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Az elmúlt fél évet értékelték és elemezték a megyei főkapitányságon 

A rendőrök bírják a munkát 
Röplabdapálya és pingpongasztal a börtönben 

Gajdának hiányzik 
a családja 

A rendőrök hozzáértését kedvezően ítélik meg. Fotó: Schmidt Andrea 

Nem vagyok bűnöző - jelentette 
ki Gajda Zoltán, a szegedi Po-
peye Fitness klub tulajdonosa. A 
vállalkozót telefonon ér tük utol 
a norvégiai Sarpsborg börtöné-
ben. A fiatalembert dopping-
csempészet miat t tar tóztat ták 
le. 

A családja, egy jó erős kávé és 
Szeged hiányzik a legjobban 
Gajda Zoltánnak, a szegedi Po-
peye Fitness klub tulajdonosá-
nak. A fiatalember egyébként jól 
érzi magát a norvégiai Sarpsborg 
városának bűntetés-végrehajtá-
si intézetében. 

Mint azt korábban megírtuk, a 
szegedi vállalkozót a svéd-nor-
vég határon fogták el. Kocsijában 
anabolikus szteroidot találtak a 
vámosok. A szer használata Nor-
végiában nem engedélyezett, 
ezért Gajda Zoltánt letartóztat-
ták. 

A Popeye Fitness tulajdonosát 
tegnap reggel telefonon értük 
utol. Első próbálkozásunk alkal-
mával egy kedves norvég hölgy 
azt válaszolta, sajnos nem tu-
dunk beszélni Gajdával. Egy pil-
lanattal később azonban kide-
rült, ennek az az oka, hogy hívá-
sunk idején a szegedi fiatalember 
éppen tusolt. 

Fél órával később Gajda Zol-
tán jókedvűen mesélt a sarps-
borgi intézetről és az ott töltött 
napjairól. - Minden tökéletes. 
Van röplabdapálya, pingpong-
asztal és edzőterem is. Igaz, 
csak négy hétig voltam katona, 
de az keményebb volt. Itt nincs 
ébresztő és takarodó sem -
kezdte a fiatalember, majd to-
vább mesélt az ottani börtönvi-
szonyokról. 

- Belül nincsenek rácsok, az 
egész olyan, mint egy kollégium-
ban. Az étel kiváló. Mondtam a 

CSEMPÉSZET 
VÉTSÉGÉÉRT 
EGY ÉV 
Az anabolikus szteroid csem-
pészet hazánkban 50 ezer fo-
rint érték alatt szabálysértés, 
a felett pedig vétség, ami leg-
feljebb egy évig terjedő sza-
badságvesztéssel, pénzbünte-
téssel, illetve közérdekű 
munkával büntethető - tud-
tuk meg Tímár Tamás ügy-
védtől. 

HALÁLT IS 
OKOZHAT 
A DOPPING 
Az anabolikus szteroidokat a 
regenerálódás gyorsítására 
használják, amikor a szerve-
zet önmagától nem képes fel-
épülni. Javítja az izomnöve-
kedést és az anyagcserét - tá-
jékoztatta lapunkat Hajnal 
Gábor sportorvos. 

A szakember elmondta, a 
szert csak szigorú orvosi el-
lenőrzés mellett lehet szedni. 
Az anabolikus szteroid mel-
lélchatása lehet többek között 
vérnyomás-emelkedés, agy-
vérzés, szívinfarktus, izom-
szakadás. Emellett felborítja 
a hormonháztartást, de akár 
súlyos cukorbetegséget is 
okozhat. - Aki tudatlanul és 
mértéktelenül él ezzel a szer-
rel, egész életére nyomorék 
maradhat, de akár bele is hal-
hat - tette hozzá Hajnal Gá-
bor. 

tolmácsnak, hogy hazaviszem a 
szakácsot, annyira jól főz - foly-
tatta nevetve a fitneszklub tulaj-
donosa. 

