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Hatvan család 
kapott tűzifát
Hidas az elmúlt évben is pá-
lyázott a település a szociá-
lis célú tűzifavásárlásra. Hi-
das ezúttal összesen 114 er-
dei köbméter tűzifa-támo-
gatásban részesült, ehhez 
az önkormányzat vállalta a 
szükséges mértékű önrészt. 
a testület szociális bizottsá-
ga csaknem hatvan család-
nak biztosított szociális tűzi-
fa támogatást. (haz)

Együttműködnek 
az egyetemmel
Pécs a Budapesti Gazdasá-
gi egyetem bázisiskolájaként 
működik a Pécsi Kodály zol-
tán Gimnázium. a négy évre 
szóló együttműködési nyilat-
kozatot Béres andrásné, a 
Kodály igazgatónője és Bauer 
Cecília, az egyetem projekt-
koordinátor írta alá az elmúlt 
év végén. a pályaorientáci-
ós pályázat keretében work-
shopokon, önismereti és sze-
mélyiségfejlesztő képzése-
ken, nyári egyetemen vehet-
nek részt a tanulók, és mélyít-
hetik el tudásukat a matema-
tika, a természettudomány és 
az informatika területén. (haz)

Éttermet építenek 
az ovi mellé
szalánta Több pályázatot is 
elnyert a település az elmúlt 
időszakban. ennek köszön-
hetően rövidesen kezdődhet 
az önkormányzat által mű-
ködtetett óvodai és iskolai 
konyha felújítása, illetve egy 
étkező kialakítása. a beru-
házás keretében teljes egé-
szében megújul a konyha, új 
eszközöket és berendezése-
ket is üzembe helyeznek, il-
letve egy újabb szárnnyal bő-
vítik a meglévő épületet. az 
új, száz négyzetméteres ét-
termet többfunkciós haszno-
sítással tervezik, így többek 
között ünnepségek megren-
dezésére is alkalmas lesz a 
terem. (haz)

HÍREK Egyedi termékeket fejlesztettek ki a kutatók

Hisznek a szőlőmag 
különleges erejében

Példaértékű és egyedi tech-
nológia alkalmazásával 
gyártanak magas antioxi-
dáns-tartalmú, szőlőmagőr-
lemény-alapú táplálékkiegé-
szítőket Villányban. Az uniós 
támogatással megépült üze-
met kedden avatták fel.

Jeki Gabriella
gabriella.jeki@mediaworks.hu

Villány Speciális, az eddig is-
merteknél nagyságrendekkel 
nagyobb és kitűnő felszívódá-

sú, szőlőmagőrlemény-alapú 
táplálék kiegészítőket gyárta-
nak a Bock Borászat Kft.-nél. 
Az ebből készült tabletta és 
liszt ipari méretű előállításá-
hoz szükséges gyártási techno-
lógia kifejlesztése szintén fon-
tos célja volt a vállalkozásnak.

– Hiszünk abban, hogy a 
szőlőben fantasztikus dolgok 
vannak, amiből mindent meg 
nem fedeztünk fel – mondta 
Bock József a szőlőmagüzem 
keddi, ünnepélyes üzemavató-
ján. – A megvalósítást még ta-

valy tavasszal kezdtük, és ma-
gát a szőlőmagot, illetve az ab-
ból készült termékeket folya-
matosan ellenőrzik a kutatók. 
A kísérletek már most azt bizo-
nyítják, hogy ez egy egyedülál-
ló és kitűnő termék.

Az üzem látványa is önma-
gáért beszél: a kutatás-fejlesz-
tési projekt egy teljesen új 
technológiát használ, így a sző-
lőmagőrlemény felülete és pó-
russzerkezete megváltoztatá-
sának hatására a szőlőmag po-
lifenol-tartalma jól fel tud szí-

vódni a szervezetben. Ez azt 
jelenti, hogy az itt készült tab-
lettából elég csupán egyet be-
venni naponta, és a magas an-
tioxidáns-tartalom igen pozitív 
élettani hatást biztosít.

