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ikeres üzletember, három unokája révén boldog
nagypapa, de nem a fotelben ücsörgők fajtájából
való, sőt, 60 évesen is roppant energikus.
Metszőolló nélkül nem látni őt pécsváradi
,,tanyáján”, ahol temérdek virága folyamatos
gondozást igényel. Mecseki ,,drogistának” is
nevezhetnénk, a szó legnemesebb értelmében,
hisz Kakas Sándor a közel százféle teájáról méltán ismert Mecsek-Drog Kft. vezetője.

Természetimádó mecseki drogista
Öt-hat éves korában úgy gondolta,
orvos lesz, hogy kigyógyítsa nagymamáját a tüdőbetegségből. Az egyetemi
felvételin látta be: nem ez lesz az ő
hivatása. Időközben a szívós nagyi sem
hagyta magát, s dacára a vészjósló
diagnózisnak, 93 éves koráig élt. A családban sem neheztelt hát senki
Sándorra, amiért építészmérnök lett, s
kivitelezőként dolgozott sokáig. Aztán
1986-ban jött a nagy lehetőség, s ő
megragadta.
– A Baranya Megyei Gyógyszertári
Központot privatizálták, s az új tulajdonosok értékesítették annak melléküzemágait, köztük a Gyógynövény
Laboratóriumot. Én ebben láttam fantáziát – meséli Kakas Sándor. – Dr. Szabó
László Gy. professzor úr kísérletezett
itt ki gyógyteákat, melyek közül több az
Országos Gyógyszerészeti Intézet által
kiadott első engedélyek valamelyikével
rendelkezett. Epehajtó szálas teánk
például a 002/86-os sorszámot kapta,
vagyis az országban másodikként
minősítették hivatalosan is gyógyteává.
Huszonnyolc éve ez az egyik legkeresettebb termékünk, a hasonlóan népszerű májvédő tea mellett.
– Hogyan születik egy-egy új teakeverék?
– Rá kell érezni a piaci igényekre.
Mindig vannak kiemelt témák és sajnos betegségek is, melyek kiindulópontul szolgálhatnak. Az én ötletem
volt például, hogy legyen szívvédő
teánk, s egy olyan gyógykeverékünk,
amely az egyre gyakoribb, 2-es típusú
cukorbetegség kezelését segíti. Szabó
professzor személyében a kiváló szakmai háttér ma is adott számunkra, hisz
hetvenen túl is aktív, rendszeresen
bejár hozzánk a pécsváradi üzembe.
Tejszaporító teánk mellett ugyancsak
piacvezető a Baby teánk. Ez utóbbi a
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hasfájós csecsemők számára hoz enyhülést. Mi rukkoltunk elő ilyen jellegű
termékkel elsőként, a nagy múltú
gyógynövény-cégek csak utánunk
jelentkeztek hasonlóval. A vásárlók
igényeinek kielégítésére kezdtünk el
életmód– és gyümölcsteákat is kínálni,
és büszkén mondhatom, mi vagyunk
az egyetlen magyar teagyártó cég,
amely ezekhez kizárólag magyar gyümölcsöt használ. A teakeverékeinkhez
szükséges 91 fajta gyógynövény is
mind itthon terem, minősített alapanyag valamennyi.
– Sokan felkapták a fejüket, amikor
Csala Zsuzsa ajánlásával került forgalomba az egyik termékük.
– A hölgyek örök témája a fogyókúra, mi is készítettünk egy hatásos, vizelet- és hashajtásra szolgáló teakeveréket. Házon belül teszteltük először, s a
kolléganőim körében óriási sikert aratott. Nem volt még neve, amikor egy
fórumon találkoztunk Csala Zsuzsa
művésznővel, s nagyon jó barátságba
kerültünk. Ő is kipróbálta, 18 kilót
fogyott tőle, s úgy döntött, nevét-arcát
adja hozzá. Most, kegyeleti okokból a
fotóját levesszük a dobozról, de a termék megmarad, lévén, igen népszerű.

