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2 RÖVID HÍREK CívisCafé

Folytatódik az ingyenes házhoz szállítás 
a Gulyás Tüzépen!
Április végéig folytatódik az ingyenes 
házhoz szállítás a Gulyás Tüzépen! A brut-
tó minimum 400 ezer forint értékű, egy 
összegben történő, készpénzes kiskereske-
delmi vásárlás esetén díjtalan kiszállítást 
vállalunk heti terítő járatunkkal, Debrecen 

40 kilométeres körzetén belül (csak bel-
földön). Az akció a daruzás költségét nem 
tartalmazza!
Megrendelését 7–17 óra között telefonon 
és e-mailben is felvesszük, melyet igény 
szerint házhoz szállítunk! 

AKTUÁLIS NYITVATARTÁSUNK:
Hétfő - péntek: 7:00-15:00, 

szombat: 7:00-13:00.

a kormány rendelete alapján

tüzépünket  
nem érinti  
az időskori 
korlátozás!
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Az első nap Boros Gyuri nélkül
Úgy akartam kezdeni, hogy Boros Gyuri nem volt a barátom. Aztán eszem-
be ötlött, hogy Őze Lajos hasonlóan kezdte a megemlékezését Latinovits 
Zoltánról. Most már mindegy. Leírtam. Így marad.

Szóval Gyuri nem volt a barátom, való igaz, 
mégis közel állt hozzám.
Tudtunk egymásról, de igazából akkor ismer-
kedtünk össze, amikor a Méhesi–Boros duó és 
persze Ölveti Laci a kezdő lépéseket tette. Az 
első, Naplóban megjelent kis cikket én írtam 
róluk úgy 1984 körül. Leültünk a Hungária 
étteremhez tartozó presszóba, hogy a kezdő 
újságíró megkérdezze a kezdő zenészeket. 
Gyuri persze egyből beleokoskodott az in-
terjúba, én meg játszottam a profit. Hú, na-
gyon utáltuk akkor egymást.  Jártam a Napló 
szerkesztőségébe Bakó Endre nyakára, hogy 
megjelenjen a kis szösszenet. Megjelent. Gyu-
rinak persze nem tetszett. Túl rövidnek ítélte. 
Pedig ha tudta volna, hogy abban az időben 
úgy kellett bekönyörögni a könnyű műfajt 
a lapba... Főleg egy olyan kezdőnek, mint 
én voltam húszévesen. Később valami nő-
ügy tovább mélyítette köztünk a szakadékot.  

Azt gondoltuk a másikról, hogy beképzelt, 
pökhendi pojáca. Legalábbis akkor én így 
gondoltam. Gyuri meg nyilván hasonlókat.
Akkor kezdett hiányozni, amikor disszidál-
tak. A többéves nyugati kaland után a Kos-
suth Klubban találkoztunk. Jött Várkonyi At-
tila fel a lépcsőn, és vigyorogva kérdezte: na, 
kik vannak itt? Bor volt a kezében. Sejtettem, 
hogy a Bujdosó–Ölveti–Boros brigád. Volt 
összeborulás! Egyszer csak azt vettem észre, 
kicsit már jóban is vagyunk. Egyre többször 
megmutatta a készülő dalait. Az írásait. Na-
gyon jól írt. Sőt. Kurva jól írt. Tulajdonkép-
pen jobban írt, mint zenélt.
Amikor rákapott a bringára, már elég tűrhe-
tő volt a kapcsolatunk. Mindkettőnknek meg-
volt a kerékpárról alkotott saját filozófiája, 
de csak abban hasonlított, hogy guruljon. 
Elfogadtam, hogy ő azt a márkás kerót ked-
veli, hát legyen. Én beértem a névtelen, rozs-

