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Magyaroké a Solvo 
döntő többsége 
A Solvo Biotechnológiai Zrt. - lapunk Presztízs Díjasa - nem-
zetközi „üzleti angyalok" segítségével kivásárolta egyetlen in-
tézményi befektetőjének, a holland FastVentures (FV) B.V.-nek a 
cégben meglévő 18 százalékos tulajdonrészét. Ez átrendezte a cég 
tulajdonosi szerkezetét. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Magyarország legnagyobb független biotechnológiai cégének 75 százalé-
ka az alapítók, vagyis magyar üzletemberek, tudósok, valamint a cég 
munkavállalóinak tulajdonába került, további 10 százalék pedig saját tu-
lajdonú részvény - mondta el lapunknak Duda Ernő elnök-vezérigazga-
tó. A tulajdonosi szerkezet átrendezése egy kivásárlásnak köszönhető: a 
korábbi holland tulajdonos 18 százalékos részvénycsomagját vásárolták 
meg öt külföldi, úgynevezett „üzleti angyal" segítségével. Az üzleti angyal 
olyan vállalkozási tapasztalattal rendelkező magánbefektető, aki saját 
pénzét és üzleti szakértelmét fekteti be a növekedni képes, fiatal vállalko-
zásokba. Az öt külföldi cég ezt követően a részvények 15 százalékával 
rendelkezik együttvéve. A Solvo tájékoztatása szerint a kockázati tőke 
nélkülözhetetlen volt számukra a cég korai szakaszában, de miután az el-
múlt három évben nyereségesen működtek, elérkezettnek látták az időt, 
hogy kiszélesítsék lehetőségeiket a termékfejlesztés területén. 

A Solvo Biotechnológiai Zrt. gyógyszeripari, biotechnológiai, diag-
nosztikai és terápiás kutatás-fejlesztéseket végez, és a Szegedi Biológiai 
Kutató Központon kívül vannak laboratóriumai Budaörsön, a Kö-
zép-magyarországi Innovációs Központban is. A Solvo több mint egy tu-
cat szabadalom tulajdonosa, partnerei között szerepel a világ 20 legna-
gyobb gyógyszergyártója, valamint öt legnagyobb biotechnológiai cége. 
A társaság 2005-ben megnégyszerezte árbevételét. A Solvót a Deloitte 
and Touche nemzetközi könyvvizsgáló cég két egymást követő évben is 
a leggyorsabban fejlődő közép- és kelet-európai technológiai kisvállalat-
ok közé sorolta, 2005-ben pedig egy világviszonylatban egyedülálló ter-
mékcsalád kifejlesztéséért és sikeres értékesítéséért a Solvo elnyerte a 
Magyar Innovációs Nagydíjat is. 

Felkészültek a télre az M5-ösön 

Hatezer tonna sóval 

Sorakozó Balástyán Fotó: MTI, Németh György 

- Idén március 11. óta már az or-
szághatárig ér el az M5-ös autópá-
lya, így mintegy 160 kilométernyi 
út karbantartásáért felelünk há-
rom üzemmérnökség közremű-
ködésével - mondta Kapots Zol-
tán, az autópályát működtető Ma-
gyar Intertoll Zrt. vezérigazgatója 
tegnap Balástyán, a cég téli gép-
szemléjét megelőző sajtótájékoz-
tatón. Az autópálya újonnan meg-

épült szakaszát az új balástyai 
üzemmérnökség felügyeli. A cég 
adminisztratív létszáma ezzel 
nem bővült, csak a fizikai dolgo-
zók száma emelkedett az igények-
nek megfelelően harmmc fővel. A 
télre készülődve a Magyar Inter-
toll Zrt. raktáraiban eddig négy-
ezer tonna sót halmoztak fel, ez a 
mennyiség a következő hetekben 
további kétezer tonnával nő. 

A siketnémák becsületébe gázolnak 

Ne dőljünk be! 
A Siketnémák Országos Szer-
vezetének hatalmas károkat 
okoznak a rájuk hivatkozó ál-
kéregetők. 

