
található a kutatóintézethez tar-
tozó, szintén veszélybe kerülõ, 
híres rózsakert –, és közösen 
szeretnénk megakadályozni 
e nemzeti érték elherdálását. 
Bízunk benne, hogy a felálló 
nemzeti kormány is mindent 
megtesz azért, hogy ne kerül-
hessen idegen tulajdonba ez a 

pótolhatatlan vagyon – mondta 
Segesdi János, megjegyezve: az 
önkormányzatnak azért is fon-
tos a kutatóintézet sorsa, mert 
érdieknek is munkát ad. 

– Nem engedhetjük meg, hogy 
az érdi tudás, az érdi vagyon 
kikerüljön a közös tulajdonból 
– hangsúlyozta.  Á. K.
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Az idegen szavak és kifejezések 
szótára három jelentésalakban 
ismertet meg bennünket a latin 
nyelvből származó korrupció 
kifejezés fogalmával és jelenté-
sével. Érdemes megismerkedni 
velük. – Korrumpál: 1. valakit 
megvásárol, megveszteget, 2. 
elzülleszt. Korrupció: 1. meg-
vesztegetés, megvesztegethe-
tőség, 2. általános romlottság, 
züllött állapotok a közéletben. 
Korrupt: 1. megvesztegethető, 
2. korrupt, züllött. Az országok 
korrupciós voltáról, mértéké-
ről, illetékes szervek időnként 
jelentést készítenek. Hazánk 
a korrupciós országok listá-
ján, a középtájon foglal helyet. 
A korrupcióra fordított összeget 
ezermilliárd forintra becsülik. 
Ezt a nagy tételt, mondhatjuk 
kenőpénznek is. Aki valakinek 
azért adja, hogy előnyökhöz jus-
son, és reméli, hogy ennek az 
összegnek egy részét – esetleg 
negyedét, harmadát – visszakap-
ja. A korrupció bujtatott célja az, 
hogy „a kerekek ne nyikorog-
janak”. És hogy közben valami 
„bepiszkolódik?”, nevezetesen a 
közélet? Hát, Istenkém! Krisztus 
koporsóját sem őrizték ingyen. 
A korrupt ember így gondolko-
dik. A korrupciós botrányoknak 
naponta tanúi vagyunk. Ezek 
taglalásába ne menjünk bele – a 
napilapok, a rádió- és tévéadók 
unalomig foglalkoznak velük. 

A korrupció egyre terjed, a 
közállapotok pedig egyre zülle-
nek. Mi az oka ennek? Több 
minden. Elsőként a tisztességet, 
a becsületet, a jó értelemben vett 
közmorált megtagadó ember. 
Másodsorban azért is állandósul, 

mert az ellene való védekezést 
intézményesítették. Hogyan? 
Első lépésként egy Bizottság, 
majd Testület alakult, aztán 
Szervezetet, majd Központi 
Intézményt alapítottak. Bizony, 
így megy ez! Mert milyen nagy 
társadalmi elismerést is jelent 
egy ilyen bizottság vagy testület, 
szervezet elnökének, esetleg az 
elnökség tagjának lenni! Ugyebár 
az ilyen intézményeknek nem 
szabad megszûnnie.

Hasonló ehhez a parlagfû elle-
ni küzdelem dolga. Ha a földgo-
lyón már nem virágzik egy szál 
parlagfû sem, nálunk akkor is 
lesz elegendő. Miért? Mert irtá-
sát intézményesítették. A Kedves 
Olvasó szerint mert nem adnak 
pénzt az irtására? Persze adnak, 
csak a pénzt nem használják 
megfelelően. Képzelhetni, meny-
nyi pénzt emészt fel a parlagfû 
irtásának országos vagy megyei 
konferenciája! Meg a kapcsolódó 
plakátok, röpcédulák, brosúrák, 
amik a parlagfû irtásáról szól-
nak! A parlagfûellenes tanácsko-
zások szünetében illik a résztve-
vőket meghívni egy kis frissítőre, 
harapnivalóra. Büfé nélkül az 
ilyesmi, nem megy!

A korrupció elleni „harc” 
intézményesítése mostanában 
végső stádiumába érkezett. 
Elnézést kell kérnem illetéke-
sektől, hogy nem tudom idézni 
ennek a csúcsszervnek a nevét, 
ezért a közérthetőség kedvéért is 
Korrupcióellenes Nagytanácsnak 
írom. Még programja is van. 

Erről az egyik rádióadásból érte-
sültem. A tennivalókat pontokba 
foglalták. Valamennyi tetszett! 
Egyetlen kifogásom volt, hogy az 
utolsó elvárást az elejére kellett 
volna tenni. Ez pedig így hang-
zott: „Megtagadva a korrupciót – 
ellenállni a megvesztegetésnek!”