– Ügyvezetőként 14 alkalmazott
munkáját szervezi, a termékfejlesztéstől
a marketingen át a szakmai-gyártói
háttér biztosításáig mindent felügyelnie
kell. Gondolom, ehhez településvezetői
gyakorlata kapóra jön.
– Pécsváradon 1985–1990 között én
voltam az utolsó tanácselnök, aztán két
cikluson keresztül polgármester is.
Lendületes időszak volt: sportcsarnokot építettünk, a gáztól a szennyvízig
minden téren fejlesztettük az infrastruktúrát, előfordult, hogy egy időben
félszáz utcát aszfaltoztunk. Örültem,
amikor a település 1993-ban visszakapta városi rangját. A látványos eredményeken túl az emberi kapcsolatok,
emlékezetes találkozások is nagyon
fontosak számomra. Ha csak a politikusokat sorolom, az is maga a történelem
Göncz Árpádtól Torgyán Józsefen át
Orbán Viktorig. Sőt, ha arra gondolok,
hogy 1988. augusztus 20-án Pozsgay
Imre a vár fokán állva azt mondta:
,,…rendszerváltásra van szüksége az
országnak…”, s mindezt a Magyar
Televízió 25 perces egyenes adásban
közvetítette a pécsváradi ünnepségről.
Szóval voltak emlékezetes pillanatok.
– Nyugtató teájuk mellett mivel oldja
a mindennapi stresszt?
–
Imádom
a
természetet!
Szülőfalumban, a Tolna megyei
Döbröközön töltöttem a gyermekkorom, növények és állatok közelében.
Pécsváradon felújítottam egy öreg
malomépületet, melynek pazar miliőjéhez patak, halastó, erdő is tartozik. A
gyermekeim után most az unokáimnak
igyekszem megtanítani, miről ismerni
meg a sárgarigó hangját, s a kakukkét.
Itt, a ,,tanyán” több száz rózsatővel
rendelkezem, a metszőolló mindig a
kezem ügyében van, hogy az elszáradt
leveleket, virágokat leszedjem. A máju-

Ismét POSZTol Pécs

si nagy esőzések idején 36-féle
virág nyílt itt egyszerre a kövirózsától a pipitéren át a 40 különböző árnyalatban pompázó íriszig.
Tízéves voltam, amikor a nagymamám megmutatta, miként kell
rózsát szemezni, s lám, fél évszázaddal később magam is hozzáfogok. Édesapám egyénileg gazdálkodó parasztember volt, harmincéves korában, 1958-ban a lovaival
és a fogatával országos első díjas
lett. A legkisebb lányom gazdálkodik, a minap született kiscsikó, és
hamarosan megellik Hilda, a
tehén is. Vannak méheik, disznóik,
szárnyasok, kutyák, macskák.
Majdnem olyan, mint egykor a szülői háznál.
– Ennyire fontosak a gyökerek?
– Nagyon. És egyre inkább.
Magyaregregyi születésű Kakas
dédnagyapám 34 évig volt katona,
tőle fennmaradt a seregből elbocsátó obsitlevél, amelynek másolata az egregyi helytörténeti állandó
kiállításon szerepel. Anyai nagyapámról nem készült fénykép,
még esküvői sem, annyira szegények voltak. Apai dédszüleimről
egyetlenegy kép maradt meg, ezt
ma is őrzöm, akárcsak az őseim
anyakönyvi papírjait. Egyszer az
unokáimnak kell továbbadnom
mindezt.
– Könyvritkasággal is dicsekedhet.
– Egyik becses darabom 1908as kiadású, a Lőcsei Magyar
Királyi Állami Főreáliskolának volt
az oktatókönyve, s attól is érdekes,
hogy aki tanította belőle a növénytant, gyönyörű kézírással, ceruzával több helyütt belejavított a szövegbe. Kitűnő botanikai illusztrátorunktól, Csapody Verától őrzök
eredeti rajzokat, melyeket egy
1948-as gyógynövény-könyvhöz
készített.

– Fiatalosságát, jó kondiját
bizonyára a sportnak is köszönheti.
– Sráckoromban a Pécsi
Bányászban kézilabdáztam, időnként a focilabdát is megkergettem,
atletizáltam, de szeretek kerékpározni is, napi 20-30 kilométert
gond nélkül letekerek. A mozgás
szeretete is családi vonás, János
öcsém pécsi olimpikon, a ’88-as
szöuli olimpián a magyar férfi kézilabda-válogatott irányítója volt,
negyedikek lettek. Amikor a
strandkézilabda-válogatottnak volt
a szövetségi kapitánya, és Rio de
Janeiróban rendezték a világbajnokságot, néhányan elutaztunk,
hogy a helyszínen szurkoljunk
nekik. Fantasztikus érzés volt!
– Utazni is szeret?
– Imádok autózni, síelni, minden novemberben a rézkori Ötzi
nyomába eredek az Alpok Ötztalvölgyi gleccsereihez. Nemrég
Erdélyben jártam egy vadász barátomnál, akivel a Hargitán medvelesen voltunk. Láttuk a bocsok
nyomait, de őket sajnos nem.
Majd legközelebb. Mert aki egyszer beleszippant az évszázados
fenyőerdő illatába, azt menthetetlenül rabul ejti. Persze, itthon is
szívesen utazgatok. Most még
elég sokat dolgozom, s a munkát
nem is szeretném végleg abbahagyni, de egy idő után lassítok a
tempón. Bízom benne, hogy még
legalább 20-30 évig sikeresen
működik a vállalkozás. Jó lenne
minél tovább egészségesnek
maradni. Elhiszem a régi szakkönyveknek, hogy ,,a tea a legcsodásabb orvosság egészségünk
ápolására; ez a hosszú élet elixírje. Domboldalakon sarjad, mintegy a föld leheleteként.”
LEJEGYEZTE: CSATÓ ANDREA

