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Olyan megoldáson törik a 
fejüket, ami nem zavarja a 
város nyugalmát.

Nemcsak most októberben nem lesz vásár 
Debrecenben, a Böszörményi úton, ha-
nem a tervek szerint az őszi kirakodóvásá-
rok egyáltalán nem költöznek vissza erre a 
helyszínre. Erről Papp László polgármester 
beszélt lapunknak.
– Jelenlegi elképzeléseink szerint csak a ta-
vaszi vásár marad meg a Böszörményi úton, 
míg az őszinek szeretnénk ideálisabb helyet 
találni. Keressük azt a kereskedők számára 
is megfelelő megoldást, amellyel a város 
életét sem zavarjuk meg annyira – mond-
ta a polgármester, aki egyelőre „nem tenne 
ígéretet arra”, hogy jövő október körül már 
új helyszínen, de megrendezik a kirakodó-
vásárt. A szóba jöhető területekről Papp 
László még nem kívánt beszélni, de hang-
súlyozta: nem könnyű jól megközelíthető, 
parkolási lehetőségekkel rendelkező helyet 
találni, ahol a szükséges áramellátás is biz-
tosítható. El kell fogadni – folytatta – , hogy 

a környéken élők nehezen viselik az évente 
kétszeri, teljes hétvégékre szóló lezárásokat, 
de sok más városlakónak sem tetszik a me-
gyeszékhely egyik fő útvonalának forgalom-
korlátozása. Emiatt – tette hozzá – évek óta 
ömlenek a panaszok az önkormányzati kép-

viselőkhöz és a polgármesteri hivatalhoz. 
Kérdésünkre elmondta, Debrecen talán el-
veszít néhány millió forint bevételt az őszi 
vásár elmaradásából adódóan, de a város 
nyugalmához – és költségvetéséhez – ké-
pest ez elenyésző összeg. RaL

Az őszi kirakodóvásár nem tér 
vissza korábbi helyére

Fotó: Cívishír
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A Napur Építésziroda munkája nyerte az Aranybika Szálló teljes 
körű felújításának, átalakításának és bővítésének megtervezésére 
kiírt építészeti tervpályázatot – jelentette be Erhardt Gábor, a bírá-
lóbizottság alelnöke szeptember 22-én a debreceni szállodában, 
amelyet tavaly vásárolt meg a közpénzzel bőségesen ellátott Ma-
thias Corvinus Collegium Alapítvány. A fejlesztés legizgalmasabb 
része az, hogy elbontanák az Aranybikának a szocializmus évti-
zedei alatt felhúzott szárnyát, és újat, a patinás, eklektikus stílusú 
épülethez illeszkedőt, méltóbbat emelnének helyette. A nyilvános 
tervpályázatra hatan jelentkeztek, egy munkát tartalmi okból ki 
kellett zárni.
Gábor István, Debrecen főépítésze köszönetét fejezte ki az alapít-
ványnak, hogy olyan középületről nyitott vitalehetőséget, amely 
a „debreceni szíveknek nagyon fontos”. A mai formában ismert 
Aranybika főépületét 1915-ben építették, már az első világháború 
időszakában. Jelentősége nemcsak szálló funkciójában rejlik, ha-
nem abban is, hogy a közéleti, közösségi életnek szintén fontos 
tere.
A főépítész elmondása szerint a bírálóbizottságnak nem volt ne-
héz dolga, a nyertes pályamű kiválasztása egyértelmű döntés volt. 
Papp László, Debrecen polgármestere emlékeztetett, az Aranybi-
ka sosem csak egy szálloda volt, hanem a város kulturális, tár-
sadalmi életének legfontosabb központja a város centrumában. 
Kijelentette, ha egy városban szállodák épülnek, az a jövőbe vetett 
erős hitet mutatja. Elmondta azt is, Hajós Alfréd terveiben nem 
szerepelt épületszárny azon a helyen, ahol végül a modern épült, 
az eredeti Aranybika azonban ezért a befejezetlenség érzését kelt-
hette. Szerinte a nyertes tervpályázat a legkockázatmentesebb 
megoldás, amellyel talán vitatkozik is majd az építész szakma, ám 
a debreceniek véleménye biztosan pozitív lesz. RaL

Megvan a nyertes tervpályázat 
a debreceni Aranybika megújítására

Nyilvános eredményhirdetést tartottak.



4 hirdetés

A Bónusz Magyar Állampapír egy évben négy kamatperiódussal rendelkezik, az adott kamatperiódusra irányadó éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis 
megegyezik a kamatperiódus kezdőidőpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel 
súlyozott számtani átlagával, ami a 2025/N sorozat első kamatperiódusa esetében 10,32%. A kamatprémium mértéke 1%. Az adott kamatperiódusra vonatkozó éves kamat megállapítására 
az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző negyedik munkanappal kerül sor. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi 
kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Bónusz 
Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek 
kell felmérnie. A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek 
megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon.

az els
kamatperiódusra*

AKK_Bonusz_192x269_0927.indd   1 2022. 09. 29.   10:16:22
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Magyarországon Már

praktizáló és  
szakmai  

tapasztalattal rendelkező
hagyoMányos kínai orvoslás.

Bejelentkezés: +36 30 450 6070
www.kinaigyogymod.hu

ingyEnEs állaPoTFElMÉrÉs!

Akupunktúra, kínai hagyományos  
orvoslás és gyógyszerészet stb.

Debrecen, széchenyi u.109/a
(Akkubolt mellett)

Dr. Wang yu Cai
ÚJ CÍME:

ÚJra rEndEl!

30 éve
42 éves

KÍnaI  
orvosi rEnDElŐ

CS  NTK  VÁCS  LÁS
Nincs olyan betegség, amelynek kialakulását

ne segítené elő a gerinc elváltozása.

AzonnAl érezhető A jAvulás,  
már Az első után is.

Állandó fejfájásban szenved? Reumája van?  
Fáj a dereka? Hasogat a keze, lába, feje?  

Zsibbad keze, lába, combja?
Állandó migrén gyötri?

Derék-hát fájdalomtól szenved? Nyilall a dereka , lába?
Sérve van? Problémája van az emésztéssel? Vesefájdalmai, -görcsei vannak?

AzonnAl érezhető A jAvulás már Az első után is.

A legNAgyobb hAtáSfokú, mert AzoNNAl hAt!
meg szeretné egészségét őrizni, prevenció. Nincs korhatár.

vAn megoldás: CsontkováCsolás 
Bejelentkezés: 06-20-297-5735

Petró Csontkovács, Debrecen, Rákóczi utca 35.

www.Csont-kovACs.hu

GYÓGY- és DIABÉTESZCIPŐ-  
KÉSZÍTÉS EGYEDI MÉRET UTÁN
INGYENES ortopéd szakorvosi rendelés!
Egyedi talpbetétkészítés 
számítógépes lábvizsgálat alapján!
GyóGypapucsok forGalmazása!
Debrecen, Mester u. 4.
Tel.: 52/436-581, mobil: 06 30 935 7513
E-mail: lukacsbetet@gmail.com

VIZES, NEDVES,  
SALÉTROMOS

lakások, pincék, teraszok
utólagos szigetelése,  

injektálása.
Pince szigetelése esetén  

nem kell megvárni 
a víz elszívódását.

Az injektálás kiválóan  
alkalmazható vizes, salétromos

lakások esetén  
(kő, vályog, vegyes falazat)

Profi anyagokkal,  
nagy szakmai  
gyakorlattal!