Szerintem ha ezt az egyetlen 
pontot betartanák, kereken ezer-
milliárd forintot nyerne a társa-
dalom! Az újabb fejleményekből 
következően ez a nyereség saj-
nos, elmarad. Az Országgyûlés 
is tárgyalta ezt a témát. Átment a 
korrupcióellenes törvény – vagy 
mégsem? A törvénydömpingbe 
talán ez is belekerült. Nem 
tudom. De ha köztársaságunk 
elnöke ellentmondásokat talál a 
törvényben, kiigazításra vissza-
küldi a parlamentnek. 

Most csak azon tûnődöm, 
hogyan és ki ellenőrzi majd a 
korrupciós céllal borítékba vagy 
zsákba tett pénzt abban a pil-
lanatban, amikor a vesztegetés-
re hajlamos személy átveszi? 
Intézmény ugyanis erre képtelen. 
Itt minden az egyénen múlik! 
Remélhetőleg az új, leendő kor-
mány majd tiszta kezû vezetőket 
és tisztviselőket bíz meg a köz-
igazgatási munka lebonyolításá-
val. A következő hónapokban és 
években derül ki, hogy a közéle-
ti tisztaság megőrzésében mily 
nagy szerepe van a tisztességnek 
és a becsületnek. Távolról sem 
állítom, hogy a most munkájukat 
becsülettel ellátó tisztviselők és 
tisztségviselők korruptak lenné-
nek, de nem tagadható, hogy 
köztük vannak a megvesztegetett 
egyének. Tőlük kell szabadulni.

 Bíró András

Korrupció

A rövid párbeszédet sokan 
ismerik, már szinte szállóigévé 
vált. Az anyuka szól a gyerek-
nek: gyere, siess, mert elkésünk 
az óvodából. Az óvodás gyerek 
meg így válaszol: megyek, csak 
elõbb kilépek az internetbõl… 
A kérdés az, hogy örüljünk-e 
ennek. Hogy sikernek köny-
veljük-e el, milyen nagyszerû 
egyik-másik óvodáskorú számí-
tógép-hozzáértése, vagy kese-
regjünk, amiért a képernyõ 
esetleg elvonja a kicsik figyel-
mét a játszástól, a szaladgálás-
tól? Bárhogy is vélekedjünk, a 
helyzeten ez mit sem változtat: 
a fiatalok többet és hamarabb 
értenek meg, mint mi. 

Az óvodás gyerek inter-
nethasználata természete-
sen csak szélsõséges példa. 
Figyelmeztetés, elõjelzése 
annak, hogy majd a fiatalok ezt 
is a helyére teszik, mint ahogy 
mi magunk, és helyükre tet-
tünk sok mindent. Ki emlékszik 
már rá: volt, hogy a szomszéd-
ba mentünk telefonálni, mert 
nekünk nem volt. Manapság 
senki nem hord az utcán táska-
rádiót zenehallgatáshoz, nem 
megy Color-Star-tulajdonos 
ismerõshöz tévémeccset nézni, 
mint annak idején, és a sort 
még hosszan lehetne folytatni. 

 Nyilvánvaló, hogy itt nem 
csak és nem is elsõdlegesen a 
technika fejlõdésérõl, a készü-
lékek olcsóbb és könnyebb 
hozzáférhetõségérõl van szó, 
hanem a technika használatá-
nak kulturáltságáról. Sajnos, 
ez utóbbi  nem fejlõdik elég 
gyorsan, hiszen sûrûn hall-
hatunk még utcán, üzletben, 
vonaton mobiltelefont szoron-
gató nagyhangú ordítozókat, és 
az internet adta lehetõségekkel 
se él mindenki kellõen civili-
zált módon. Hogy ez utóbbi 
mit is jelent, annak bemutatá-
sára idõszerû példa kínálkozik. 
A szomszédos újságoldalon 
közreadjuk: az önkormány-
zat és a szervezõk megállapo-
dása alapján az érdi lakosok 

idén is féláron látogathatják az 
Agárdi Pop Strand rendezvé-
nyeit. „Évente több ezer érdi 
látogatónk van, ám sokan csak 
a helyszínen tudják meg, hogy 
ötvenszázalékos kedvezmény 
jár nekik” – jegyezte meg a 
fõrendezõ, hozzátéve: a tájé-
koztatáson még javítani kell. 
Tapintatosan fogalmazott. 
A helyi sajtóban – nemcsak az 
Érdi Újságban –, a városi tele-
vízióban, a város honlapján az 
akcióról rendszeresen korrekt 
tájékoztatás jelent meg, ám az 
alapvetõen közös ügyek meg-
tárgyalására létrehozott érdi 
internetes fórumon azonnal 
volt, aki közzétette: hazugság 
az egész. „Az Agárdi Pop Strand 
rendezvényein nem kapnak 
ötvenszázalékos kedvezményt 
az érdiek, hiába mennek, teljes 
árú jegyeket kell venniük.” Igaz, 
több józan internetolvasó – mert 
azért õk vannak többen – beír-
ta, hogy ez nem így van, kipró-
bálta, létezik a kedvezmény, a 
kételkedés magvát a képernyõs 
hazudozó elvetette, és a mai 
napig nem helyesbített.