dás, lúzer bicklivel is. Alföldön minek a se-
bességváltó?
Gyuri amúgy úriember módon biciklizett. 
Embert én még olyan testtartással nem lát-
tam közlekedni. A kutyáját is úgy sétáltatta, 
mint egy gróf. Persze, abból sem volt mind-
egy, milyen fajta. Sebaj, így szerettük. Aztán 
jött a hír, hogy súlyos beteg. Megdöbbentünk. 
Pércsi Sanyi szervezte a segélykoncertet. Aki 
tudott, segített. Vert helyzetből talpra, majd 
pár év múlva még színpadra is állt. Na jó, ült. 
De az akkor nagy dolog volt.
Konferáltam az Ölveti Blues Band jubileu-
mi koncertjén. Gyuri úgy izgult, mint egy 
kisgyerek. Akkor nagyon boldognak láttam. 
Amikor kijött a könyve, úgy éreztem, sínen 
van a fiú. Reménykedtem, hogy teljesen fel-
épül a betegségéből, és ismét jókat sétálunk az 
Egyetem sugárúton. Rajta a szokásos, vasalt, 
kék csíkos ing, mellette a kutyája… Ilyen már 
nem lesz. Sajnos, nem lesz, Gyuri. Nem lesz 
semmi, csak egy emlékkoncert. Az is, ki tud-
ja, mikor. Szia, Gyuri.  

váradi ferenc
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CívisCafé: Aki túlesett egy súlyos agyvelőgyulladáson, az aligha szeppen meg 
egy koronavírus-járványtól. Talán azért sugárzik most belőled a nyugalom.

Hetényi Zoltán: A koronavírust én is elkaphatom, de ha úgy is 
lesz, remélem, könnyebben megúszom, mint életem legnagyobb 
megpróbáltatását, az agyvelőgyulladást. Több mint egy évig voltam 
beteg, és láss csodát, felépültem! Örök hála Kovács Tibor doktor úr-
nak, a Semmelweis Egyetem neurológusának, aki kezelt, és rejtély, 
mi történt velem, mint ahogyan az is, hogyan épültem fel súlyos 
agyi károsodás nélkül. Isteni ajándék, hogy visszakaptam az életem.

CívisCafé: Hogyan érint személyesen ez az egész járványhelyzet?
Hetényi Zoltán: Szomorú vagyok, mert felborult az életünk, az 
enyém is. Még az egyetemre sem mehetek be, amit a legjobban saj-
nálok. A magyar válogatottal is komoly terveink voltak, de azok-
nak is keresztbe tett a járvány, hiszen elmaradt a Divízió I-es vi-
lágbajnokság.

CívisCafé: Neked azért van mire emlékezni! Részese voltál a sporttörténelmi 
magyar sikereknek, a legfiatalabb tagja vagy a Szapporói Hősök klubjának, 
védtél a 2016-os oroszországi vb-n, Szentpétervárott is, és még sorolhatnánk…

Hetényi Zoltán: A 2016-os világbajnokságról nem éppen a leg-
szebb emlékeimet őrzöm, mert amikor Corey Perry belőtte a lep-
késem mellett, akkor tudtam, hogy vége, ebből csere lesz. Az volt 
a hatodik gól, amit kaptam. 

CívisCafé: A mentségedre hozzuk fel, hogy abban a kanadai csapatban az 
általad említett Perry mellett olyan szupersztárok játszottak még, mint Connor 
McDavid, Brad Marchand vagy Mark Scheifele. Meg is nyerték azt a vb-t!

Hetényi Zoltán: Akkor sem jó érzés hat gólt kapni. A 2009-es, 
svájci világbajnokságról sokkal szebb emlékeket őrzök, ott 91,7 szá-
zalékkal védtem, Kanada ellen is csak három gólt kaptam, és 90 szá-
zalék fölött volt a védési mutatóm. Alig 20 évesen ott lehettem egy 
A csoportos világbajnokságon, nem panaszkodhatom. Sőt, a néme-
tek ellen a meccs legjobbjának választottak, és csak 2-1-re kaptunk 
ki. Különösen arra vagyok büszke, vagyis inkább hálás vagyok a sors-
nak, hogy a svájci világbajnokságon az én ikonjaimnak lehettem 
csapattársa, az egy nagyszerű generáció volt, és nekik köszönhetően 
juthattam ki egy A csoportos vb-re, továbbá egészen fiatalon kike-
rülhettem Finnországba a Jokerithez, majd az Egyesült Államokba, 
ahol NHL-játékosokkal is edzhettem.

CívisCafé: Vegyük sorba! Megjártad a finn első osztályt. Mi tudnak ezek  
a baltiak a hokiban, amit mi nem?

Hetényi Zoltán: Először is gazdagabb a múltjuk, a hokitörténel-
mük, és ebből következik minden. A jégkorong a legfőbb sportág, 
így a szülők először hokizni viszik el a gyereküket, óriási a merítési 
lehetőség. Egészen magas szintű a szakmai munka az utánpótlás-
nevelésben, nem véletlenül játszik szinte megszámlálhatatlanul sok 
finn az NHL-ben, és azért is erős a válogatott, amely most éppen vi-
lágbajnoki címvédő, de mindegyik finn utánpótlás-válogatott a leg-
jobb háromban van a korosztályában.