06-70-333-4804
06-70-333-4814

• Természetes kialakítás 
• Fémkapocs nélküli rugalmas fogsorok
• Rugalmas alábélelés • Fémmentes kerámia
• Különleges minőségű lenyomatvételi eljárás
• Fogsorok felújítása, pótlások készítése

KISS TAMÁS fogtechnikus mester
Debrecen, Munkácsy M. u. 3.
Tel: 52/416-688 • 06 20 965 2168
www.dentomi.hu  Dentomi Fogtechnika

SVÁJCI ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLŐ, 
NAGY PRECIZITÁSÚ KIVEHETŐ FOGSOROK

Szél-Szabó Erzsébet 
 +36 20 420 4332

 szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Csengeri Imre 
 +36 20 376 0073

 csengeri.imre@bdrmedia.hu

Szombati Ildikó
 + 36 30 341 4372

 ildiko@kiss-gabor.hu

Hirdetési lehetőségekért, 
megjelenésért, egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:

CÍVISHÍR
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Egy kis Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fa-
luból, Tuzsérról indult, majd 1979-ben a bu-
dapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, ipar szakon szerzett diplomát. 
Ugyanott 1984-ben szakközgazdász lett szer-
vezés-vezetésből, és egyúttal a doktori címet 
is megszerezte. Később a Szegedi Tudomány-
egyetemen élelmiszermérnökként végzett. A 
Hajdú Gabonánál ösztöndíjasként kezdett dol-
gozni 1977-ben, majd 1979-től a vállalat főállású 
alkalmazottja lett. Folyamatosan lépegetett elő-
re a szakmai ranglétrán, és 1990-ben a cég első 
számú vezetőjének választották. Lakatos Zol-
tánnal, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigaz-
gatójával beszélgettünk, nem csak a munkáról. 

 CívisCafé: Kezdjük egy-két számadattal! 
Mennyi búzát sikerült betakarítani az ország-
ban?
Lakatos Zoltán: Az aszály miatt komoly ter-
méskieséssel kell számolni. Tavaly 860-870 
ezer hektárról takarítottak be búzát a gazdák, 
idén ennél is nagyobb, 932 ezer hektár volt a 
vetésterület. Mindenki abban reménykedett, 
hogy több lesz a termés, de ezt a számítást 
az extrém időjárási körülmények, az aszály 
keresztülhúzta. Hiába volt nagyobb a vetéste-
rület, mintegy 25 százalékkal kevesebb kenyér-
gabonát sikerült betakarítani. Míg 2021-ben 
5,3 millió tonnát, idén csupán 3,7 millió tonnát 
arattak le. Különösen Kelet-Magyarországon 
volt nagyon komoly a kiesés, hiszen hektáron-
ként csak 3,2-3,3 tonna búza termett, a dunán-
túli 5,8-6 tonnás átlaggal szemben. 

 CívisCafé: Mire elég ez a mennyiség?
Lakatos Zoltán: A belföldi szükségletet bő-
ven biztosítja, emiatt tehát nem kell aggódni. 
A hazai felhasználás 2,5 millió tonna, ebből 1,2 
millió tonnát őrölnek meg a malmok, abból a 
lisztből készül a kenyér és az egyéb péksüte-
mények.  800-900 ezer tonnát a takarmány-
gyártók használnak fel, 300 ezer tonnából 
vetőmag lesz, és az ipari feldolgozás mintegy 
200 ezer tonna. A többi marad exportra, de 
persze nem a szokásos mennyiség, hanem 
attól jóval kevesebb, csupán 1,2 millió tonna. 
Magyarország a legtöbb búzát Olaszországba 
szállítja, csak oda évente mintegy 1-1,1 millió 
tonnát szoktunk exportálni. 

 CívisCafé: A magyar búza és liszt másik nagy 
felvevőpiaca Románia. Ott most mi a helyzet?
Lakatos Zoltán: Olaszország után Romániába 
exportáljuk a legnagyobb mennyiséget búzá-
ból. A hazai lisztkivitel 75 százaléka, mintegy 
150 ezer tonna Erdélyben és a Partiumban talál 
gazdára. Most viszont olyan helyzettel találtuk 
szembe magunkat, amivel eddig még soha. 
Szomszédunknál tömegével jelent meg az ol-
csó ukrán búza, és az abból készült román lisz-
tet jó 15 százalékkal alacsonyabb áron tudják 
kínálni, mint amennyiért a jobb minőségű ma-

gyar lisztet vásárolhatják meg a román vevők. 
Ezzel az árral az itthoni malmok nehezen tud-
nak versenyezni. Ráadásul hol van már a tava-
lyi 61 ezer forintos tonnánkénti búzaár, amivel 
akkor a gazdák elégedettek voltak. Jelenleg is 
135-140 ezer forintért lehet vásárolni, ha egy-
általán lehet, mert sokan ennyiért sem akarják 
eladni, inkább betárolják a további áremelke-
dés reményében. Bizonyos szempontból őket 
is meg lehet érteni, hogy próbálnak minél több 
hasznot kihozni a búzából, mentik a menthe-
tőt, hiszen a kukoricatermésből nem igazán 
számíthatnak bevételre. Olyan gyenge kukori-
catermés várható, ami még sose volt. A szoká-
sos 8 millió tonna helyett jó, ha 3 millió tonnát 
be lehet takarítani. Nekünk, a malomiparban 
dolgozóknak pedig nem marad más lehető-
ségünk, mint hogy megyünk a piac után, mi-
közben szinte már-már elviselhetetlen 13 szá-
zalékos banki kamattal kell finanszíroznunk a 
beszerzésünket. 

 CívisCafé: És mindezt a végén a fogyasztók 
fizetik meg…
Lakatos Zoltán: Egy éve a zsákos liszt ára 87 
forint volt kilogrammonként, ugyanez most, a 
140 ezer forintos tonnánkénti búzaárnál 230 
forint. És akkor még a bolti, egykilós kiszerelés 
áráról nem is beszéltünk. Sokáig Magyarorszá-
gon mind a liszt, mind a kenyér tulajdonkép-
pen szociális termék volt, ami azt jelentette, 
hogy viszonylag olcsón lehetett hozzájutni. 
Na, ennek az időnek vége, ezek most már 
ugyanolyan piaci termékek, mint az összes 
többi, amit a boltban vásárolunk. „Nagykorú” 
lett, azaz ha emelkednek a költségek, akkor 
ez jelentkezik a liszt, majd pedig a kenyér árá-
ban is. Attól tartok, hogy rövidesen eljön az az 
idő, amikor a lakosság egy részének döntenie 
kell, hogy mi lesz a prioritás a bevásárláskor: 
kenyérre, gyümölcsre vagy más élelmiszerre 
költi-e a pénzét. Ezekkel a bérekkel, nyugdíjak-
kal ez a helyzet már nehezen lesz kezelhető. 
A reálszférában tisztességesen dolgozó, sok 
embert foglalkoztató vállalatok cégvezetőinek 
egyszerűen égnek áll a hajuk, amikor bemond-
ják, hogy bruttó 500 ezer forint felett van az át-
lagkereset. Már bocsánat, de szerintem ennek 
semmi köze az „átlag” valósághoz! Miért bosz-

szantják ezzel azokat, akiknek a jövedelmük 
messze nincs ennyi, legfeljebb bruttó 240-250 
ezer? Ezek szerint van ebben az országban sok 
olyan ember, akinek a fizetése tízszer, húszszor 
magasabb, hogy az átlag kijöjjön, de ettől még 
ez az adat torz, nem a valóságot mutatja. 