Gajda Zoltán elmondta, az 
őrök kopogás nélkül nem jöhet-
nek be a bentlakók szobájába. Az 
intézetben egyébként mindössze 
18 elítélt éli mindennapjait. 
Mint a szegedi fiatalember fogal-
mazott, egyikük sem nehézfiú. A 
vállalkozó ablaka egyébként egy 
csónakázótóra néz. 

Az ügyével kapcsolatosan 
Gajda megjegyezte, hogy az 
előzetes hírekkel és pletykák-
kal ellentétben mindössze cse-
kély mennyiségű doppingszert 
próbált meg becsempészni Nor-
végiába. 

- Baráti gesztusként vittem 
anabolikus szteroidot kis tétel-
ben az egyik ismerősömnek -
mondta a szegedi vállalkozó. A 
kábítószernek az egyik legna-
gyobb ellensége vagyok, de ez 
nem az - hangsúlyozta. Gajda 
végűi hozzátette, ha hazaér, elő-
ször fodrászhoz megy, megiszik 
egy jó kávét, majd újra elkezd 
az üzlettel foglalkozni - tette 
hozzá. 

- Nem vagyok bűnöző - jegyez-
te meg beszélgetésünk végén 
Gajda Zoltán. 

ARANY T.JÁNOS 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság nyomozói csak a 
késes rablót és egy idős doma-
széki asszony gyilkosát nem ke-
rítették még kézre. Ugyanakkor 
jelentősen nőtt a rendőri mun-
ka lakossági megítélése, és si-
keres volt a közúti ellenőr-
zés-sorozat is. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányságvezetői tegnap sajtó-
tájékoztatón értékelték a főkapi-
tányság elmúlt féléves munká-
ját, a közelmúltban kezdődött 
közúti ellenőrzési akciósorozat 
eddigi eredményeit, valamint a 
Magyar Gallup Intézet rendőr-
ségről készített közvélemény-ku-
tatásának adatait. 

A tájékoztatón elhangzott: me-
gyénkben jelentősen csökkent az 
ismertté vált bűncselekmények, 
lopások, lakásbetörések, sze-
mélygépkocsi-lopások száma. -
Mindkét területen két-két ban-
dát sikerült felderítenünk. A gép-
kocsi-feltörések száma ugyanak-
kor emelkedett, ezért a Szegedi 
Rendőrkapitányságon külön cso-
portot hoztunk létre, amelynek 
tagjai csak ezzel a bűncselek-
ménnyel foglalkoznak. A közel-
múltban négy csapatot sikerült 
elfogni. A tizenkét gyanúsított-
ból, többségűkben fiatalok, hár-
man előzetes letartóztatásban 
vannak - mondta Molnár Imre 
ezredes, bűnűgyi igazgató. 

Az ezredes hozzátette, a késes 

rablóként elhíresült bűnöző 
megjelenésével a tavalyi év ha-
sonló időszakához képest 44-ről 
56-ra emelkedett a rablások szá-
ma. A nyomozók egyébként ed-
dig még sem a késes rablót, sem 
pedig a tavalyi, domaszéki gyil-
kosság elkövetőjét nem találták 
meg. Az ezredes ugyanakkor 
megjegyezte, a domaszéki ügy-
ben már vannak használható in-
formációi a rendőrségnek. 

Németh Károly alezredes, köz-
biztonsági igazgató a három hét-
tel ezelőtt kezdődött közúti ellen-
őrzés-sorozat eddigi eredményeit 
ismertette. Az akció ideje alatt 
1600 esetben szabtak ki helyszíni 
bírságot, 243 vezetőt feljelentet-
tek. A 2400 megszondáztatott 
autós közül 20 ittas vezetőt bün-
tettek meg. Tizennégyen a jogo-
sítványuktól is elbúcsúzhattak. 

- A személyi sérüléses balese-

GALLUP-
FELMÉRÉS 
A közelmúltban a Magyar 
Gallup Intézet az Országos 
Rendőr-főkapitányság megbí-
zásából második alkalommal 
végzett közvélemény-kuta-
tást. 