– A termékek csak természe-
tes anyagokat tartalmaznak – 
tette hozzá a szakember. – Az 
üzem egyelőre csak próbaüze-
men működik, és párhuzamo-
san folynak a táplálékkiegé-
szítőkkel kapcsolatos kutatá-
sok is, melyek eddig nagyon jó 
eredményeket mutatnak.

Bock József mutatta be az üzemet a sajtónak. Mint mondta, először saját maga tesztelte le a termékeket A szerző felvétele

Rövid idő alatt dolgozzák fel
A szőlőmagüzem gondola-
ta már 2015-ben felmerült 
a borászatban. Ekkor ugyan-
is maga Bock József készítte-
tett saját magának szőlőmag-
lisztet, melynek elkezdte érez-
ni pozitív élettani hatásait. Ez-
után már csak egy pályázatra 
volt szükség, és egy ötletre: így 
született meg a szőlőmagtab-
letták elképzelése. Ebbe von-
ták bele a Pécsi Tudományegye-

tem kutatóit, így egyedi feldol-
gozás és eljárás körvonalazó-
dott. A több mint egymilliárd fo-
rintos beruházáshoz az unió 60 
százalékos támogatást nyújtott. 
Bock József elmondta azt is, 
hogy a szőlőmagot a lehető leg-
rövidebb idő alatt dolgozzák fel, 
amit tisztán és igen gyors ütem-
ben szárítanak le. A legjobb eh-
hez a kékszőlő, melyben magas 
az antioxidáns-tartalom.

Több színtéren is dolgoznak, kutatnak
A szőlőmagüzem végső kapa-
citását majd júniusban éri el. 
A tervek szerint ekkora már fo-
lyamatosan tud majd termé-
ket produkálni. Jelenleg kisebb 
mennyiségeket dolgoznak fel, 
miközben párhuzamosan dol-
goznak a kutatók is.
Folyamatosan zajlik a speciális, 
magas hatóanyag-kioldódást 
elősegítő, innovatív felületkeze-
lési eljárás kifejlesztése. Fontos 

szegmens a technológiai para-
méterek összehangolása, az 
alapanyagok, a félkész és kész-
termékek minőségbiztosítá-
si ellenőrzése. Végül az itt kifej-
lesztett és optimalizált techno-
lógiát építik be az üzembe.
Közben hamarosan kezdődik a 
piackutatás a későbbi értéke-
sítési törekvésekhez. Első kör-
ben a gyógyszertári beszállító-
kat keresik meg.

Februártól 
újíthatók 
meg a Tüke 
Kártyák 
Pécs Az elmúlt évekhez hason-
lóan, idén év elején is megújul 
a Tüke Kártya, amelyből már 
csaknem húszezer van for-
galomban. A tavaly kiállított 
plasztiklapok nyújtotta előnyö-
ket április 30-ig használhatják 
a tulajdonosok, de február 5-től 
már a megújított kártyát vehe-
tik a kezükbe a pécsiek.

A Tüke Kártya-rendszert 
üzemeltető Pécsi Kommuni-
kációs Központ Kft. tájékozta-
tása szerint a kártyabirtoko-
sok körében végzett, három-
ezer véleményen alapuló fel-
mérés eredményeit felhasz-
nálva újul meg idén a kedvez-
ményekre jogosító plasztik-
lap. Az elmúlt évben több mint 
40 százalékkal növelte meg az 
elfogadóhelyek számát a rend-
szert üzemeltető cég, így már 
340 pécsi vállalkozásnál és 
szolgáltatónál biztosítanak 
kedvezményt a kártyára.

Idén a legfontosabb újdon-
ság, hogy a kártyát egy holog-
ramos matricával érvényesítik 
a gördülékeny és gyors ügyin-

tézés, valamint a költséghaté-
konyság érdekében.