 CívisCafé: Nem beszéltünk még egy fontos 
kérdésről, az energiaárak drasztikus emelkedé-
séről. A Hajdú Gabona Zrt-t ez hogyan érinti?
Lakatos Zoltán: December végéig csak rész-
ben, mert erre az évre érvényes szerződésünk 
van a korábbi áramáron, januártól viszont már 
a jelenlegi ismeretek szerint mi is 230-240 fo-
rintot fizetnénk majd kilowattóránként. A szo-
kásos mennyiség megőrléséhez évente mint-
egy 8 millió kilowattóra áramot használunk 
fel, ami akárhogy is számolom, másfél milliárd 
forint költséget jelent számunkra. Ha ezt visz-
szaosztom, önmagában ez az egy tétel 20 
forintos emelkedést okoz a liszt árában. Gázt 
jóval kevesebbet fogyasztunk, elsősorban a 
kukorica szárításához, targoncákhoz, fűtéshez, 
és nagyon nagy kiadást jelent a szállítási költsé-
gek növekedése a gázolaj árának emelkedése 
miatt. Kukoricaszárításra ebben az évben nem 
kell annyi gázt használni majd, hiszen eleve 5 
millió tonnával kevesebb termés várható, és 
ami betakarítható, annak is alacsony lesz a víz-
tartalma. 

 CívisCafé: Hagyjuk a munkát! Úgy tudom, 
Lakatoséknál sokan ülik körül az ünnepi asz-
talt...
Lakatos Zoltán: Tényleg nagy a család! Négy 
gyerekünk van és hét unokánk. Az étkezőasz-
talunkat meg is kellett hosszabbítani egy mé-
terrel, hogy mind a tizenheten mellé férjünk. 
Nemcsak ünnepekkor, hanem a hétköznapok-
ban is hetente egyszer igyekszünk közösen 
elfogyasztani egy ebédet vagy egy vacsorát. 
Mindig a feleségem szokta „összerántani” a 
családot, ilyenkor főz, előkészít mindent, hogy 
azt a kis időt, amit együtt töltünk, valóban mi-
nőségi együttlétként éljük meg. Nagy a nyüzs-
gés, csörömpölés olyankor, és jó együtt látni 
a családot. Ugyanakkor be kell látnom, hogy 
öregszem! Valamikor apósomon figyeltem 
meg, hogy leült a fotelbe, és onnan figyelte 

Eljöhet az idő, amikor dönteni kell:  
kenyér, gyümölcs vagy más élelmiszer

Interjú Lakatos Zoltánnal, a Hajdú Gabona elnök-vezérigazgatójával. 

Fotó: Magánarchívum
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a szaladgáló unokákat. Mostanában már ne-
kem is vannak ilyen pillanataim. A teljes család 
persze nem tud mindig összeülni, hiszen Ági 
lányom a családjával Budapesten él. Zsuzsa 
Debrecenben ügyvédi irodában, a fiam Zoltán 
a cégnél dolgozik, ha nyugdíjba megyek, ő ve-
szi majd át a stafétabotot. A legkisebbik, Anna 
pedig októberben megy férjhez. 

 CívisCafé: Fontos szerepet tölt be az életé-
ben a néptánc?
Lakatos Zoltán: Bár jómagam sose táncol-
tam, nem is igazán tudok, de mindig csodá-
lattal figyeltem őket, és amennyire tehetem, 
anyagilag is támogatom a Debreceni Hajdú 
Táncegyüttest, ahol a kuratóriumnak is tagja 
vagyok. Nagyon tisztelem a néptáncosokat, 
mert óriási örömöt tudnak szerezni az em-
bereknek. Tuzséron, ahol születtem, nem 
volt lehetőség arra, hogy délutánonként tán-
colgassunk. Teljesen más feladatunk volt már 
gyerekként is, hiszen el kellett látni a jószágo-
kat, és a földeken is dolgoznunk kellett, nem 
fért bele a tánc. Viszont nagyon szeretem a 
nótákat, jó néhány éjszakát áténekeltünk a 
barátaimmal az elmúlt évtizedekben. És jó 
ideig azt is gondoltam, hogy elég sok nótát 
ismerek, míg nem találkoztam egy igazi, öreg 
prímással, aki megkérdezte, hogy hányat tu-
dok elénekelni. Mondtam neki, hogy egy ül-
tőhelyben olyan hatszázat. Erre azt válaszol-
ta, hogy a barátjával elkezdték lejegyezni, ők 
hány nótát is tudnak. Az ábécé szerint halad-
nak, még csak az e betűnél járnak, de már 
2300-at összegyűjtöttek.  

 CívisCafé: Mostanában ritkán hallunk a tol-
laslabdázókról. A Hajdú Gabona támogatá-
sával sikert sikerre halmoztak a debreceniek. 
Támogatják még őket?
Lakatos Zoltán: Hogyne! Lassan negyven 
éve, 1983 óta folyamatosan. De az az igaz-
ság, hogy annyival már nem tudjuk segíteni a 
csapatot, amennyire az újabb jó eredmények-
hez szüksége lenne. Annyi pénzt nem tudunk 
erre áldozni, hogy külföldi, ázsiai játékosokat 
igazoljunk. Volt egy fantasztikus korszak, ami-
kor 21 év alatt 18-szor lettünk bajnokok, de az 
még más világ volt. Minden elfogultság nélkül 
mondom, hogy abban az időben még a sport-
teljesítmény döntött, ma meg ugyanaz van a 
tollaslabdában is, mint a fociban: akinek sok 
pénze van, megveszi a kész játékosokat, és 
bajnok lesz. 

 CívisCafé: És ezek szerint ez nem tetszik 
önnek…
Lakatos Zoltán: Nem igazán. A sport min-
dig fontos része volt az életemnek, pár év-
vel ezelőttig hetente még legalább kétszer 
sportoltam. Sokáig fociztam, aztán később 
teniszeztem. Kellett a mozgás, hogy a cégnél 
is frissen, fitten tartsam magam. Amit viszont 
manapság látok, az tényleg nem a kedvemre 
való. A labdarúgásban például olyan össze-
gekről, fizetésekről hallani, amitől felmegy 
az emberben a pumpa. A teljesítmény meg 
olyan, amilyen. A szurkolókat pedig nem lehet 
becsapni, egy Tuzsér-Mándok meccsre lassan 
többen mennek ki, mint némelyik NB I-es csa-
pat mérkőzésére. 

 CívisCafé: Jár-e még haza Tuzsérra, a szü-
lőfalujába?
Lakatos Zoltán: Amikor az időm engedi, ha-
zalátogatok. Édesapám volt a helyi kertbarát 
klub egyik alapítója, most meg több éve már 
Berti öcsém a vezetője. Örömömre szolgál, 
hogy sikerült megerősíteni a tuzséri alma 
hírnevét azzal, hogy uniós oltalmat kapott. A 
kertbarát klub rendezvényeire rendszeresen 
eljárok, és ha megkérnek, előadást tartok ne-
kik a búza- és a kukoricatermesztés aktualitá-
sairól. 

 CívisCafé: Sohasem gondolkodott azon, 
hogy szélesítse a cég termékpalettáját, és ne 
csak lisztet állítsanak elő?
Lakatos Zoltán: Dehogynem! Többször is volt 
erről szó, de aztán valahogy beleszorultunk 
abba, amit azóta is csinálunk. Valamikor ez egy 
óriási vállalat volt. A megye összes nagyobb 
gazdálkodó cégét mi láttuk el szemes ter-
ménnyel. Őrzök a fiókomban olyan dokumen-
tumot, amely szerint 1984-ben 780 ezer tonna 
kukorica és búza fordult meg nálunk, és 350 
ezer tonna keveréktakarmányt állítottunk elő. 
Valóban lehetett volna szélesíteni a kínálatot, 
például a tészta- vagy a müzligyártás nagyobb 
hasznot hozott volna, mint a liszt, de nem 
panaszkodom, megvagyunk így is. Amellett, 
hogy a lisztjeink „Magyar Terméknek” minősül-
nek, és benne vagyunk a Nemzeti Értéktárban, 
a nálunk készült lisztből nagyjából egymillió 
ember jut kenyérhez, és ez azért nem olyan 
rossz szám, erre büszkék lehetünk. 
 Takács Tibor
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Nagyon sok konyhakertben száron van még a paradicsom, az érés 
azonban az időjárás ősziesre fordulásával észrevehetően (nagyon) 
lelassult, hiszen jóval alacsonyabb a hőmérséklet és kevesebb nap-
fény éri a növényeket. A tapasztalt hobbikertészek és háziasszonyok 
– Bálint György gazda korábbi tanácsaira hivatkozva – több mód-
szert is javasolnak a különböző internetes felületeken az érlelésre 
vonatkozóan, már ha nem savanyúságot akarunk készíteni a ter-
mésből. Két fontos dolgot kell feltétlenül szem előtt tartani: csak 
egészséges paradicsomokat szabad zárt helyre vinni, és nyilván 
még az első talajmenti fagyok előtt szükséges intézkedni.

