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Csak azért nem csúsztak le a pályázatról, mert nem is írták ki

Megmenekül az érdi génbank 
Alkotmányos visszásságot okozott a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány azzal, 
hogy nem gondoskodott az átfogó nemzeti génmegõrzési program megalkotásáról 
és végrehajtásáról, továbbá nem gondoskodott a genetikai sokféleség megõrzésére 
vonatkozó állami feladat megfelelõ intézményi és finanszírozási hátterérõl – állapí-
totta meg Fülöp Sándor, a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa állásfoglalásá-
ban. A génbankok finanszírozása és fenntartása így teljes mértékben bizonytalanná 
vált, az érdi génbanknak a léte is súlyos veszélybe került.

Az ügy elõzménye, az ombuds-
mani vizsgálat megindításának 
oka, hogy az Érdi Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztõ Kutató, 
Fejlesztõ Közhasznú Társaság 
esetében nem történt meg a jog-
szabály által kötelezõen elõírt 
átalakulás nonprofit gazdasági 
társasággá. A Fõvárosi Ítélõtábla 
ezért nem jogerõsen a kht. kény-
szer-végelszámolását rendelte 
el. A bizonytalan jogi helyzet 
miatt a gondozott magyar gyü-
mölcsgénállomány és növényül-
tetvények veszélybe kerültek. 
– Intézetünkben 60 éve folyik 
a kutatói, nemesítõi munka. 
Nálunk található Magyarország 
legnagyobb csonthéjasnövény-
gyűjteménye, de itt található az 

ország legnagyobb rozáriuma 
is, mintegy 1200 rózsafajtával 
– mondja Kállay Tamásné, az 
érdi intézmény igazgatóhelyet-
tese. – Szerencsére anyagi forrá-
soktól az elmúlt hónapok prob-
lémái miatt olyan szempontból 
nem estünk el, hogy az átme-
neti idõszakban a minisztérium 
nem írt ki semmilyen minket 
érintõ pályázatot, így arról nem 
maradtunk le.

A Vidékfejlesztési Minisz-
tériumban komolyan gondolják 
a génmegõrzési program nem-
zetgazdasági jelentõségét.

– Az érdi gyümölcskutató 
intézettel kapcsolatos év eleji 
események is mutatták, hogy 
szinte nem is volt génmegõrzési 

program az elmúlt években. Kis 
túlzással azt lehet mondani, 
hogy szinte nulláról kell kezde-
nünk a stratégia kidolgozását, 
új programot kell csinálnunk 
– mondja Feldmann Zsolt agrár-
gazdaságért felelõs helyettes 
államtitkár. – Ezzel természe-
tesen szorosan összefügg az 
érdi gyümölcskutató intézet 
támogatása is. Nemrégiben 
kezdte meg a mûködését az a 
szakmai csapat, amely ennek 
a stratégiának a megalkotásá-
ban szerepet vállal. Reméljük, 
hogy fél éven belül kidolgoz-
zák azokat a lépéseket, ame-
lyek iránymutatók lehetnek a 
nemzeti génmegõrzési program 
tekintetében. � GB�

Az érdi génbank õrzi Magyarország legnagyobb csonthéjasnövény-gyûjteményét

Hackereket képeznek az egyetemen

– Nem lehet pontos számada-
tokat mondani, de hetente, 
havonta ér támadás olyan euró-
pai informatikai központokat, 
hálózatokat, amelyek védelme 
nemzetbiztonsági szempontból 
és Európa biztonságát tekint-
ve is fontos feladat. Az, hogy 
eddig nem volt komolyabb 
hálózati összeomlás, és például 
a pénzpiacokkal kapcsolatos 
hálózatok is megfelelõen ellen-
álltak a külsõ támadásoknak, 
elsõsorban annak köszönhetõ, 
hogy megfelelõ szakemberek 
felügyelték ezeknek a hálóza-
toknak a biztonságát – mond-
ja Kovács László õrnagy, a 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem munkatársa. – Õsztõl 
az intézményünkben is lesz 
olyan képzés, amely a már kellõ 
gyakorlattal és háttérismerettel 
rendelkezõ informatikus szak-
emberek számára nyújt infor-
mációbiztonsággal kapcsolatos 
ismereteket.

Kovács László szerint az 

információbiztonság tipiku-
san az a terület, amely folya-
matosan fejlõdik, és ezért is 
célszerû, hogy a szakemberek 
naprakészek legyenek az új 
technológiákról.