- Az állampolgárok legin-
kább a rendőrök udvariassá-
gával és segítőkészségével, 
legkevésbé pedig az ügyinté-
zés gyorsaságával és a várako-
zási idővel voltak megeléged-
ve - tudtuk meg Lukács János 
dandártábornoktól. A megyei 
rendőrfőkapitány elmondta, 
tavaly ősszel a lakosság ki-
lenc százaléka mondta, hogy 
találkozott korrupt rendőrrel, 
idén csak nyolc százalékuk. 
A legjelentősebb javulás a 
szakmai hozzáértés megítélé-
sében mutatkozott. 

tek számának csökkentése érde-
kében a jövőben is 24 órában el-
lenőrizzük az autósokat, külö-
nös tekintettel az ittas vezetőkre, 
a gyorshajtókra és a biztonsági 
öv nélkül közlekedőkre - hang-
súlyozta az alezredes. - A foko-
zott rendőri jelenlét komoly 
megterhelést jelent az állomány-
nak, de bírni fogjuk - ígérte Né-
meth Károly. 

A. T. J. 

A szaktárca a várakozásmentes rendeleten dolgozik 

Háziorvosi időpont-egyeztetés 
Az egészségügyi tárca azt tervezi, hogy kö-
telezővé teszi a háziorvosok számára az 
időpont-egyeztetést a betegekkel. A saj-
tóban megjelent hírekkel ellentétben azon-
ban a rendelet július elsején nem lépett 
életbe. 

A várakozásmentes ellátás érdekében az 
egészségügyi tárca azt tervezi, hogy kötelező-
vé teszi az időpont-egyeztetést a betegekkel a 
háziorvosok számára. 

A szegedi járó beteg szakrendelőben már 
évek óta időpont-egyeztetés előzi meg a vizs-
gálatokat. A rendelőintézet igazgatója, Gaál 
István főorvos elmondta: náluk már évek óta 
gyakorlat, hogy a betegek előre kért időpont 
alapján keresik fel a szakorvosokat, éppen 
azért, hogy a korábban jellemző tumultust és 
a több órás várakozást elkerüljék. A rendelő-
intézet felújítása óta számítógép segíti az 
egyeztetést. Az igazgató hozzátette: akkor 

borul az előre beütemezett sorrend, ha azon-
nali ellátásra szoruló beteget hoznak a szak-
rendelőbe, hiszen az orvosnak a sürgős esetet 
kell előnyben részesítenie. 

Más lesz a helyzet az előjegyzéssel a házior-
vosi rendelőkben, ahol egyetlen asszisztensre 
hárul minden adminisztrációs feladat. 

Szilárd András tápéi háziorvos szerint a be-
tegelőjegyzés gyakorlati alkalmazását szá-
mos körülmény nehezíti. A többi között az, 
hogy a magyarországi háziorvosokra nem 
10-15 beteg ellátása hárul naponta, mint a 
nyugat-európai országokban dolgozó kollégá-
ikra, hanem napi átlagban 50-60. Ilyen be-
tegforgalom mellett pedig igen nehéz az idő-
pont-egyeztetés, s annak betartása. Egy influ-
enzajárvány esetén, amikor száz beteg is 
megfordul egy-egy nap a háziorvosnál, lehe-
tetlen az előre megbeszélt időpontot tartani. 

Szabó László háziorvos úgy nyilatkozott, a 
családorvosi rendelőkben - szabályozás nél-

kül - eddig sem volt ismeretlen az idő-
pont-egyeztetés, hiszen számtalanszor elő-
fordul, hogy a betegek telefonálnak a rende-
lőbe, s kérdezik, mikor érdemes menniük, 
mikor nem kell várakozniuk. Szabó doktor 
szerint a betegek 40-60 százaléka - a meg-
szokott gyógyszereiket felhatni szándékozók, 
illetve a rendszeres ellenőrzésre járók - ren-
delhető be megbeszélt időpontra. Ha sürgős 
esetet kell ellátni, akkor azonnal felborul az 
előjegyzési rend. 