Üvegben, tojástartóban is beérik  
a zöld paradicsom

–  A zöld szárakat a terméssel együtt vágjuk le, és fagymentes he-
lyen (kamrában, garázsban) akasszuk fel; a bogyók fokozatosan 
beérnek, és friss paradicsomot fogyaszthatjuk akár karácsonyig is.

–  Az utóérés tökéletesen működik a befőttes üvegben is – az egy-
másra rakott szemeket papírtörlővel takarjuk le a muslincák ellen.  
A lakásban szépen megpirosodik.

–  A tojástartó praktikuma abban áll, hogy a paradicsomok nem ér-
nek egymáshoz. Szobahőmérsékleten megérnek.

A lakásban is szépen megpirosodik.

Fo
tó

k: 
Cí

vi
sh

ír

A városvezetőknek évente megtartott rendezvényt 1995 óta a Szféra Európa jegyzi. Az idén szeptember 23-án a felújí-
tott komáromi Csillagerődben, az Európában egyedülálló kulturális központban zajlott a jeles esemény, fővédnöke Pintér 
Sándor belügyminiszter volt. 
Az országos internetes szavazás alapján Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere érdemelte ki az Év Polgármestere 
címet, az elismerést Dukai Miklós önkormányzati államtitkártól vette át. Az esemény fő támogatója a Porsche Hungária 
volt, így a cég címhez járó felajánlásával a fürdőváros is gazdagodik, egy elektromos töltőállomás létesül. 
– Ez a kitüntető cím büszkeséggel és szerénységgel tölt el. Büszkeséggel, mert Hajdúszoboszló szülővárosomat képvisel-
hettem ezen a szavazáson, szerénységgel pedig azért, mert a következő időszakban még nagyon sok munka áll előttünk. 
Remélem, hogy a következő hónapokban és években jobb élet, és jobb lehetőségek fognak kínálkozni a magyarországi 
települések számára. Ezért dolgozunk, én konkrétan Hajdúszoboszló embereiért, hogy boldogan, szebb világban élhes-
senek – nyilatkozta az átadást követően Czeglédi Gyula. 
Hajdúszoboszló polgármesterét 2019 őszén elsöprő többséggel választották meg polgármesternek. Ezt megelőzően 
emberöltőnyi időn át az Európa legnagyobb fürdőkomplexumát üzemeltető Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő 
és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatójaként számos kiemelkedő eredményt elértek kollégáival. Polgármesterként vá-
rospolitikájában a nyitottságot, a partnerséget hirdette meg, jövőbe mutató fejlesztési irányokkal. Ezt az utat követi ren-
dületlenül, bátran szembenézve a hirtelen jött világjárvány, a szomszédos országban zajló háború okozta problémákkal.

A hajdúszoboszlói Czeglédi Gyula az „Év Polgármestere”
Az egyik legnagyobb hagyományú önkormányzati rendezvényen, a 27. Városi polgármesterek találkozóján az idén is átnyújtották az Év Polgármes-
tere, az Év Alpolgármestere és az Év Jegyzője díjakat. Az Év Polgármestere 2022-ben Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló fürdőváros polgármestere. 
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Szeptember 28-án a műszaki és orvosszakér-
tők, továbbá egy tanú meghallgatásával foly-
tatódott a segítségnyújtás elmulasztásának 
vétségével vádolt 82 éves debreceni férfi tár-
gyalása a járásbíróságon; a vád szerint 2019. 
november 14-én hajnalban elgázolta a város 
ismert figuráját, a 48 éves Rostás Attilát a deb-
receni Csapó és Rákóczi utcák kereszteződé-
sében. 
Az agrármérnök vádlott fenntartotta erede-
ti vallomását, miszerint a vádiratban rögzített 
bűncselekményt, azaz azt, hogy elgázolta a 
sértettet, majd megállás és segítségnyújtás nél-
kül elhajtott, nem követte el. Korábban kijelen-
tette, nem érzi magát felelősnek, bűnösnek, a 
lelkiismerete tiszta.

Látta, hogy elesik Attila
A negyedik szemtanú, a gépjárművezetőként 
dolgozó férfi elmondta, a baleset hajnalán 
munkába indult a Bethlen utcáról. A Fórum be-
vásárlóközpontnál járt, amikor látta, hogy egy 
személy halad át a gyalogátkelőhelyen. Először 
azt hitte, egy részeg fiatal, közelebb érve moz-
gásáról felismerte Attilát. Ekkor már lassított. 
Elmondása szerint Attila átért a tanúval szem-
ben lévő forgalmi sávba, és elesett. – Én ekkor 
már szinte csak gurultam. Szembe jött egy 
pickup a belső sávban, mögötte-mellette egy 
másik autó. Attila nem tudott felállni. Láttam, 
hogy nem lassít a szembe jövő autó, kétszer 
rávillantottam, de megállás nélkül átment rajta, 
és továbbhaladt – mondta a tanú. Kijelentette, 
biztos abban, hogy villantással jelzett a pickup 
sofőrjének, és azt is elmondta, a vádlott jár-
művéhez hasonló kocsit nem látott a baleset 
környékén.
A vádlott korábban azt állította, a gyalogátkelő-
hely után, a buszmegálló vonalában érezte, 
hogy áthajtott valamin, amit ő csomagnak, 
egy mozdulatlan fekete tárgynak határozott 
meg, de most, a meghallgatásán a tanú azt 
mondta – mint az összes többi –, hogy ilyen 
tárgyakat az úton nem látott. A bíró felolvasta 
a férfi korábbi vallomását is. Csaknem 3 évvel 
ezelőtt azt mondta, a pickup sofőrje lassítás és 
irányváltás nélkül haladt át a gyalogoson, de 
nem érzékelte, hogy megemelkedett volna a 
kocsi. Akkor kiemelte, azért nem szállt ki segí-
teni, mert akkor őt is elgázolta volna a szemből 
érkező autó. Felidézték, a rendőrök a baleset 
napján elvitték az udvarba, ahol megtalálták a 
vádlott autóját, ami egy sötétzöld színű Nissan 
terepjáró.
Egy másik szemtanú, a vádlott mögött haladó 
férfi emlékezett egy rendszámtöredékre – 3 
betűből 2 egyezett –, és az ő leírása alapján el-
képzelhetőnek tartotta, hogy ez az autó hajtott 
át a gyalogoson. Az ügyész kérdésére most 
nyomatékosította, a gázoló autós nem próbál-
ta meg kikerülni a földön fekvő embert.

A tanúnak levetítették a Csapó utcai busz-
megálló térfigyelő kamerájának felvételét. A 
baleset pontos mozzanatai nem láthatók, de 
a fekete-fehér felvételen jól kivehető Attila ha-
ladása, majd esése. Ezt követően látszik, hogy 
egy autó elhalad, nem sokkal utána egy másik. 
A Csapó utca irányából több autó is érkezik a 
kereszteződéshez – ahogy a tanúk korábban 
elmondták – , így kitakarják a kép egy részét. A 
szemtanú elmondta, a balesetet okozó jármű 
típusát nem tudta megállapítani, csak azt, hogy 
sötét autó volt. A tragédia után a Burgundia 
utca felől is érkeztek autósok, nekik jeleztek, 
hogy lassítsanak. Ezt meg is tették, kikerülték a 
helyszínt.