Mindannyian találkozhattunk 
már magát süketnémának kiadó 
emberrel, aki állítólagos fogyaté-
kosságának ürügyén próbált 
ránk sózni valamilyen értéktelen 
dolgot, méregdrágán. Odajön 
hozzánk egy ember, és az orrunk 
alá dug egy sárga kártyát. A kár-
tya lényegét a következők jól sej-
tetik: „Süketnéma vagyok, ké-
rem segítsen... vegye meg... 900 
forint". Megtörtént, hogy az ille-
tő, miután átvette a segítőkész 
embertől a pénzt, odakiabált!!) a 
társának: „Végre ez bevette!" 

Jobb esetben sohasem derül lei, 
hogy nem volt siketnéma, rosz-
szabb esetben, mint ahogyan azt 
az előbb említett példa jól illuszt-
rálja, egy életre elveszi a kedvün-
ket mindenféle segítségnyújtás-
tól, s ennek azok látják a kárát, 
akik tényleg rászorulnának. 

Gyergyainé Adamik Róza a Si-
ketnémák Országos Szervezeté-

nek (Sinosz) Csongrád megyei el-
nöke lapunknak elmondta, hogy 
tudomásuk van a visszaélések-
ről, többször megkeresték már 
ilyen üggyel, de megtörtént az is, 
hogy tőle próbáltak pénzt kicsal-
ni. Sajnos nem tudnak tenni 
semmit az ilyen esetek megelő-
zése érdekében. 

A szervezet minden regisztrált 
tagja egy képpel és hologrammal 
ellátott igazolványt kap, amivel 
igazolni tudja, hogy ténylegesen 
hallássérült vagy néma. De ez az 
igazolvány sem hatalmazza fel 
őket arra hogy bármiféle árusí-
tást végezzenek, vagy bármilyen 
módon pénzt kérjenek. 

Az elnök asszony hangsúlyoz-
ta, hogy szervezetük egyetlen 
tagját sem bízták meg ilyen jelle-
gű tevékenységgel, és arra kér 
mindenkit, ha bárki így próbál 
pénzt kérni, semmiképp ne adja-
nak neki. - Ezek a csalók, akik 
megpróbálják kihasználni az 
emberek segítőkészségét a becsü-
letünkbe gázolnak, a Sinoszt, s a 
valóban süketnémákat járatják 
le - mondta. 

Nem vittek el semmit - a rongálás egy részét kamera is rögzítette 

Törtek-zúztak Szegeden 
az ifjúsági házban 
A Szegedi Ifjúsági Ház egyik termét is-
meretlenek szétverték kedden éjszaka. A 
házban egyetemi zenekarok koncerteztek. 
A biztonsági kamera felvételt készített ar-
ról, ahogy egy fiatalember letép a falról két 
kiállított fényképet. 

Szétverték kedden az Szegedi Ifjúsági Ház 
egyik termét. A tettesek nem vittek el sem-
mit. Csak törtek és zúztak. Közben három 
egyetemi zenekar koncertezett az IH-ban. Az 
együtteseknek a ház ingyen biztosította a le-
hetőséget, a hangosításért sem kellett külön 
fizetniük. Megkapták az egyik termet is, a kis 
Tiszát, hogy legyen hová pakolniuk - tudtuk 
meg Boros Gyulától, a ház vezetőjétől. 

Egy másik termet, a Szegedet aznap este 
bridzselők használták, akik 22 órakor fejez-
ték be a játékot. Távozásuk után körülbelül 
20 perccel a portás be akarta zárni a Szegedet, 
akkor vette észre a pusztítást. A nyomokat 
szerdán mi is láttuk: a függönyt a tartóval 
együtt leszakították, egy fali kép üvegét sö-
rösüveggel zúzták be. A falat és az elektro-
mos vezetékeket megrongálták, több poharat 
összetörtek, az egyik asztal lapját beszakítot-
ták. Az előtérben kiállított fotók - Szögi 
Lackó Könnyűzenészek című kiállítása - kö-
zül kettőt letéptek, egynek darabokra törték a 
keretét, a másiknak az üvegét tették tönkre. 
Az ifjabb Szakcsi Lakatos Bélát és Szirtes Edi-
na Mókust ábrázoló képeket az egyik aszta-
lon, a teremben hagyták. Ahogy minden 
mást is. A helyiségből nem tűnt el semmi. 

