 
esetben sem sikerült behajtani 
az FVM követelését, mivel a 
szakmai egyesületek vagyonnal 
nem rendelkeznek, nem gaz-
dálkodnak.” A jogi fõosztály 
életszerûtlennek minõsítette 
azt is, hogy egy honlap üze-
meltetésére 50 millió forint 

támogatást adjanak, mondván, 
ekkora összeg esetén közbe-
szerzési eljárás kiírására lenne 
szükség. Az akkori illetékes 
fõosztályvezetõ egyértelmûen 
fogalmazott: adott feltételek 
mellett a támogatások odaíté-
lése törvénysértõ lehet. Gõgös 
Zoltán, az FVM akkori állam-
titkára ennek ellenére mégis 
aláírta a támogatási szerzõdést. 
Szerettük volna megkérdezni 
Gõgös Zoltán korábbi államtit-
kár véleményét is, de a szo-
cialista politikust lapzártánkig 
nem sikerült utolérnünk. GB