A június 5-14. között zajló XIV. Pécsi Országos Színházi
Találkozót 5-én 17 órakor Huszti Péter Kossuth-díjas színművész, a POSZT idei díszvendége nyitja meg a Színház
téren, aztán kezdetét veszi a tíznapos színházi fiesta. A rangos díjakért folyó versenyprogramban hat nagyszínházi és
hét kamara-, illetve stúdiószínházi előadást láthat a nagyérdemű, köztük határon túli magyar teátrumok produkcióit.
Budapest mellett Miskolc, Nyíregyháza, valamint Székely
Csaba: Bányavakság című darabja révén a Pécsi Nemzeti
Színház a kaposvári Csiky Gergely Színházzal közösen
képviselteti magát. A határon túlról újvidéki, marosvásárhelyi, kolozsvári és szabadkai színművészek játékát élvezhetjük az önálló, illetve koprodukcióban létrejött előadásokban.
Ami a darabokat illeti, sok a klasszikus irodalmi mű Bródy
Sándortól Sütő Andráson, Tamási Áronon át Georg
Büchnerig. A rendezők névsora is tekintélyes, hisz Ascher
Tamástól Mohácsi Jánoson, Máté Gáboron és Béres Attilán
át az Oscar-díjra jelölt filmrendezőig, Szász Jánosig hosszú
a sor.
A versenyprogramot ezúttal Császár Angela Jászai-díjas,
érdemes művész és Sándor L. István kritikus, az Ellenfény
című szakfolyóirat főszerkesztője válogatta. 2013. március 1.
és 2014. március 9. között összesen 32.262 km-t utaztak
(autóval, mikrobusszal, vonattal és repülővel), több helyütt
4-5 előadást is megtekintettek, egy hónapot töltöttek
Erdélyben, s jártak a Felvidéken és a Vajdaságban is.
Császár Angela 157, Sándor L. István 324 előadást látott.
A kísérőrendezvények most is ígérnek különlegességet: a
Kodály Központban a Csík Zenekar Berecz Andrással és
Őze Áronnal lép föl, a Budapest Klezmer Band koncertjén
Tompos Kátya és Dunai Tamás működik közre, Varnus
Xavér virtuóz orgonajátékát pedig Törőcsik Mari jelenléte
emeli. Igazi kuriózumként a 60. születésnapját ünneplő
Fővárosi Nagycirkusz június 12–15. között az Expo
Centerben 8 alkalommal mutatja be lélegzetelállító műsorát
Magyar cirkuszcsillagok címmel.
Részletek: www.poszt.com

A Nő Japánban, fotókon
A Hősök napja programsorozat részeként, június 10-ig
tekinthető meg a szigetvári dzsámiban Verbőci Patrícia fotókiállítása A Nő Japánban címmel.
Verbőci Patrícia művészeti tanulmányai befejezése után
elnyert egy egyéves ösztöndíjat Japánba, ahol inspirálva a
különleges építészettől, emberektől és általában az őt körülvevő világtól, fényképezni kezdett – különösebb szakmai
tapasztalat nélkül. Külföldön töltött évei (Szlovénia, Anglia,
USA) és utazásai alatt csiszolta stílusát, melyben fontos
szerepet játszik a természetes fények alkalmazása portré
fotózásakor, illetve a könnyed, családi közeg, melyben alanyai képesek igazi személyiségüket megmutatni. Későbbi
japán útjai során már nem hobbifotósként rögzítette felvételeit. Itthon a mexikói nagykövetség szervezésében, illetve a
japán császár születésnapja tiszteletére rendezett tárlaton, a
Japán nagykövetségen is bemutatkozhatott fotóival.
,,Szeretem Japánt és szeretem a japán embereket – vallja
Verbőci Patrícia. – A kiállításon szereplő képeken a barátaim, vagy ahogy jobban szeretem mondani, a japán családom
tagjai szerepelnek, egy-két kivételtől eltekintve. Kétségtelen,
hogy jobb nem nőnek lenni Japánban. Valószínűleg populárisabb téma lehetne a japán kertek, a gésák, vagy éppen a
szusikészítés világa. Én mégis a japán nőket választottam.
Ezzel a kiállítással szeretném megköszönni nekik a sok szeretetet, hogy befogadtak és oly sok mindenre megtanítottak.
Nélkülük nem az a nő lennék, aki ma vagyok.”