A betegek zöme nem is hallott a készülő 
rendeletről, de a többség úgy véli: a várakozá-
si idő csökkentésére a háziorvosok eddig is 
törekedtek, s ha a páciens igényli, akkor 
egyeztetnek a beteg számára megfelelő idő-
pontról. 

Az Egészségügyi Szociális és Családügyi 
Minisztérium sajtóosztályán megtudtuk, 
egyelőre a rendelet előkészítése folyik. 

K.K. 

különleges feladatra 
Megalakul a Biopolisz Innovációs Kft. 

Egyedülálló cég, 
Hogyan hasznosul a szellemi érték? Hogyan lesz ipari termék egy szaba-
dalomból? Hogyan lehet pénzt csinálni a tudományból? Ha egyszerűsítünk és 
hétköznapi nyelven fogalmazunk, nagyjából így tudjuk összefoglalni, mivel 
foglalkozik majd Szeged legújabb cége, a Biopolisz Innovációs Kft. 

Mint emlékezetes, az idén március kö-
zepén a városban működő kutatóhe-
lyek és az önkormányzat összefogásá-
val alakult meg a Szeged-Biopolisz el-
nevezésű élettudományi konzorcium. 
A kutatás és az oktatás összehangolá-
sát, a sikeres innovációt, a fejlesztések 
érdekében a pályázati együttműködést, 
mindezek alapján pedig a csúcstechno-
lógiákra épülő bioipar szegedi honosí-
tását célzó konzorcium alapítói szinte 
azonnal elkezdték megteremteni egy 
innovációs cég alapításának feltételeit 
és keresni ennek vezetésére a megfelelő 
személyt. 

Székhely az SZBK-ban 
A júniusi szegedi közgyűlés jóváhagy-

ta, hogy az önkormányzat egyik alapí-
tója legyen a Biopolisz Innovációs 
Kft.-nek. Az új, tízmilliós alaptőkéjű 
cég további két alapító tulajdonosa a 
Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt. 
és a Szegedi Biológiai Központ (SZBK). 
ígéretesek az alapító tagoknak a Szege-

di Tudományegyetem bevonására irá-
nyuló törekvései is. A konzorcium öt-
letgazdája és a cégszervezés gyakorlati 
teendőiből is sokat magára vállaló tu-
dós, Dudits Dénes akadémikus, a Sze-
gedi Biológiai Központ (SZBK) főigaz-
gatója most arról tájékoztatott, hogy a 
Biopolisz Kft. az SZBK-ban kap a mű-
ködéséhez helyiségeket és már megta-
lálták a vezetőjét is. 

Molnár István jogász, okleveles ve-
gyész és szabadalmi ügyvivő. 

- A Biopolisz Innovációs Kft.-nek já-
ratlan úton kell haladnia, Magyaror-
szágon nincs még.hasonló profilú cég 
- mondja . - Legelőször fölmérjük, 
hogy a konzorciumban résztvevő kuta-
tóhelyek eddig milyen szellemi va-
gyont produkáltak, s ebből mi az, ami 
védhető, stabilizálható. Műszaki, jogi, 
gazdasági értékelésen kell átesni ezek-
nek a szellemi alkotásoknak, s ezután 
kialakul egy adatbázisunk. Ebből tud-
ni fogjuk, mely szellemi alkotások vál-
tak már bármilyen módon közkinccsé, 