CívisCafé: A mi edzőink nem elég felkészültek?
Hetényi Zoltán: Nem csak az edzőn múlik a siker, egy edző 
ugyanis önmagában nem tud csodát tenni. Finnországban a játéko-
sok mentalitása is más, már egészen kiskortól. Egyszerűen profibb, 
fejlettebb a finn hoki minden részletben. Azért tartom fontosnak, 
hogy a magyar edzők egyre többet utazzanak külföldre, lássák azt, 
hogy a miénknél fejlettebb hokikultúrában hogyan csinálják. 

CívisCafé: Az Egyesült Államok kapcsán milyen emléket törnek elő? Több 
csapatot is megjártál az NHL alatti ligákban.

Hetényi Zoltán: Felemás érzéseim vannak. Nagyszerű lehetősé-
gekhez jutottam, hiszen a Nashville Predators edzőtáborában vehet-
tem részt, ami fantasztikus élményt jelentett akkor, hiszen NHL-já-
tékosokkal együtt öltözhettem, egy asztalnál ültünk a vacsoránál. 
Később is megvolt az esélyem közel maradni az NHL-hez, de egy 
csapatbuli Szent Patrik napján rosszul sült el, túltoltuk a sört, engem 
pedig balhézás miatt előállítottak, majd két napra rács mögé kerül-
tem. Az akkori ECHL-es csapatom, az Orlando Solar Bears ezért 
felbontotta a szerződésem. 

Hetényi Zoltán 
a hokiról,  

Trianonról,  
a magyarságról, 

Debrecenről
A DEAC kapusa méltán a szurkolók  

legnagyobb kedvence.
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CívisCafé: Most már benőtt a fejed lágya? 
Nehéz elképzelni téged dühöngeni a 
pályán tanúsított higgadtságot alapján.

Hetényi Zoltán: A maszk azért sok érzel-
met eltakar, de kétségtelen, hogy ma már 
semmilyen körülmények között nem csinál-
nék olyat, mint akkor. Egyébként két év múl-
va ismét kimentem Észak-Amerikába, két 
ECHL-es csapatban is játszottam, tehát nem 
tiltottak ki Amerikából.

CívisCafé: Ha nincs a DEAC, most mit csinálnál? 
Kapusokat edzenél otthon, Dunaújvárosban? 
Egy interjúban azt mondtad, a debreceni ajánlat 
előtt, 2018-ban a visszavonulásról döntöttél.

Hetényi Zoltán: Hoztam egy rossz dön-
tést, de szerencsére Isten még idejében visz-
szaterelt a jó útra. Akkoriban csalódás volt 
az egész szezon, ráadásul nem kerültem be 
a válogatottba sem. Elegem lett mindenből, 
mentálisan mélyponton voltam, és azt gon-
doltam, hogy ami nem megy, ne erőltessük. 
A DEAC megkeresése előtt öt kecsegtető 
külföldi ajánlatra mondtam nemet, köztük 
egy norvég első ligába szólóra is.

CívisCafé: A debreceni ajánlatot 
nem lehetett visszautasítani?

Hetényi Zoltán: Akkora már szerencsére 
letisztult bennem minden, tudatosult, hogy 
jó nagy balga voltam. A debreceni ajánlat 
már csak azért volt különleges, mert nem-
csak sportról, hanem tanulásról is szólt. 

CívisCafé: Jártál jogra, most Debrecenben 
vadgazdamérnöknek tanulsz. A kettőben legfeljebb 
annyi a közös, hogy mindkettőt emberek tanítják. 
Ez a nagy érdeklődésváltás magyarázatra szorul!

Hetényi Zoltán: Bár Budapesten szü-
lettem, édesapám Dunaújváros melletti 
Mezőfalván kapott munkát erdészeti tech-
nikusként, ott telepedett le a családunk, 
és már kisgyerekként lovagoltam, jártunk 
horgászni, időnként vadászni, hiszen apu-
nak vadászboltja volt, azaz már akkor meg-
szerettem a természetet, az állatokat. Én 
egy vidéki srác vagyok, a jog tudománya 
számomra túl száraz. Három félévet lehúz-
tam a győri egyetem jogi karán, és ha nincs 
akkor a Fehérvár EBEL-menetelése, ami 
heti három meccsel járt, talán el is végzem, 
a profi sporttal azonban nem tudtam össze-
egyeztetni a jogi tanulmányaimat.