Van ugyanis néhány beíroga-
tó, aki valószínûleg soha nem 
fogja megérteni, hogy az inter-
net menyire értékes, demokra-
tikus eszköz; pocskondiáznak 
mindent, próbálnak bizalmat-
lanságot kelteni a legkülönfé-
lébb témakörökben, sportcsar-
noktól csatornázásig. A döntõ 
többségben lévõk azonban 
– elsõsorban a fiatalok – köz-
életi ügyekben is tisztán látnak, 
nem hagyják magukat becsap-
ni. Azt pedig tanulmányi ered-
mények, kiemelkedõ szellemi 
teljesítmények sora bizonyítja, 
hogy egyebek mellett a tech-
nika lehetõségeivel is tudnak 
kulturáltan élni.

És ez jó, bennük lehet bízni. 
Hogy majd a fiatalok…

A szerkesztõ jegyzete
Majd a fiatalok!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága a 122/2007. 
(IV.19.) KGY. számú határozatban foglaltak alapján pályázatot hirdet 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében meghatáro
zott Média Alapra.
A Média Alap célja a helyi írott és elektronikus sajtó társadalmi 
szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzati feladatok 
hatékonyabb ellátása. A közszolgáltatás minőségének további javí
tása, a versenyhelyzet erősítése a helyi médiumok támogatásával. 
Ennek érdekében kívánja támogatni az Önkormányzat közigazgatási 
területén működő, valamint ezen túl az Önkormányzat céljait elő
segítő kiadókat és műsorszolgáltatókat.

Támogatásban részesíthetők köre:
A Média Alapra pályázhatnak mindazon írott és elektronikus sajtó 
szervezetei, amelyek a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény és a 
rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény hatálya alá 
tartoznak, valamint:
* Az Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve működ
nek és Érd céljainak megfelelő tartalmisággal jelennek meg
* Az Önkormányzat közigazgatási területén kívül legalább egy éve 
működnek, de Érd céljainak megfelelő tartalmisággal jelennek meg.
Támogatásban részesíthető mindazon természetes személy, jogi sze
mély, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, 
továbbá lapkiadói tevékenységre jogosult szervezet, mely az írott 
sajtó tekintetében időszaki lap kiadója, és a 12/1986. (IV.22.) számú 
MT rendelet 4/A.§a alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyil
vántartásba vett, továbbá a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 
évi I. törvény alapján műsorszolgáltatónak minősül.
Jelen pályázati kiírás alapján nem részesíthetők támogatásban azon 
szervezetek, melyek közvetlen költségvetési támogatásban részesül
nek Érd Megyei Jogú Város költségvetéséből.

Támogatás kérhető:
• Sajtótermékek, időszaki lapok kiadására
• Rádió és televízióműsorok készítésére

Az elbírálás szempontjai:
•  A pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelménye

inek
• A pályázó eddigi szakmai munkája
• A költségvetés megalapozottsága, realitása
•  A pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága: céljának, tar

talmának kidolgozottsága, értéke, tárgyilagos, pártatlan, ténysze

rű és időszerű, sokoldalúan megfogalmazott tartalmak és vizuális 
megjelenés.

Előnyben részesülnek:
•  Azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrás

sal is rendelkeznek.
•  Azok a pályázati programok, melyek a közszolgálatiság elvét 

helyezik előtérbe.

A pályázathoz csatolni kell:
• Pályázati adatlapot
• Az eddigi tevékenység leírását
• A tervezett tevékenység részletes bemutatását
• A tervezett tevékenység részletes költségvetését
•  Köztartozás fenn nem állását vagy folyamatos törlesztését igazoló, 

60 napnál nem régebbi nyilatkozatokat (APEH, VPOP, helyi önkor
mányzat) (jogi személy esetén)

• Cégbírósági bejegyzés másolatát (jogi személy esetén)
•  nyilatkozatot arról, hogy a „de minimis” támogatás összege a 

támogatási döntést megelőző három pénzügyi évben nem haladja 
meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