Szakértői vélemények
Az igazságügyi boncjegyzőkönyvből kiderült, 
Attila halála „erőszakos úton, traumás sokk” 
miatt következett be. A tárgyaláson részletesen 
ismertették sérüléseit, ami megfelelt annak, 
hogy elgázolták, és a testen a jármű kereke 
áthaladt. Sérülései nagy erejű, tompa erőbeha-
tástól keletkeztek, és olyan súlyosak, kiterjedtek 
voltak, közvetetten életveszélyes állapottal pá-
rosultak, hogy életének megmentésére esély 
sem volt.
Kiderült az is, hogy a sértett nem állt alkoholos 
befolyásoltság alatt.
Az együttes igazságügyi orvosszakértői és 
műszaki szakértői véleményből megtudtuk, 
a sérülései alapján megállapították, a sértett 
nem függőleges testhelyzetben volt a baleset 
bekövetkeztekor, és a nyomozati adatok sze-

rint a gépjármű jobb oldali kereke haladt át a 
testén. A járművön a későbbiekben sérülés, 
rongálódás nyomait nem figyelték meg. Az 
ügyvéd hangsúlyozta, ezt a körülményt a vád-
lott nem ismeri el, mivel nyomadat nincs arra 
vonatkozóan, hogy védence ott volt a baleset 
időpontjában, továbbá autóján sem biológiai, 
sem fizikai nyom nem volt.
Az igazságügyi orvosszakértő megállapítása 
szerint a jármű a sértett combjának és meden-
céjének környékén ment át. Mivel az áldozat 
ruhában volt, így a szakértő szerint nyom, DNS 
nem feltétlenül kerül a kerékre vagy az autó 
egyéb részére. Kiemelte, a sérülések nem jár-
tak sok vérrel, így azt a ruha fel is foghatta. Kér-
désre elmondta, a vizes útszakaszon, továbbá 
a jármű haladása során – a súrlódás miatt – a 
csekély nyomok akár el is tűnhettek. A védő-
ügyvéd emlékeztetett, nemcsak a ruhával fe-
dett testrészek sérültek, így álláspontja szerint 
félrevezetésre adhat okot az a kijelentés, hogy 
a nyomok eltűnhettek az autóról, ugyanis más 
szakértők szerint a kocsi alkalmas volt az átvizs-
gálásra.
A jelen lévő két orvosszakértő egybehangzó-
an azt mondta, a sérülésekből következtetni 
lehetett arra, milyen helyzetben volt a sértett, 
határozottan megállapították, hogy földközel-
ben volt Attila.
Ezt követően a bíró egy másik egyesített igaz-
ságügyi szakértői véleményt ismertetett. Ebben 
leírták, a sértett zakójának vizsgálata során, az 
anyagmaradványok között talált fekete színű 
festékszemcse származhat a vádlott kocsija al-

Attila halála: megmutatták  
a tragédiáról készült felvételt

Októberben ítélet születhet Debrecenben.

Fotó: Jakkel Rudolf
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katrészének festékbevonatáról. Bebizonyoso-
dott, hogy Attila kapucnis kabátján talált fekete 
színű anyagfelkenődés biztosan nem a vádlott 
kocsijából származik, de nem zárható ki, hogy 
a sértett ruházatában talált talajrög és talajma-
radvány az idős férfi  autójához köthető. Ezu-
tán Attila arcsérüléseit vették górcső alá, és a 
szakértő elmondta, azok részben keletkezhet-
tek az eséskor is, de annyira komplexek, hogy 
egy részük biztosan a gázolás következménye. 
A védő megismételte, szerinte a vádlott jár-
művén külsérelmi nyomnak kellene lennie, de 
ilyen nincs, és kiemelte, az eljárás során csak 
védence járművét vizsgálták át.
Az igazságügyi műszaki szakértő elmondta, 
egyértelmű nyomokkal nem lehetett megál-
lapítani, hogy a vádlott autója haladt-e át az 
elhunyton, de a videófelvételt többször meg-
nézve, a dokumentumok és a tanúvallomá-
sok alapján fogalmazta meg azt, hogy az idős 
férfi  lehetett az elkövető. Kitért arra is, hogy 
két, hasonló balesetnél is készített szakértői 
véleményt, és azokon az autókon sem talált 
úgynevezett direkt nyomot. A vádlott autó-
jának lökhárítója 35-40 centiméterre van a 
talajtól, és megítélése szerint a féloldalasan, 
földön fekvő sértett magassága ettől nem volt 
több, így nem feltétlenül kellett „találkoznia” 
Attilának és a gépjármű karosszériájának.
A védő kiemelte, alapkérdésben iratellenes a 
szakértői vélemény, hiszen annak egy része 
(egy beidézett szöveg) nem felel meg a való-
ságnak. Nevezetesen, hogy azt írta le jelenté-
sében, hogy a vádlott vallomása szerint a test 
a gyalogátkelőhelyen helyezkedett el, pedig a 

vádlott nem ezt állította. Ezt a szakértő módo-
sította, és úgy fogalmazott, lehetséges, hogy 
a vádlott kerekei haladtak át a sértetten, de ha-
sonló típusú jármű is lehetett.
Az orvosszakértők is megnézték a kamerafel-
vételt, majd elmondták, a helyszínrajz alapján 
látható, hogy a sértett alsó végtagja lehetett 
az autó alatt, továbbá a gépjárműszakértő 
modellezésén is úgy van vázolva. Ez arra is 
magyarázat lehet, miért nincs DNS, és arra 
is, miért volt olyan sok külsérelmi nyom az 
elhunyton, hiszen a teste a földre csapódott 
a gázolás során. A bíró a tanúvallomásokból 
felolvasta, ki hogyan emlékezett Attila test-
helyzetére a baleset során, majd az ügyész 
emlékeztetett, a bizonyítási kísérlet során is 
egybehangzóan elmondták, mit láttak, ők 
mutatták meg, melyik sávban történt a tragé-
dia. Az orvosszakértő kijelentette, nincs másik 
gázolásra utaló nyom.

Milyen sebességnél lett volna elkerülhető 
a baleset?
A tárgyalás során arra is fény derült, a vizsgált 
autón műszaki hiba nem volt, rongálódást 
nem fedeztek fel rajta. Az eljárás során részle-
tes számításokat végeztek arra vonatkozóan, 
a sofőrnek milyen távolságban kellett volna 
felismernie a földön fekvő sértettet. A vádlott 
a baleset estéjén tett vallomásában azt mond-
ta, körülbelül 40 kilométer per órával haladt, 
a gyalogátkelőhely előtt pedig lassított 25-30 
kilométer per órára. A kereszteződés előtt szét-
nézett, autót, gyalogost nem látott, a keresz-
teződés után fi gyelt fel ő is és járműben utazó 