CívisCafé: Most Debrecenben sikerül 
összehangolni, hogy csinálja?

Hetényi Zoltán: Levelezős hallgató va-
gyok, de gyakran bejárok a nappalisokhoz 
is. Most is ott lennék, ha lenne egyetem! 
Ez a szak sokkal közelebb áll hozzám, mint 
a jog, élvezem minden percét, amit az egye-
tem töltök. Én vagyok a 32 évemmel a leg- 
öregebb és legcsúnyább a nappalisok között, 
de ezt is el tudom viselni, nem érzem ciki-
nek. A vadgazdamérnöki után szeretném 
majd mesterszakon elvégezni az állatte-
nyésztő mérnökit is.

CívisCafé: Vegyél egy jó kapust! – az első lépés 
a jégkorongcsapat építésekor. Tudták ezt a 
debreceniek! Idén is a bajnokság legjobb 
kapusának választottak, azaz bekerültél 
az álomcsapatba. Mennyire vagy hiú, 
esetleg érzelmes, hogyan érintenek 
az ilyen elismerések?

Hetényi Zoltán: Mielőtt a DEAC-hoz jöt-
tem, Amerikában, Knoxville-ben és Greenvil-
le-ben játszottam ECHL-csapatokban, ami jó 
alapot adott nekem, hiszen ott jóval nagyobb 
a tempó, keményebbek a lövések, agresszí-
vabbak a csatárok. Azért is ajánlom a magyar 
fiataloknak, hogy ha tehetik, menjenek kül-
földre, különösen a tengerentúlra, mert ott 
egy-két szezon is a javára válik mindenkinek. 
Engem a külföldön eltöltött évek megfelelő-
en felvérteztek, ugyanakkor megvan bennem 
az a szüntelen vágy, hogy minden meccsen 
a maximumot akarom nyújtani. Csak ennyi. 
Az elismerések pedig mindig jól jönnek egy 
sportolónak.

CívisCafé: Bármennyit is kapsz a DEAC-nál, 
minden fillérre rászolgálsz! Gyakran ötven 
sistergő löketet küldenek a kapudra az ellenfelek, 
a felsőházi kapusok közül messze te dolgozol 
a legtöbbet. Hogy lehet bírni ezt a nyomást?

Hetényi Zoltán: Az ötven lövés tényleg sok, 
de nem nekem, hanem a csapatnak. Az ideá-
lis a fele lenne, mert az azt jelenti, hogy nem 
játszik nagy fölényben az ellenfél. A kapusnak 
még jó is, ha dolgoztatják, hiszen jobb izzad-
ni, mint fázni a jégen. Nem bánnám, ha jövő-
re százat lőnének nekem kapura egy meccsen 
az ellenfelek, csak nyerjük meg az Erste Ligát!

CívisCafé: Ebben az idényben azonban a 
negyeddöntő a végállomást jelentette a DEAC 
számára az Erste Ligában. Csalódott vagy?

Hetényi Zoltán: Szerintem a negyeddöntős 
búcsú mindenki számára kudarc, különö-
sen annak tükrében, hogy az ezt megelőző 
szezonban elődöntőig jutottunk. Tény, hogy 
nem léptünk előre, és bár mindent meg lehet 
magyarázni, én nem teszem. Az ember, ha él-
sportoló, legyen maximalista!

CívisCafé: Arra utalsz, hogy a csapat  
nem hozta ki magából a maximumot?

Hetényi Zoltán: Nem játszottunk elég jól, 
legalábbis folyamatosan, maradjunk annyi-
ban. Nem az én tisztem szakmai részletes-
séggel kielemezni az idényt, és nem akarok 
a nyilvánosságban senki fölött pálcát törni. 
A tények azt mutatják, hogy összességében ez 
nem volt elég.  

CívisCafé: Tavaly együtt játszottatok a testvéreddel, 
Péterrel, ebben az idényben már ellenfelek voltatok, 
miután ő eligazolt. Hiányzott a testvéri hang az 
öltözőben? Vagy kinek hiányzott jobban a másik?