– Egy amerikaiak által kidolgo-

zott kész tananyagot sajátíthat-
nak el a tanfolyam résztvevõi, a 
tanfolyam oktatói is ezzel ismer-
kedtek meg korábban – mondja 
az õrnagy, cáfolva, hogy jó útra 
tért hackerek segítségét is igény-
be vennék a képzés során. � GB

Nincs elõírva, mekkora legyen a gombóc
Sem szabály, sem rendelet 
nem védi a fogyasztókat, ha a 
nyári hõségben fagyizni támad 
kedvük. A cukrászdákban 
gyakran feltüntetik a gombóc 
súlyát, de erre törvényi kötele-
zettség nincs, mint ahogy arra 
sincs, hogy reklamáció esetén 
az eladó lemérje a fagyit. Dr. 
Ludmány Lajos, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmai Hatóság 
szóvivõje elmondta: nincs rá 
szabály, hogy az árus mekkora 
gombócot adjon. – Arra sem 
kötelezhetjük, hogy kiírja a 
súlyt – magyarázta a szakember. 
– Viszont ha egyszer már kiírta, 
köteles annyit adni, legalább-
is ellenõrzéskor büntethetõ. 
A kollégák vizsgálni szokták a 
súlybéli eltéréseket, mert egy 
jó kiírás megtéveszti a vásárlót, 
de arra nem kötelezhetõ a cuk-
rász, hogy panasz esetén a vevõ 
kérésére lemérje a fagylaltot – 
mondta dr. Ludmány. A Magyar 
Cukrásziparosok Országos 
Ipartestületének elnöke, Pataki 
János szerint jóérzésû cukrász 
nem húzza le a kanalat, bár azt 

üdvözli, hogy nincs szabály a 
gombóc méretére. – Mindenki 
adjon akkora gombócot, amek-
korát a vevõköre igényel és meg 
tud fizetni. Régen kétdekás volt 
a gombóc, ötven fillérért, ilye-
neket ma már csak a kelyhek-
nél ildomos használni, hogy 
többféle íz beleférjen. Régen 
szabály volt, ma már jóérzésû 

cukrász nem követeli meg, 
hogy le legyen húzva a kanál. 
Ezzel a gesztussal megtartható 
a vendég, és az árrés elbírja 
a kis pluszt. Mi a tagjainknak 
nem határozzuk meg, mekkora 
gombócot adjanak, csak hogy 
jó minõségû, kézmûves fagy-
laltot áruljanak – mondta az 
elnök. � BE

A nyári hõségben jólesne a nagyobb gombóc

Információbiztonsági képzés indul a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 
õsztõl. Az informatikai szlengben ezeket a szakembereket etikus hackereknek neve-
zik. Bár komolyabb magyar informatikai rendszerek elleni támadásról még nem 
érkeztek hírek, de a környezõ országokban már történtek ilyen kísérletek, ezért is 
értékelõdött fel az etikus hackerek munkája.

– A gyermekkorunk idõszakát, az ötvenes-hatva-
nas éveket igyekeztünk visszaidézni a könyvvel 
– mondja Sági Ilona. – Szerzõtársaimmal, Füredi 
Vilmossal és Zsóka Zoltánnal együtt egyaránt 
Bernecebarátiból származunk, ehhez a telepü-
léshez kötõdünk, ezért is jelentett sokat, hogy 
lehetõségünk volt elkészíteni ezt a kötetet.

Sági Ilona középiskolai tanári pályáját befejez-
ve döntött úgy, hogy szerzõtársai ösztönzésére 
elkészíti a mûvet, amelyre két évet szánt. 

– Azt az idõszakot igyekeztünk visszaidézni, ami-
kor az ilyen falvakban, mint Bernecebaráti, a lako-
sok igazi közösséget alkottak. A népszokásokat, a 
hagyományokat dolgoztuk fel. Több helyi lakos is 
leírta gondolatait, ezek alapján készült el a kötet. 
Sajnos ez a település is, sok másikhoz hasonlóan, 
kezd elnéptelenedni. Volt, amikor 2700-an lak-
tak itt, mára körülbelül kilencszáznegyven lakos 
maradt. 

A kötetben számos fényképet is találunk: a 
korabeli lakosok, az elsõ busz megjelenése, a plé-
bános búcsúztatása, a Szent Imre lépcsõ avatása 
is a fotósok témájául szolgált.

A kötetet a településen belül lehet megvásárol-

ni egyebek között a templomnál és a polgármes-
teri hivatalban. Szinte minden lakos fontosnak 
tartotta, hogy beszerezzen belõle a családi könyv-
tára számára, és egyre többen, az elszármazottak 
közül is igyekszenek beszerezni az érdekes, tar-
talmas, elgondolkodtató kordokumentumot.� GB

Emlékképek Bernecebarátiból
A helyi kisközösségek összetartását 
segíthetik a helytörténeti kötetek: erre 
egy kiváló példa a nemrégiben megje-
lent A föld, ahol születtünk címû írás, 
amely Bernecebaráti múltját mutatja be 
olvasmányos írások és látványos fotók 
segítségével.

Az etikus hacker felügyeli a számítógépes rendszerek biztonságát


