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Pénz 
az ablakban 
SULYOK ERZSÉBET 

Fiatal emberek beszéltek A szólás szabadsága című tévéműsorban. 
Eredetileg az lett volna a téma, hogy friss elmék kitalálnák valami 
újat, majd vagy rögtön magát az ötletet, vagy valamennyire már fej-
lesztett változatát - eladják. Na kinek ? Természetesen multinacio-
nális óriáscégeknek, amelyeknek pénzük van nemcsak az ötlet meg-
vásárlására, hanem piacképes termékké fejlesztésére is. Miért van 
az, hogy egyre kevésbé a multik „falain " belül születnek az eredeti öt-
letek ? - adódott a kérdés és a beszélgetők el is jutottak addig, hogy a 
nagy szervezetek struktúrája, munkamegosztása, a nagyságrendből 
következő nehézkessége is akadály. A profitra hajtó szervezeten kí-
vül viszont, mintegy a szabadság birodalmában, kényszerek és na-
gyobb tét nélkül kalandozhat a gondolat, szárnyalhat a képzelet. 

Aztán a beszélgetés szerencsésen elfordult a multifóbia felől és 
arról folyt, vajon mi határozza meg a tehetséges emberek gondol-
kodásának irányát, miféle agyi termékek bírnak halni miibárdo-
kat. Mondtak olyanokat, hogy az ember akkor eredményes, ha 
azt csinálja, amit szeret. Más szerint a céltudatos választás a lé-
nyeg: fókuszáljunk olyan apró, de fix pontra, kicsike szeletére a 
tudományunknak, amivel rajtunk kívül emberha nem foglalko-
zik. Volt, aki azt hangsúlyozta, olyasminek a megoldásán kell 
gondolkodni, amire valakinek - értsd: tőkeerős piaci szereplőnek 
- szüksége van. Amire a piacon igény mutatkozik. 

Végül szót kapott egy „innovációs szakértő". olyasvalaki, aki át-
fogóan látja az ötlettől a termékig tartó utat. És mit mondott, me-
lyik az a területet, amelyben érdemes gondolkodni ötletgazdag, 
kreatív embereknek ? Biotechnológia - ismételte többször egymás 
után, mintegy sulykolva, ez a mi korunk, a 21. század legfantázi-
ásabb, leginkább fejlődőképes, legtöbb közhaszonnal és legna-
gyobb profittal is kecsegtető tudásipari ágazata. 

Elégtétellel és lokálpatrióta büszkeséggel hallgattam, lám, 
mondtam magamban, hogy kitalálta Szeged tudós-, majd politi-
kustársadalma a korszerű terepet, amelynek révén kitörhetünk a 
szegénység elszigeteltségéből. Biopolisz leszünk, sok kis tudásipa-
ri céggel, amelyekben kreatív hatal elmékből pattannak ki sorra a 
jobbnál jobb ötletek - eladásra, fejlesztésre. Máris ideábs terep va-
gyunk, mert se közel, se távol holmi agyakat programozó multi. 
Szép új világ, gondoltam, kár, hogy én már nem érem meg. 

Es akkor olvasom, hogy az első 50 leginkább ígéretes cég között 
három szegedi van. Mindhárom biotechnológiával foglalkozik. 

Folytatás az 1. oldalról 

T. I. este hét óráig látszólag nyugodtan vára-
kozott, hét óra után egy-két perccel azonban 
berontott a fürdőbe, félresöpörte az útját álló 
úszómestert, bement a pénztárba, ahol üvöl-
tözve rátámadt a feleségére. 

- Többször megütötte Juditot, az ökölcsa-
pások a mellén és fején érték, ezután kirohant, 
el akart futni mellettem, de elkaptam - mond-
ta Kiss Zoltán. Az úszómester mindenáron 
megpróbálta visszatartania a férfit, közben 
odakiáltotta a fürdő biztonsági őrének, hogy ne 
törődjön velük, azonnal hívja a rendőrséget. 

Akkor még nem tudta, hogy a nőt megszúr-
ták. 

T. I. megpróbálta kiszabadítani magát, 
többször megütötte az úszómestert, és né-
hányszor belerúgott. Dulakodás közben ki-
keveredtek a Tisza Lajos körútra. 

- Amikor azt kiáltotta, hogy megszúrta a 
feleségét, elengedtem. Elrohant a Széchenyi 
tér felé, én pedig visszafutottam az épületbe. 
Próbáltam Juditot nyugtatgatni, azt mond-
tam neki, ne mozogjon, azonnal itt lesznek a 
mentők - folytatta Kiss Zoltán. 

A men tők , n y o m u k b a n a rendőrökkel, pár 

perc múlva megérkeztek. Az asszonyt elvit-
ték a Szegedi Tudományegyetem új kliniká-
jára, a rendőrség pedig kiadta a körözést T. I. 
kézre kerítésére. 