Hetényi Zoltán: Nekem nagyon hiányzott 
Péter. Tavaly az is plusz motivációt jelen-
tett, hogy együtt játszottunk, és nagyon jó 
lenne, ha visszajönne, amire azért nincs sok 
esély, mert ő már kifelé kacsingat a sportból. 
A mesteremberi munka megszállottja, tető-
fedő, ács és festő-mázoló, már most, a hoki 
mellett is dolgozik egy cég alkalmazottjaként, 
ebben a szakmában tervezi a jövőjét, amit 
maximálisan támogatok, de azért remélem, 
hogy a következő idényt még a pályán tölti, 
szorgos, alázatos srác, büszke vagyok rá.

folytatás a következő oldalon.
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CívisCafé: A negyeddöntős párharcban beloptad 
magad az erdélyi szurkolók szívébe, amikor 
Debrecenben és Csíkszeredában is a szívedre tett 
kézzel hallgattad végig a Himnuszt és  
a székely himnuszt, kifejezve az összetartozást.

Hetényi Zoltán: Ez természetes!
CívisCafé: No de miért természetes 
neked az, ami másnak nem?

Hetényi Zoltán: A neveltetésemből fa-
kad. A szüleim is hagyományőrző, büsz-
ke magyarok, akik arra tanítottak minket, 
hogy mi is legyünk büszkék a magyarsá-
gunkra, a magyar történelemre, ismerjük 
meg annak dicsőséges fejezeteit ugyanúgy, 
mint a tragédiáit. Én Trianonról nem az is-
kolában hallottam először, hanem otthon. 
Ebben a szellemben neveltek a szüleim, az 
érzés pedig később, a válogatott tagjaként 
tovább erősödött. Amikor nemzeti mezben 
lép az ember pályára, az semmihez sem ha-
sonlítható. Éppen ezért viselek mindig vala-
milyen magyaros motívumot a sisakomon. 
A kapusokról azt tartják, hogy a sisakjuk 
a lelkük tükre. Tényleg így van!

CívisCafé: Magyarországon a határon túli 
magyarok sokszor a politika játékszerei. 
Az egyik oldal még az ellenük való 
uszítástól sem riad vissza. Olyankor mit 
gondolsz, érdekel egyáltalán a közélet?

Hetényi Zoltán: Természetesen érdeklő-
döm a közélet iránt, különösen akkor, ha 
nemzeti ügyekről van szó. Igazán fáj, ami-
kor megkülönböztetik a magyarokat, hiszen 
közös a nyelvünk, a kultúránk, a történel-
münk. Az erdélyi magyar jégkorongozók 
ráadásul nagyon sokat tettek hozzá a sport-
ág magyarországi fejlődéséhez. A mostani 
válogatottnak is a két legjobbja székely srác, 
Bartalis István és Sofron István. Aki őket 
nem tartja magyarnak, vagy másodrangú 
magyarként tekint rájuk, arról én most in-
kább nem mondok semmit. Trianon 100 
éves évfordulóján igazán el kéne felejteni 

azt, hogy egyesek a határon túli magyaro-
kon köszörülik a nyelvüket.

CívisCafé: A Csíkszereda kiválósága, Becze 
Tihamér megsimogatta a buksidat, miután 
kivédted a büntetőjét a negyeddöntő egyik 
idegenbeli meccsén. Mintha elnézést kért volna, 
amiért egyáltalán rád vezette a korongot.  
Ez a gesztust is a „jó magyarságodnak” szólt?

Hetényi Zoltán: Az mindennek szólt, 
az egymás iránti tiszteletnek, a barátság-
nak, az összetartozásnak. A nemzetinek és 
a jégkorongosnak is. Mi, játékosok ugyanis 
egy nagy család vagyunk, néha ellenfelek, 
máskor csapattársak, de egy családhoz tar-
tozunk. Titivel (Becze Tihamér – a szer-
ző) például Székesfehérvárott játszottunk 
együtt. Előfordul, hogy a szurkolók szidják 
a riválist, ez benne van jegyárban, de mi at-
tól tiszteljük, kedveljük egymást.

CívisCafé: Lehet az üzenet azon debreceni 
szurkolóknak is, akik nem mindig a sportszerűség 
szellemében vezetik le indulataikat a 
nézőtéren, hogy a sok anyázást körülírjuk?