•  Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve 
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázat benyújtási határideje: 2010. május 17.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. május 30.
A pályázati program megvalósítási határideje 2011. május 31.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján kell 
leadni egy példányban. (Érd, Alsó u. 3., I. em. 110. sz.)
Pályázni csak formanyomtatványon lehet, ami a Polgármesteri 
Hivatal Humánpolitikai Irodáján vehető át, vagy letölthető a www.
erd.hu honlapról. 
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 
A támogatott a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszá
molni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely 
benyújtásának határideje a pályázati cél megvalósulásától számított 
30. nap, de legkésőbb 2011. június 30.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, 
valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a 
támogatott szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülmény
ről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasz
nálásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.
A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

Folyamatosan épül az új szakrendelő 

Az elmúlt időszakban is a terveknek megfelelően zajlott az Emeltszintű 
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ építkezése. Mivel az időjárás is kedve-
zőbbre fordult, ezért a kivitelezési munkálatok is intenzívebbé váltak.
Az elmúlt hetekben folytatódtak az új épület szerkezetépítési munkái. A kivitelező elvé
gezte a második emeleti zárófödém szerelését és betonozását. Elkészültek a földszinti 
feltöltések, így megindulhatott a vasbeton alaplemezek szerelése is. Határidőre végeztek 
a Felső utcai oldalon létesítendő portaépület alapozási földmunkáival, és megkezdődtek 
a konkrét alapozási munkák is. Az orvosi műszerekre kiírt közbeszerzési eljárás folya
matban van.
A járóbetegközpont kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP4.3.2
20080003 számú pályázat keretében biztosított 1 320 167 360 forintos támogatásból 
valósul meg. A 2010. decemberében elkészülő beruházás során az intézmény egynapos 
sebészettel, egy új mozgásszervi rehabilitációs nappali kórházzal bővül, megújul a kúra
szerű ellátások infrastruktúrája és az orvosi eszközpark. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviseletében a projekt során a Strukturális Alapok Programiroda jár el közreműködő 
szervezetként, a kivitelezési munkákat pedig a ProgressB ’90 Zrt. végzi.

A kérdést az tette idõszerûvé, 
hogy – mint arról több médium 
is tudósított az elmúlt hetekben 
– a kutatóintézet jövõje veszély-
be került egy állami mulasztás 
miatt. Uniós jogszabályok értel-
mében tavaly június végéig az 
állami közhasznú társaságok-
nak kft.-vé kellett alakulniuk. 
Az állam idõben át is alakítot-
ta a kht.-kat – kivéve az érdi 
kutatóintézetet. Annak átalakí-
tásáról ugyanis csak a jogvesztõ 
határidõ elõtt pár nappal szü-
letett határozat, holott az érdi 
Magyarország egyik legnagyobb 
génbankja, és rangos, elismert 
nemesítõ munkát is végeznek. 

A kutatóintézet a késedelem 
miatt kényszer-végelszámo-
lás alá került a hozzá tartozó 
több száz hektáros földterület-
tel együtt, mivel a bíróság a 
határidõ letelte után nem fogad-
ta be a társaság átalakítását. 
Fideszes képviselõk szerint a 
késlekedés nem lehetett vélet-

len: az érdi génbank szellemi 
és fizikai vagyona milliárdokra 
rúg, földterülete pedig értékes, 
és frekventált helyen fekszik. 
Ráadásul a felszámolásra a 
Reorg Kft.-t jelölték ki, amely-
nek többségi tulajdonosa egy 
közép-amerikai bejegyzésû, 
ingatlanfejlesztéssel foglalkozó 
offshore cég. Az intézet nevé-
ben eljáró ügyvédek a tábla-
bíróságon fellebbeztek a Reorg 
Kft. kijelölése ellen. Mint Szenci 
Gyõzõ igazgatótól megtudtuk, 
még várják a másodfokú döntés 
eredményét, amely hamarosan 
megszületik.

Segesdi János a sajtótájékoz-
tatón hangsúlyozta: a városve-
zetés mindent megtesz azért, 
hogy adminisztrációs hibák 
miatt a génbank és kutatóköz-
pont ne kerülhessen offshore- 
eljárással más tulajdonosok 
kezébe. 

– Együttmûködünk a XXII. 
kerületi önkormányzattal – itt 

Mi lesz az Elviramajor sorsa?

Veszélyben a génbank
Az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-
Fejlesztõ Kht. (kísérleti telepe az Érd határában fekvõ 
Elviramajor) körül kialakult helyzetrõl kérdezte a 
múlt szerdai sajtótájékoztatón lapunk Segesdi János 
alpolgármestert.

A közeljövõben eldõlhet az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési 
Kutató-Fejlesztõ Kht. kísérleti telepének sorsa

Az érdi génbank szellemi és fizikai vagyona milliárdokra rúg
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