Úgy tudjuk, T. I. menekülés közben több 
ismerősét is felhívta, röviden elmondta, hogy 
mi történt, kérte, rejtsék el, de kérését min-
denki visszautasította. Nem sokkal később a 
Széchenyi téren elfogták és őrizetbe vették. 

Azt a több helyről származó információn-
kat, mely szerint a késelő férfi állítólag vasár-
nap SMS-ben közölte a feleségével, hogy meg-
öli, hivatalosan senki nem erősítette meg. 

Miközben folyt a helyszínelés, egymás 
után érkeztek a vendégek. Az Anna fürdőben 
vasárnap este nyolc órától fogadást adtak a 
Szeged testvérvárosaiból érkező delegációk 
tagjainak, mintegy száz főnek. A vendégek 
azt hitték, a rendőrök biztonsági okokból 
szállták meg az épületet. Senki nem világosí-
totta fel őket, hogy érkezésük előtt alig egy 
órával gyilkossági kísérlet történt a bejárattól 
jobbra eső pénztárban. 

- ludit túlélte! Nekem ez a legfontosabb! -
mondta tegnap reggel Bánáti Antal, a Szegedi 
Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója. Őt vasár-
nap este hét óra körül értesítették, hogy a für-

dőben mellkason szúrták az egyik pénztá-
rost. Az igazgató azonnal elindult, közben 
hívta a traumatológiai osztályt, ahová a sú-
lyosan megsérült, kétgyermekes asszonyt a 
mentők bevitték. Az orvosok megnyugtat-
ták, azt mondták, a kés nem érte el a szívet, a 
penge a szegycsonton megakadt, lecsúszott, 
és a szív alatt fúródott a mellkasba. Judit ma 
már elhagyhatja az intenzív osztályt. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
emberölés kísérlete miatt indított eljárást T. 
I. ellen, tegnap kezdeményezték előzetes le-
tartóztatását. 

T. I. YASARNAP FELMONDOTT 
A férfi évek óta biztonsági őr. Két nappal koráb-
ban még egy nagy szegedi cég alkalmazásában 
állt, de vasárnap felhívta közvetlen felettesét, 
akivel közölte, felmond, héttön már ne is várják. 
Néhány órával később pedig beledöfte a kését a 
feleségébe. Munkájára egyébként soha nem volt 
panasz. Kollégáit megdöbbentették a történtek. 
Azt mondták, nem tudták, hogy T. l.-nek ennyire 
súlyos családi konfliktusai voltak, azt pedig nem 
gondolták, hogy féltékenységében akár ölni is ké-
pes lenne. 

Fizetéskönnyítés 
az ingatlaneladásnál 
A személyi jövedelemadó határ-
időre történő megfizetését leg-
gyakrabban az ingatlanértékesíté-
séből származó jövedelem beval-
lás nehezíti. Ennek elsősorban az 
az oka, hogy a magánszemélyek 
többsége a bevételt másik ingat-
lan megvásárlására kívánja fordí-
tani, s egyben mentesítheti magát 
az adófizetési kötelezettség alól. 

Kevesen tudják azonban - tájé-
koztatott az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatósága hogy az 
ingatlanértékesítésből származó 
jövedelem után fizetendő 
szja-nál a fizetési könnyítési ké-
relmek esetében ugyanazokat a 
szabályokat kell alkalmazni, 
amelyeket az egyéb fizetési köny-
nyítési ügyekben. Ez esetben is 

írásbeli kérelemre és 2200 forint 
eljárási illeték befizetése mellett 
lehet fizetéskönnyítést kérni az 
adóhatóságtól. E kérelmek elbí-
rálásánál is elengedhetetlen an-
nak vizsgálata, hogy az adózó va-
gyoni helyzete és jövedelmi ada-
tai mennyiben teszik indokolttá 
a kedvezmény érvényesítését. Az 
adózónak igazolnia kell azt is, 
hogy mit tett a lakáscélú felhasz-
nálás érdekében. A jelenlegi tör-
vényi szabályozás tehát mérlege-
lési jogot biztosít az adóhatóság-
nak: a törvényi feltételekkel 
összhangban családi, jövedelmi, 
vagyoni és szociális okokból rá-
szorulók részére tudja csak a ha-
lasztott, vagy a részletfizetési le-
hetőséget biztosítani. 

A Solvo, a Biopetrol és a Biopolisz a legígéretesebb magyar cégek között 

Három szegedi vállalkozás is bekerült a Top 50-be 
Három szegedi vállalkozás is szerepel az ötven legígéretesebb 
magyar céget bemutató országos kiadványban. Mindhárom cég a 
világ egyik legdinamikusabban fejlődő iparágában, a bio- és a 
környezetvédelmi technológiában érdekelt. A Solvo Zrt . és a 
Biopetrol Kft. már megkapta lapunktól a Presztízs-díjat. 