Hetényi Zoltán: Sajnos minden táborban 
van olyan, aki így nyilvánul meg, de ezzel 
nem kell foglalkozni, a többség szerencsére 
nem anyázni jár hokimeccsre.

CívisCafé: Itt is szurkolók első számú 
kedvence vagy. Gyakran skandálják 
a neved. Kell ennél jobb érzés?

Hetényi Zoltán: Nagyon megtisztelő! 
Olyankor érzi azt az ember, hogy megéri 
minden fáradozásért ezt a sportot űzni. 
Ugyanakkor én is nagyon fontosnak tar-
tom, hogy minden szurkolói megkeresésre 
reagáljak. 

CívisCafé: Újabb idényre írtál alá Debrecenben, és 
marad David Musial vezetőedző is, most egyelőre 
ennyit tudunk. Kulisszatitkokat nem várok, 
helyette játsszunk egyet! Rakj össze egy álomsort 
a DEAC 2020/2021-es idényére az Erste Ligából!

Hetényi Zoltán: Az egyik védő legyen az 
öcsém, Péter, a másik pedig Vokla Roland. 

A csatársor: Nagy Gergő, Becze Tihamér, 
Németh Attila. 

CívisCafé: Bízzunk benne, hogy Fodor András 
elolvassa ezt az interjút! Váltsunk témát! 
Debrecennel megbarátkoztál két év alatt?

Hetényi Zoltán: Nagyon szeretek itt lenni, 
igazán tartalmasan telnek a napjaim a sport 
és a tanulás témakörében. Akár a jövőmet is 
el tudnám itt képzelni, csak kéne hozzá egy 
nagyobb terület szarvasmarhatenyészethez. 
Számomra sok újdonsággal jár a puszta felfe-
dezése, ismerőseim vannak a Hortobágyon, 
jártam már például a vadasparkban szürke 
farkast etetni. A debreceni állatkertben Baj-
kán János és Vékás József állatgondozókkal 
ápolok jó kapcsolatot, a DEAC jégkorong-
csapata örökbe is fogadott egy egész tigris-
családot, ezért ott gyakrabban megfordulok. 
Legutóbb egy majomketrecet takarítottam 
ki, de az is nagy élményt jelentett.

CívisCafé: Mi a legjobb Debrecenben,  
és mi a legrosszabb? Csak semmi udvariaskodás!

Hetényi Zoltán: A legrosszabb a köz-
lekedés, amit soha nem fogok tudni meg-
szokni. A zöldhullámok vagy rövidek vagy 
hosszúak, de sehogyan sem jók, a reggeli és 
a délutáni csúcsidőben pedig hatalmas du-
gók alakulnak ki. Debrecenben a legjobb az 
egyetem számomra, ahol minden nap tanu-
lok valami újat és hasznosat.

CívisCafé: Tíz év múlva vajon hol lesz Hetényi 
Zoltán? A jégpályán gyerekek, vagy máshol, 
állatok között? Mi lebeg a lelki szemeid előtt?

Hetényi Zoltán: Vélhetően nem fogok 
tudni teljesen elszakadni a jégkorongtól, te-
hát minden bizonnyal vállalok majd edzői 
munkát, de csak mellékállásban. A fő tevé-
kenységet a civil világban szeretném űzni. 
Egy jó marhatenyésztőként el tudom kép-
zelni magam.

cs. bereczki attila

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

+ 3 6  3 0  6 3 0  2 2 2 2
www. ku r u c z . e u

H E N T E S  &  L A C I P E C S E N Y E

Házhoz szál l í tás -  Józsa és  Ebe s:
u r u c zhen t e s e s l a c i p e c s enyed eb re cen

HÚS- ÉS HENTESÁRU HÁZHOZ SZÁLLÍT  ÁS
Rendelje házhoz üzleteinkben kapható hús- és hentesáru, 

valamint grilltermékeinket.

A házhoz szállítás díjtalan.Rendelés  leadása te lefonon,  e lőző nap 12:00 órá ig!

Kiszállítás: rendelést követő nap 10:00-16:00 között.
Házhoz szál l í tás -  Debrecen: + 3 6  3 0  6 3 0  8 5 8 5

Minimum rendelési érték: 5000 forint.