felesége is egy döccenésre. A szakértő leirata 
alapján több mérés is volt az útviszonyokat fi -
gyelembe véve, és azt állapították meg, hogy 
ha 60 kilométer/órával haladt volna (az útsza-
kaszon megengedett legnagyobb sebesség is 
ennyi) a sofőr, akkor foltszerű akadályként 100, 
akadályként 41,8, emberi alakként pedig 28,5 
méterről lett volna látható Attila. Így vészféke-
zés, intenzív fékezés és normál lassító fékezés 
esetén is emberi alakként féktávolságon belül 
volt a sértett. Ha 30 kilométer per órával vizs-
gálták, akkor alakként fel kellett volna ismerni 
féktávolságon kívül. Ha 50 kilométer per órával 
haladt volna, akkor féktávolság határán kellett 
volna alakként felismerni. Az alapszakértői vé-
lemény szerint a vezető feltehetően fékezés 
nélkül hajtott át a gyalogoson, így a tényleges 
észlelési helyet nem tudták meghatározni. A 
baleset vészfékezés esetén 43, intenzív féke-
zésnél 38, normál lassító fékezés esetén pedig 
30 kilométer per órás sebesség alatt lett volna 
elkerülhető. Abszolút sebességtúllépést nem 
állapítottak meg, továbbá észlelési késedelmet 
sem, ugyanis nincs tényleges észlelési pont. 
Elhangzott az is, a gázolás során súlyponte-
melkedést majd -süllyedést kellett tapasztalnia 
a sofőrnek; ha egy kerékkel hajtott át Attilán, 
akkor pedig billenés jött létre. Azaz fi zikálisan is 
észre kellett venni a balesetet, még ha a vizes 
út miatt hanghatással nem is járt, járhatott.
Azaz kijelenthető, ugyan Attila sötét ruhában 
volt, de észlelni kellett emberi alakként.
Az ügy október 14-én folytatódik perbeszé-
dekkel, és ítélethozatal is várható.
 Fogarasi Renáta

ESKÜVŐK,

CÉGES RENDEZVÉNYEK, 
CSAPATÉPÍTŐ BULIK,

BALLAGÁS, SZÜLETÉSNAP,

LEGÉNY- ÉS LÁNYBÚCSÚK,

ESKÜVŐI FOTÓZÁS,

EGYÉB CSALÁDI 
RENDEZVÉNYEK

TELJES KÖRŰ 
LEBONYOLÍTÁSÁT 
VÁLLALJUK.

TÜNDÉRKERT

ELÉRHETŐSÉGEK: TARR KRISZTINA 06 30 830 3460
 TÜNDÉRKERT - DEBRECEN-PALLAG

TÜNDÉRKERT ESKÜVŐI RENDEZVÉNYHELYSZÍN 
 TUNDERKERT21

TÜNDÉRKERT

ELÉRHETŐSÉGEK: TARR KRISZTINA 06 30 830 3460



12 hej, de jÓ heLY
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Jeneses József kitartó 
munkával lett elismert név 
a szakmában. 

Egy kihalófélben lévő mesterség képviselője, 
akiről ma már bizton állíthatjuk: az ország egyik 
legjobb késkészítője. A legismertebb hazai 
séfek is az ügyfelei közé tartoznak, sőt külföl-
di szakácsoknak is dolgozik. Egyedi késeinek 
látványa még azoknak is különleges esztétikai 
élményt nyújt, akik különösebben nem von-
zódnak ezekhez a tárgyakhoz. 
Jeneses József tulajdonképpen a véletlennek 
köszönheti, hogy késkészítő lett, hiszen miután 
megismerkedett a feleségével, leendő apósa 
és sógora mellett 1998-ban kezdett ismerkedni 
az alapokkal. – Mindent tőlük tanultam, más le-
hetőségem nem is lett volna elsajátítani a szük-
séges tudást, hiszen abban az időben a késes 
szakmát már nem oktatták sehol, és ez azóta 
sem változott, a késkészítés ma is egy nem 
létező szakma az oktatási rendszerben – em-
lékszik vissza a kezdetekre. – A sógorom, Lo-
vász Gyula minden elfogultság nélkül mond-
hatom, hogy az ország egyik legjobb késese, 
fantasztikus kézügyessége és szépérzéke van 
ehhez a munkához. Eleinte csak fi gyelhettem 
apósomék mellett, mit hogyan kell csinálni, ké-
sőbb gyakorolhattam az élezést, egy idő után 
pedig már én is élezhettem az ügyfelek késeit. 
Apósom ragaszkodott hozzá, hogy kitöltsem a 
tanulóidőt, aminek akkor egyáltalán nem örül-
tem, ma viszont hálás vagyok érte, mert anél-
kül nem vittem volna semmire a szakmában. 
Ez az időszak három évig tartott, és a vége felé 
már maradandót, azaz kést is készíthettem.
Szomorúan jegyzi meg, hogy ma már min-
denki egyik napról a másikra akarja elsajátítani a 
szakma csínját-bínját, sokan azt hiszik, ha meg-
néznek pár, az interneten fellelhető videót, ak-
kor már maguk is késkészítők lesznek.
József az első saját készítésű kését ma is őrzi. 
– Egy vadászkést csináltam először, ami most 
is benne van a horgászládámban! – vágja rá. 
- Nem mondom, hogy mai fejjel, a mostani tu-
dásommal nem lehetne rajta mit javítani. Pél-
dául az illesztések, a csiszolás nem az igazi, de 
még mindig működik, és nekem örök emlék. 
Persze kiállításra azért nem mennék vele. Vagy 
tíz évembe telt, mire kialakult a saját stílusom, 
és ezt az időt szerintem senki sem spórolhatja 
meg. Addigra letisztulnak a dolgok az ember-
ben, és tudja, hogy mi az, amit képviselni akar a 
szakmájában. Akik értenek hozzá, ma már egy 
fotóról is meg tudják mondani, hogy melyik 
kést készítettem én.

A nagy áttörés
Hozzáértőkből pedig nincs hiány, hiszen a 
Jeneses-logóval ellátott kések megrendelői 
között jó ideje már, hogy ott vannak az or-
szág leghíresebb, legismertebb séfj ei is. Erről 

tanúskodnak a műhely falát díszítő bekerete-
zett képek is. Az egyiken a 2020-ban elhunyt 
debreceni mesterszakáccsal, Boros Lászlóval, 
egy másikon Sárközi Ákos Michelin-csillagos 
magyar séff el, egy harmadikon pedig Széll Ta-
mással, az ugyancsak Michelin-csillagos kony-
hafőnökkel látható. Utóbbi 2016-ban meg-
nyerte a Bocuse d’Or európai döntőjét, majd 
a 2017-es lyoni döntőben 4. helyezést ért el. 
A sort persze hosszan lehetne még folytatni, 
József ügyfélkörébe rengeteg sztárséf tartozik, 
de ugorjunk vissza egy pillanatra a 2016-os Bo-
cuse d’Or európai döntőjéig, amely, noha nem 
versenyzőként vett rajta részt, meghatározó 
volt a pályafutásában. – Nekem az a verseny 
hozta meg a nagy áttörést! – idézi fel az ott 
történteket.  – A debreceni IKON étterem ak-
kori séfj e, Pataky Péter barátom hívott meg a 
budapesti döntőre, ahol bemutathattam a ké-
seimet, miközben körülöttem egymással ver-
senyeztek a szakácsok. Soha nem gondoltam 
volna, hogy egy szakácsverseny ennyire lázba 
tud hozni! Úgy izgultam, mintha én állnék a 
pult mögött, az pedig, hogy Széll Tamás lett a 
győztes, egy életre szóló élményt jelentett. A 
verseny közben jókat beszélgettem a séfekkel, 
és az ott kialakított kapcsolatok magukkal hoz-
ták, hogy tőlem rendeltek, rendelik a késeket. 
Azt hiszem, mondhatom, Széll Tamással azóta 
barátok lettünk, voltunk már együtt horgászni, 
és főztünk együtt slambucot a Hortobágyon. 
Ilyenkor persze a kések is mindig szóba kerül-
nek, viszek magammal párat, és kikérem róluk 
a véleményét.
A hazai kiválóságok mellett József külföldi 
megrendelőknek is dolgozik. Nemrég egy 
konyhai szeletelő kést készített egy két Miche-
lin-csillagos belga séfnek, aki személyesen jött 
el a debreceni műhelybe, hogy megbeszéljék 
a részleteket. Megnézett jó pár Jeneses-kést, 
majd közösen rajzoltak, terveztek, kiválasztot-