Az 50 legígéretesebb magyar cég 
című, a Népszabadság által ki-
adott Top-kiadványban azokról a 
vállalkozásokról és vállalkozókról 
olvashatnak, amelyek és akik az 
elkövetkező években várhatóan 
sokat hallatnak majd magukról. 
Vannak köztük régi cégek, ame-
lyek új erőre kapnak; akadnak 
már ismert társaságok, amelyek 
esetében nem nehéz megjósolni a 
további fejlődést; és vannak friss 
ötleteken alapuló kezdeményezé-
sek, amelyeknek megelőlegezhe-
tő a bizalom. A kiadvány összeál-
lításában befektetési szakembe-
rek, kockázati és magánbefekte-
tők, valamint elemzők közremű-
ködtek. A kiadványban három 
szegedi cég is helyet kapott. 

A Biopetrol Környezettechnikai 
Kft. tavaly elnyerte a Magyar Koc-
kázati és Magántőke Egyesület Év 
Vállalata díját. A szegedi székhe-

lyű cég 2004-ben megkapta la-
punktól a Presztízs-díjat. A tizen-
öt évvel ezelőtt alapított cég -
egyebek mellett - környezetvédel-
mi, állapotfelmérési, valamint ve-
szélyeshulladék-rakodási és -ár-
talmatlanítási munkálatokat vé-
gez az ország egész területén. A 
Biopetrolnak Budapesten, Tatabá-
nyán, Győrben és Tiszaújvároson 
is van képviselete. A társaság -
amely jelenleg száz embert foglal-
koztat - több száz millió forintot 
fordított az elmúlt években a tech-
nológiai háttér fejlesztésére. A ki-
advány szerint míg 2003-ban 700 
milhó, addig tavaly 2 milhárd 300 
milhó forint volt az árbevételük. 

A Solvo Biotechnológiai Zrt.-t 
ma az egyik legígéretesebb és leg-
gyorsabban fejlődő magyar csúcs-
technológiai cégként tartják szá-
mon itthon és külföldön egy-
aránt. A Duda Ernő elnök-vezér-

igazgató által 1999-ben, húsz-
millió forintos tőkével alapított 
szegedi cég abból élt, hogy tudá-
sát eladta a gyógyszergyártó cé-
geknek. A nekik nyújtott szolgál-
tatásokból befolyó összegeket di-
agnosztikai fejlesztésekre, az ab-
ból származó bevételt pedig 

gyógyszerkutatásra és más tudo-
mányos projektekre költötték. A 
Solvo fejlődésének ütemét jelzi, 
hogy a cég árbevétel-növekedése 
alapján a neves Deloitte & 
Touche nemzetközi könyvvizsgá-
ló cég a leggyorsabban fejlődő ke-
let-közép-európai technológiai 

társaságokat rangsorba állító Fast 
50 listáján 2003-ban a negyedik, 
2004-ben pedig már a harmadik 
helyet érte el a szegedi vállalko-
zás. A társaság tavaly elnyerte a 
Magyar Innovációs Nagydíjat és 
lapunk Presztízs-díját. A kiad-
ványban az olvasható, hogy a tár-

saság tervei szerint a 2003-as 
számokhoz képest idén nyolc-tíz-
szeresére növeli árbevételét. Du-
da Ernő nem árulta el lapunknak, 
hogy ez konkrétan mit jelent. 

A 2003-ban létrejött Biopolisz 
Szegedi Innovációs Szolgáltató 
Kft. egy többszereplős, a kuta-
tás-fejlesztés menedzselésében 
érdekelt konzorcium szerves ré-
sze. E konzorciumnak tagja még 
az MTA Szegedi Biológiai Köz-
pontja, a Szegedi Tudomány-
egyetem, a szegedi önkormány-
zat és a Duna-Tisza Regionális 
Fejlesztési Rt. A társaság legfőbb 
célja az, hogy a Szeged környéki 
high-tech kutatóbázisok munká-
ját összehangolja, eredményeit 
hasznosítsa. Tavaly év végén a 
Biopolisz által kezelt vagyon hu-
szonöt szabadalomból állt. A cég 
árbevétele egyelőre csak 41,6 
millió forintot tett ki - olvasható 
a kiadványban - , ám már ebből is 
sikerült a kilenc embert foglal-
koztató vállalkozásnak 11,2 mil-
lió forint nyereséget összehoz-
nia. 

SZ. c. sz. 

A késelő férfi állítólag SMS-ben közölte a feleségével hogy megöli 

Véres családi dráma 
a szegedi Anna fürdőben 

A férfi ebből a buszmegállóból figyelte a bejáratot, mielőtt berontot t a fürdőbe Fotó: Karnok Csaba 

Szennyezett földet termel ki a Biopetrol Szegeden Fotó: Schmidt Andrea 