A Pécsi Kommunikációs Köz-
pont online felmérésére vála-
szolók 99 százaléka döntött a 
kártya meghosszabbítása mel-
lett. Továbbra is négy helyszí-
nen várják az ügyfeleket az 
új kártya kiváltásával, illetve 
a meghosszabbítással kapcso-
latban, a Széchenyi tér 1. szám 
alatti Tüke Kártya-irodában, 
a Millennium Üzletházban, 
a Biokom Siklósi úti közpon-
ti ügyfélszolgálatán, valamint 
a Csontváry úti ügyfélszolgá-
laton. A kártya meghosszabbí-
tási díja 1000 forint, az irodák 
február 5-től várják az ügyfele-
ket ezzel kapcsolatban.

A pécsieknek idén is lehetősé-
gük lesz a kedvezményes kár-
tyaigénylésre, valamint a meg-
lévő kártyák kedvezményes 
meghosszabbítására. Aki egy új 
kártyát igénylő pécsi lakót ajánl 
be az irodákban, 50 százalékos 
kedvezményt kaphat, aki pedig 
két vagy több új ügyfelet, az in-
gyen hosszabbíthatja meg a vá-
roskártyáját. H. Zs.

Kedvezményt kap-
hat, aki új igénylőt 
ajánl az irodákban

Január végéig gyűjtik össze a kidobott karácsonyfákat

Fenyők hevernek szanaszét
Pécs Több mint két héttel ez-
előtt kezdődött a felesleges-
sé vált fenyők begyűjtése, 
ugyanakkor Pécs több pont-
járól is jelezték olvasóink, 
hogy a kidobott fákat napok 
óta nem szállították el.

Lapunk kérdésére Erdős 
Réka, a Biokom sajtófelelőse 
elmondta, a korábbi évektől 
eltérően idén a karácsonyfá-
kat a hulladékgyűjtés során 
használt zöld járatokkal is 
gyűjtik, nem csak az erre a 
célra rendszeresített külön-
járattal. A családi házas öve-
zetekben például, ahol ke-
vés fa gyűlik össze, az adott 
szállítási napon a kommuná-

lis hulladékgyűjtővel, azaz 
„zöld járatokkal” szállítják 
el a fákat. Azonban azokon 
a területeken, ahol nagyobb 
mennyiség halmozódik fel, 
ott az elszállítást – a hulla-
dékgyűjtő járat jelzése alap-
ján – külön fenyőjárattal old-
ják meg.

Az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján átlagban 35–
40 tonna fenyőt gyűjtött be a 
szolgáltató, így idén is ehhez 
hasonló mennyiségre számí-
tanak. A gyűjtés január 31-
ig tart, ezt követően a fenyő-
fákat szelektív módon, ener-
giahasznosítással ártalmat-
lanítják. Hajdu Zs. Városszerte láthatók a kidobott fenyők Fotó: Löffler Péter

díszítőművészek 
munkáját díjazták
Komló „Minősített Közművelő-
dési Intézmény” címet kapott a 
komlói Közösségek Háza, Szín-
ház- és Hangversenyterem – az 
elismerést Balog Zoltán minisz-
ter és dr. Hoppál Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár adta át a 
magyar kultúra napja alkalmá-
ból rendezett központi állami 
ünnepségen, a budapesti Zene-
akadémián. A cím a kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó intéz-
ményeknek adományozható, 
ezzel elismerve minőségorien-
tált működésüket és a közmű-
velődés, minőségfejlesztés te-
rületén elért eredményeiket.

A magyar kultúra napja al-
kalmából városi ünnepséget is 

tartottak, amely keretében töb-
bek közt átadták a „Komló Vá-
ros Közművelődéséért” elisme-
rést. A kitüntetést a népművé-
szet területén végzett több év-
tizedes értékteremtő és -őrző, a 
hagyományok ápolásában való 
igényes, kiemelkedő művésze-
ti munkásságáért a Díszítőmű-
vészeti Műhely és annak veze-
tője, Kincses Ágnes népi ipar-
művész vehette át. Az „Év Ásza 
2017” díjat  a város művésze-
ti életének fáradhatatlan mo-
torja, a Gagarin Iskola pedagó-
gusa, Hidasi Tiborné érdemel-
te ki, aki évtizedek óta gyerme-
kek százait avatja be színjáték 
varázsába. W. K.
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