A kis Tiszában történtekről nincs felvétel, 
de a két fotó megrongálását az egyik bizton-
sági kamera rögzítette. A filmen jól látható, 
ahogy a kis Tisza teremből - ahol elvileg csak 
a három együttes tagjai, illetve az ő társasá-
guk tartózkodhatott, gyakorlatilag azonban a 
nézők közül is bárki bemehetett - kijön egy 
fiatalember, letépi a képeket és viszi azokat a 
Szeged terem felé. A fiú arca nem látható, de 
az igen, hogy a rongálás pillanatában őt töb-
ben állták körül. Közülük egy lány néhány 
perccel később a pulthoz lépett és italt ren-
delt. E felvétel alapján a lány azonosítható. 
Rajta keresztül próbálják Borosék kideríteni, 
hogy ki tette tönkre a termet. És főleg azt, 
hogy miért. 

- Ez az, amit egyszerűen nem értek -
mondta Boros Gyula. A ház vezetője szerint 
a terem rendbetétele körülbelül 50-100 ezer 
forintba kerül majd. Hangsúlyozta: nem az 
anyagi kár az igazi baj, hanem hogy'mindez 
megtörténhetett. Rendőrségi feljelentést a 
ház egyelőre nem tesz. 

GONDA ZSUZSANNA Csaknem százezer forint a kár Fotó: Segesvári Csaba 

A tetőt szigetelték, a közművezetéket kicserélték 

Repültek a Somogyi virágládái 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kijavították a szegedi Somogyi-könyvtárban a nyá-
ri beázás okozta károkat. Mint arról hírt adtunk, a 
júniusi felhőszakadáskor a közgyűjtemény védett 
raktárába és alagsorába is beömlött a szennyes lé. 
Az árvízi mentéskor kiderült, elöregedett a húsz-
éves tetőszigetelés és teljesen elrozsdásodott az ál-
mennyezetben futó szennyvízcsatorna. A gyors ön-

kormányzati segítségnek köszönhetően sikerült 
megmenteni a nagy értékű könyvritkaságokat, 
amelyeket azóta másfél millió forintból restaurál-
tak. A tetőt szigetelték, a közművezetéket kicserél-
ték. A helyreállítás több mint 18 millió forintba ke-
rült. Az utolsó mozzanat az udvar felőli erkélyek 
szigetelése volt, ehhez daruval el kellett távolítani a 
betonból készült virágtartókat. Tegnap repültek 
vissza helyükre a könyvtár zöld ékei. 

Daru emelte vissza a betonból készült virágtártókat Fotó: Karrtok Csaba 

HÍREK 
AZ AMERIKAI IMPERIAL 
CROWNS SZEGEDEN 
Az amerikai The Imperial 
Crowns koncertezik ma 20 órától 
a Belvárosi Moziban. Az 
energikus frontember, f immie 
Wood és a slide gitárvirtuóz ff 
Holiday nevével fémjelzett banda 
zeneileg a funk, a rock, a soul és a 
Mississipi delta blues ötvözetét 
nyújtja. A csapat tagjai olyan 
sztárokkal dolgoztak együtt, mint 
Bruce Springsteen, Paul Rogers, 
Etta James és Bob Dylan. Az 
együttes tisztelői közé tartozik 
Johnny Depp és James Belushi. 

PODMANICZKY KÖNYVE 
Podmaniczky Szilárd 
Idegpályáim emlékezete című 
novelláskötetét ma este hétkor 
mutatják be Szegeden, a Grand 
Caféban. 

JUBILEUMI KONCERT 
A szegedi felsőoktatás 85 éves 
évfordulója alkalmából ünnepi 
jubileumi hangversenyt 
rendeznek pénteken 19 órától a 
SZTE Zeneművészeti Főiskolai 
Kar Fricsay Ferenc 
Hangversenytermében (Szeged, 
Tisza L. krt. 79-81.). 
Csajkovszkij Vonósszerenádját a 
Kosztándi István művészeti 
vezetésével működő SZTE ZFK 
Vonós Kamarazenekar adja elő. 
Alfréd Reed és Hidas Frigyes 
egy-egy művét Csikota József 
vezényletével a zeneművészeti 
kar Koncert Fúvószenekara 
játssza. 