illetve melyek azok az értékek, ame-
lyeknek a jogi oltalma iránt majd mi 
intézkedhetünk. I smernünk kell, me-
lyek a jövőbeni hasznosítás lehetősé-
gét ígérő kutatási eredmények, melyek 
iránt érdeklődhetnek fejlesztő cégek, 
gazdasági társaságok. A meglévő érté-
keket tartalmazó adatbázis kialakítá-
sával egyidejűleg folyamatosan figyel-
nünk kell a kutatóhelyek ígéretes fej-
lesztéseit. Fel kell vennünk a kapcso-
latokat a megfelelő ipari szereplőkkel. 
Be kell épülni a technológia-transzfer 
hálózatokba, az iparjogi közéletbe. 
Ezek olyan feladatok, amelyeknek a 
végrehajtása kűlön-kűlön is hosszabb 
időt vesz igénybe, de - egymással több-
szörösen összefonódó jellegükből adó-
dóan - párhuzamos elvégzésük az 
egyetlen járható út . 

Az alapítók haszna 
A felkért úgyvezető abból a szempont-

ból atipikus gazdasági társaságnak neve-
zi az általa vezetendő innovációs cent-
rumot, hogy az eredményes működés 
üzleti értelemben vett haszna az alapí-
tóknál és partnereiknél jelenik majd 
meg. A Biopolisz Kft. tehát - legalábbis 
rövid távon - közvetítő cég, amolyan 

hídképző szerepben, összekötő kapocs-
ként a tudományos műhelyek, a kocká-
zati tőke és az ipar között. A későbbiek-
ben elképzelhető, hogy a szellemi ter-
mékek közvetlenebb hasznosítására is 
vállalkozik, saját szabadalmi vagyont 
alakit ki, esetleg maga is üzletrészt sze-
rez egy vagy több, a fejlesztések gazdasá-
gi hasznosításával foglalkozó vállalko-
zásban. 

- Tisztában vagyunk vele, hogy nem 
rövid távon megtérülő befektetésről 
van szó - mondja Nagy Sándor alpol-
gármester. - A város vezetése azt sze-
retné, ha a technológia-transzfer, a 
szellemi termékek hasznosulásának 
folyamata kiépülhetne. Természete-
sen hosszabb távon arra számítunk, 
hogy egyre több szellemi alkotás hely-
ben hasznosul, egyre több fejlesztés itt 
zajlik, és egyre több, magas szellemi 
hozzáadott értéket képviselő terméket 
Szegeden állítanak elő. Az a célunk, 
hogy idővel itt high-tech cégek sora te-
lepedjen meg. Azért szavazott meg a 
közgyűlés - öt évre elosztva - 30 mil-
lió forintos támogatást Biopolisz Kft. 
működéséhez, mert úgy ítéljúk meg, 
hogy Szegednek ilyen irányban kell és 
lehet fejlődnie. Ahogyan mondani 

szokás, ez az egyik kitörési pont a vá-
ros számára. 

A tőke kockázata 
A Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt. 

ugyancsak fantáziát lát a Biopoliszban. 
Mint vezérigazgatója, Németh Mihály el-
mondta, egyelőre gazdasági-pénzügyi ta-
nácsadással segítenek, a későbbiekben 
azonban kockázatviselő képességüknek 
megfelelően forrásokat is biztosítanának 
életképes projektek finanszírozásához. 

- Amíg egy szellemi értéket, valamely 
tudományos eredményt a piacon pénzzé 
lehet tenni, addig is sokat kell ráfordíta-
ni. A város és a régió számára azonban 
ez egy reális lehetőség, új iparfejlesztési 
esély. Mi befektetéssel foglalkozunk; 
most azért szálltunk be a Biopolisz ala-
pításába, mert reális esélyt látunk rá, 
hogy a helyi tudományos műhelyek 
eredményeiből piacképes termékek le-
hetnek. A Biopoüsz föltárja az erre esé-
lyes szellemi alkotásokat, „lefordítja" a 
tudományos értéket a pénzvilág nyelvé-
re, mi pedig a reális úzleti tervekhez for-
rásokat tudunk hozzárendelni, illetve 
segíthetünk a kockázati tőke bevonásá-
ban - magyarázza Németh Mihály. 

SULYOK ERZSÉBET 