ták, milyen legyen a penge és a markolat, aztán 
a kész termékért is saját maga jött el. 
A kések iránt sokan éreznek valami megma-
gyarázhatatlan vonzalmat, nem egy ismerő-
söm tart magánál bicskát, többnyire olyat, ami 
valamiért megtetszett neki, ugyanakkor talán 
életében egyszer sem használta. Ez a fajta kö-
tődés számomra eddig ismeretlen érzés volt, 
nem vagyok a kések rajongója, miután azon-
ban erre a beszélgetésre készülve megnéztem 
a Jeneses József Facebook-oldalán található 
képeket, azt hiszem, megértettem a lényeget. 
Ezek a kések ugyanis nem pusztán használati 
eszközök, sokkal többek annál. A fotókat néze-
getve azon kaptam magam, hogy örömemet 
lelem a látványban, hogy esztétikai élményt 
nyújt egy-egy forma, egy-egy csodaszép mar-
kolat látványa. Újabb és újabb alkotásokért gör-
gettem a fényképek között, és be kell valljam, 
ha nem is tartanék magamnál egy vadászkést, 
de időnként otthon szívesen gyönyörköd-
nék benne. Ez az érzés aztán csak erősödött, 
amikor a műhelyben József mutatott párat az 
alkotásai közül, igaz, ezek jellemzően konyhai 
kések, szakácskések voltak, de mindegyik ar-
ról árulkodott, hogy nem csupán egy tárgyat 
fogok a kezembe, hanem egy olyan eszközt, 
amelyben a készítőjének a tudásán kívül a lelke 
is benne van picikét. 

A japánok ebben is jók
– Egy kés elsősorban használati eszköz, de 
hogy jól is nézzen ki, ahhoz le kell csende-
sednie, meg kell találnia a saját stílusát az em-
bernek – mondja. – A gyártást át kell fordítani 
készítésbe, és amíg ez nincs meg, addig pont 
a lényeg vész el, a kések egyedisége hiányzik. 
Az a plusz, ami egy mester alkotását megkü-
lönbözteti a tömegtermékektől. Én például 
nagyon kedvelem az íveket, de persze mind-
ez nem mehet a használhatóság rovására, 

Egy debreceni mester, 
aki sztárséfek késeit készíti
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mert hiába szép, különleges egy kés, ha el-
veszíti a funkcióját, nem sokat ér. Szeretem 
megismerni azokat, akiknek dolgozok, mert 
egy kétméteres szakácsnak nem ugyanolyan 
pengemagasságú késre van szüksége, mint 
egy alacsonyabbnak. Az is fontos információ a 
munkámhoz, hogy a szakácsok hogyan hasz-
nálják a késeket, ezért ahol megengedik, ott 
bemegyek a konyhába, és fi gyelek.
Arra a kérdésre, hogy kik a legjobb késesek a 
világon, nem tudott konkrét választ adni. Sze-
rinte az amerikaiak ebben a műfajban nem 
túl erősek, a japánok viszont hagyományosan 
jók, de ismer olyan holland és Fülöp-szigete-
ki mestert is, akinek a munkáit nagyon sokra 
tartja. – Japánban teljesen más kultúrája van a 
kés- és kardkészítésnek, mint Európában – me-
séli. – Ott nem egy mester még a megrendelő 
horoszkópját is megvizsgálja, és ha azt olvas-
sa ki belőle, hogy az illető olyan szellemiségű 
ember, aki nem becsülné meg a kardot, vagy 
rossz dologra használná, annak el sem készíti. 
Ez keleten teljes természetességgel működik, 
és ott az sem fordulhat elő, hogy egy étterem 
konyhájában valaki felkapja a másik kését, és 
azzal kezd el dolgozni. Nálunk azért a késnek 
még nincs ekkora tisztelete, becsülete. Itt még 
simán előfordul, hogy a frissen élezett kést el-
kéri az egyik szakács a másiktól, mondván, „a 
tied élesebb, csak ezt a csontot csapom el vele 
gyorsan”. Egy szint fölött persze ez már nálunk 
is elképzelhetetlen, a komolyabb éttermekben 
minden szakács nagy becsben tartja a saját ké-
seit, és fel sem vetődik a kollégákban, hogy a 
másikét használják.
József szerint a kézügyesség, a kreativitás, a 
szépérzék elengedhetetlen feltétele annak, 
hogy valakiből jó késes legyen, de rengeteg 
kitartó munka is kell ahhoz, hogy valamilyen 
egyedit tudjon alkotni. – Addig, amíg az ember 
csak magának, a saját tervei, elképzelései alap-
ján készít késeket, szerintem nem lesz belőle jó 
késes – magyarázza. – Akkor válik igazi mester-
ré, ha belelát a másik szakma kulisszatitkaiba, 
megismeri például a szakácsok vagy a hente-
sek világát, és úgy alkot meg egy kést, hogy az 
nemcsak szép, hanem könnyen használható 
is. A legfontosabb szempont nálam mindig 
az, hogy a kés kézre álljon, kényelmes legyen 
a használata, ne törje a kezét a szakácsnak. 
Láttam már olyan séfet, akinek a napi többórás 
használat miatt hatalmas bőrkeményedés ke-
letkezett a kezén, pedig csak a pengét kellett 
volna lekerekíteni, hogy ne kezdje ki a bőrét. A 
lényeg mindig a részletekben rejlik! Ha például 
rossz a markolat súlypontelosztása, akkor a kés 
hátrafelé billen, és a használójának nagyobb 

erőt kell kifejtenie. Grammokról beszélünk 
csupán, de aki mondjuk naponta nem két fej 
hagymát, hanem egy zsáknyit aprít fel, annak 
ez egyáltalán nem mindegy. És annak a cson-
tozónak sem, aki egy jó súlypontelosztású kés-
sel 20 másodperc alatt kicsontoz egy csülköt, 
anélkül meg beletelik neki másfél percbe is.
Jeneses József szerint a legfontosabb, hogy az 
ember szeressen alkotni. Különböző alapanya-
gokból olyan maradandó tárgyakat hozzon 
létre, amelyek évtizedek múlva is használhatók. 
Mint mondja, egy-egy kés, ahogy évekkel ké-
sőbb kinéz, sok mindent elárul a tulajdonosá-
ról. Hoztak már vissza hozzá élezésre nagyon 
rossz állapotút, de sok olyat is, amire vigyázott 
a gazdája, és tíz év után is szinte olyan volt, 
mint új korában. 

Egy mamutagyar-markolat rendel!
A kések egyediségét a kiváló minőségű acél-
penge mellett a markolat adja, és itt aztán tény-
leg csak a mester fantáziája szab határt a külön-
böző megoldásoknak. József a szekrényből 
dobozokat vesz elő, és olyan alapanyagokat 
mutat, amelyek egy részéről még csak nem is 
hallottam. De kezdjük a talán leginkább külön-
legessel, merthogy mamutfogat vagy mamut-
agyart azért nem mindennap fog az ember a 
kezében. Ezek a hatalmas állatok évmilliókkal 
ezelőtt éltek, és utolsó példányaik is legalább 
4 ezer évvel ezelőtt kipusztultak, most pedig 
a föld alól előkerült darabjaikból akár kések 
markolata is készülhet. József elárulja, ez azért 
nem jellemző kérés, ugyanis meglehetősen 
drága alapanyag, bár kétségtelen, hogy igen-
csak mutatós egy szépen felcsiszolt mamut-
agyar, olyasmi, mint egy gyönyörű márvány. 
De van itt aztán sok más különlegesség is! Ezek 

után arra már szinte fel sem kapom a fejem, 
strucc-csontból és varacskos disznó agyarából 
is kérhető a kés markolata, egy másik doboz-
ból pedig előkerülnek az egz otikus fák: ma-
rokkói tuja, sivatagi vasfa, paratölgy, márványfa, 
török dió, mimózafa, sárga juhar, borsfa, mo-
csári tölgy, vérfa, citromfa, de akár a mamut-
fenyő stabilizált tobozából vagy a szintén sta-
bilizált kaktuszból is elkészíthető a markolat. A 
következő dobozban a szintetikus műanyagok 
vannak, amelyekből csiszolással és fényezéssel 
az eredtihez kísértetiesen hasonlító, például 
gyöngyház, kígyóbőr vagy éppen elefántcsont 
mintát lehet varázsolni. 

Az alkotás öröme
Beszélgetésünk vége felé Jeneses József el-
árulja, hogy számára a legtöbbet azok a pil-
lanatok jelentik, amikor egy-egy megrendelő 
arcán az elégedettséget vagy éppen a megle-
pődést látja. – Nagyon jó érzés, ha elkészítek 
egy olyan kést, amiről azt gondolom, hogy 
ilyet nemigen lehet máshol látni a világon – 
mondja. – De az igazán felejthetetlen pillana-
tok azok, amikor egy egyedi megrendelésért 
személyesen jön el a tulajdonosa, és mond-
juk egy 120 kilós motoros vagy egy séf arcán 
látom a megdöbbenést, mert a rajz alapján 
nem gondolták volna, hogy élőben ennyi-
re szép lesz, és a meghatottságtól ilyenkor a 
szemük is könnybe lábad.
De pusztán a dicséretekért persze a boltban 
nem adnak kenyeret, adódik tehát a kérdés, 
hogy vajon tisztességesen meg lehet-e élni 
ebből a kiveszőfélben lévő szakmából?
– Nem panaszkodom, de látva, hogy tőlünk 
nyugatabbra mennyibe kerülnek a szakács-
kések, azért elgondolkodik az ember – jegyzi 
meg. – Külföldön természetesen máshogy 
alakulnak az árak, lett is volna lehetőségem, 
hogy tőlünk nyugatabbra dolgozzak ebben 
a szakmában, de úgy gondolom, hogy az 
nem az én utam. Nem vagyok annak a híve, 
hogy az utolsó kapcsolja le a villanyt. Amíg 
az alkotás örömét érzem, addig biztos, hogy 
nem mennék el máshova. Márpedig jelenleg 
még így érzek: ha olyan munkám van, amit 
határidőre be kell fejezni, jó kedvvel bejövök 
dolgozni a műhelybe akár vasárnap délben 
is, de ha éppen nem megy a munka, akkor 
szerdán délben becsukom az ajtót, és haza-
megyek.   Takács Tibor
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Október 3-án Sterczer Hildával, Erőss Zsolt 
özvegyével és Csoma Sándorral, a rende-
zővel találkozhatott a közönség a Magassá-
gok és mélységek című fi lm vetítése után az 
Apolló moziban.

Bár előtte már többen is megkeresték, végül Csoma Sándor 
ötlete kapott lehetőséget Sterczer Hildától, hogy fi lmet készít-
sen férjéről, az egykori hegymászóról – méghozzá rendhagyó 
megközelítéssel. A rendező a veszteség feldolgozását és a gyász 
folyamatát mutatja be Hilda szempontjából, ugyanakkor teret 
kap gyermeke, Gerda gyászfeldolgozása is, így kettejük érzése-
in keresztül láthatjuk a halálhír utáni időszakot. Csoma Sándor 
előszeretettel nyúl tabuként kezelt témákhoz, számára a halál 
is ilyen, miközben mindenkinek ott van az életében valamilyen 
formában. Szerencsére egyre több alkotás jelenik meg ebben 
a témában, de még mindig keveset tudunk arról, hogy hogyan 
kezeljük. Sterczer Hilda gondolatébresztő hasonlattal világította 
meg a fi lm célját a beszélgetés elején: „Akik már átéltek ilyet, 
azoknak megjelennek a halál lovai, akik még nem, azok hallják a 
patadobogást.”
Csoma Sándor A Hópárduc felesége című könyv elolvasása 
után kezdett a fi lm forgatókönyvével foglalkozni – a találkozás 
Sterczer Hildával pedig váratlan, de kihagyhatatlan lehetőség 
volt. Egy élelmiszerboltban látta meg, oda is ment hozzá, és si-
került telefonszámot cserélniük. Hilda számára más szempont-
ból volt szürreális élmény a találkozás, hiszen sokan sokféle – 
de számára elvetendő – ötlettel keresték már meg. Ez esetben 
viszont Sándor addigi két kisfi lmje, amelyek hasonlóan komoly 
témát dolgoztak fel, meggyőzte őt, és a továbbiakban is szimpa-
tikus volt számára a közös munka során tapasztalt hozzáállása és 
alázata. Végül a Hildával készített mélyinterjúk után állt össze a 
forgatókönyv, valamint segítségére volt Hilda egykori pszicholó-
gusa, aki a terápiás foglalkozások alapján fel tudta idézni a 2013-
as időszakot.
Mint kiderült, Trill Zsoltot más rendező is kinézte magának 
Erőss Zsolt szerepére – Csoma Sándor is első pillanattól fogva 
rá gondolt. A színésznek olyannyira sikerült a szerepbe helyez-
kednie, hogy még a hegymászó hanghordozását is kísértetiesen 
reprodukálta. A kolozsvári Pál Emőke kiválasztása Hilda szere-
pére kulcsfontosságú volt, hiszen végig ő van a középpontban, 
a közeli kamerafelvételeken olyan érzéseket és belső viharokat 
kell megmutatnia szavak nélkül, amelyekre nem minden színész 
képes. Csoma Sándor fi lmjeihez szívesen választ kevéssé ismert 
arcokat – Pál Emőke jó döntés volt. Viszont Nagy Enikő beválo-
gatása Gerda szerepére a véletlennek köszönhető, ugyanis fotó 
alapján nem illett a karakterhez, a castingra csak a többiek mel-
lé, a létszám kikerekítése végett hívták be. A válogatás fordulóin 
mégis ő szerepelt a legjobban, erős fantáziája révén látható át-
éléssel beszélt az érzéseiről, ami nagyon lényeges az érzelmek 
közvetítése miatt a fi lmvásznon. 
Alapjában véve lineáris vonalon halad a fi lm 2013 májusától, azaz 
Erőss Zsolt utolsó expedíciójára indulásától. A múltba visszatekin-
tések révén kapcsolódhatunk, de így is összeáll a kép Zsolt és Hil-
da párkapcsolatáról, a család életéről, a meghatározó események-
ről és Zsolt nyugodt, ugyanakkor humoros személyiségéről. Az 
igaz történet vonalvezetésébe fi kciós elemek is kerültek, viszont a 
lovaggá ütés groteszk jelenete hasonlóan zavarba ejtő volt a való-
ságban is – tudtuk meg Sterczer Hildától. Rendezői intenció, hogy 
a fi lm a gyászolóból feltörő olyan érzéseket is megmutat, amelyek 
a külvilág számára esetleg érthetetlennek tűnnek és kritikát válta-
nak ki, miközben abban a helyzetben azok is elfogadhatók.
A fi lm nagyon alacsony költségvetésű, a Nemzeti Filmintézet In-
kubátor Programjának egyik győztese. Egy átlagos magyar alko-
tás költségvetésének ötödéből készült: a stáb sokkal kevesebbért 
dolgozott, mint a megszokott; sikerült egyes helyszíneket ingyen 
megkapniuk; valamint nagy segítség volt, hogy Sterczer Hilda sa-
ját eszközeit, hegymászóruháit és felszereléseit is a rendelkezé-
sükre bocsátotta.  Krajnik Ildikó
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