@k
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Császár Eta, a Szlovákiában élő háziasz-
szony süteményreceptjeit sokan követik 
a közösségi oldalon és az „Eta hagyomá-
nyos tortái” oldalon egyaránt. Most egy 
olyan finomságot választottunk tőle, ami 
könnyen a gyerekek kedvencévé válhat –
meleg fagyit vagy másképpen: téli fagyit. 
Ehhez legelőször is szükség lesz egy csomag 
tortaostyára. Ebből készülnek a tölcsérek. 
Eta leírása szerint így:
Egyszerre 3-4 ostyalapot egy deszkára he-
lyezek, szépen összefogom, és egy recés kést 
végighúzok rajta hosszában, majd kereszt-
ben. Négy részre vágom a lapot. Óvatosan 
húzom a kést, így nem törnek a lapok. Kö-
rülbelül 7x7 centis négyzeteket kapok. Egy 
nagy lábosba teszek vizet, és a tetejére fo-
gatok erősebb gumival egy ritkább szövésű 
konyharuhát. Mikor forr a víz, tulajdonkép-
pen a gőzben puhulnak meg az ostyakoc-

kák. Rárakok a gőzre 4 ostyát, és amikor 
már puhul, tölcsért csavarok belőle, amit 
jól összenyomok. Pillanat alatt kihűl, és már 
készen is van a tölcsér. 

Hozzávalók a krémhez: 9 deci tej, 20 deka 
liszt, 2 vaníliás cukor, 30 deka kristálycukor, 45 
deka teavaj.

A tej felét felrakom főni, beleteszem a cukrot 
és a vaníliás cukrot, a tej másik felével kike-
verem a lisztet. Pépet főzök. Ha lisztes pépet 
használok, egy picit tovább forralom, állan-
dó keverés mellett, így nem lesz annyira liszt 
ízű. Hagyom teljesen kihűlni, majd kihabo-
sítom a teavajjal.
A krémet habzsákba rakom, és megtöltöm 
a tölcséreket, melyeket tepsikre rakok, majd 
a hűtőbe teszem, hogy dermedjen a krém. 
Mikor a krém megszilárdult, minden töl-
csért belemártok olvasztott csokiba, és alu-
fóliával bélelt tepsibe teszem, mert az alufó-
liáról szépen lejön a csoki.
 Jó étvágyat kíván: Eta

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Franciakrémes 
Császár Eta receptje.
350 gramm fagyasztott leveles tésztát 
kettévágok, elsodrom vékonyra, s 30x40 cen-
timéteres vajazott, lisztezett tepsibe teszem. 
Jól megszurkálom villával, majd megsütöm. 
Kb. 25 percig sütöm lassan, hogy a tészta 
pattanós legyen. A tészták összébb fognak 
sülni, nem kell megijedni.

Krém: fél liter vízben elkeverek 4 zacskó sima 
pudingport. Fél liter vizet felteszek forrni egy 
nagyobb lábosban. Míg felforr a víz, 9 tojásfehérjét 
1 vaníliás cukorral kemény habbá verek mixerrel. 
Mikor forr a víz, beleöntöm a pudingot, és sűrűre 
főzöm. Beleteszek 350 gramm kristálycukrot. Ke-
verem 1-2 percig, leveszem a tűzről, belekeverem 
a tojásfehérjét kézi habverővel, szép simára.  
A tojásfehérje a forró pudingban megfő.

Az egyik lapra ráteszem a masszát, hagyom 
kihűlni. Mikor már teljesen kihűlt a krém, 
fél liter Hulalát kemény habbá verek, majd 
rásimítom a krémre.

A másik lapnak a simábbik felét becso-
kizom, hagyom hűlni, majd reszelős késsel 
összemetélem.
4x5 darab lesz belőle. A lapkockákat egyen-
ként rakom a tejszínre. Ráteszek 4 kockát, 
majd mellettük elvágom nagy reszelős kés-
sel. Így folytatom tovább, minden sor után 
metélem. Mikor készen van, hosszában is 

összemetélem, szépen húzom a kést a koc-
kák között.
Szép, nagy franciakrémesek lesznek, le-
mértem: a magasságuk 9 centiméter, úgy-
hogy átharapni lehetetlen, de egy porció 
bőven elég.

kövesd a facebookon: 
ETA HAGYOMÁNYOS TORTÁI

Meleg 
fagyi

Enni? Hát azt 
nagyon szeretünk.  

A sütés-főzésbe 
pedig jöjjünk bele 

együtt!
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Rengeteg kérdés felmerül a szülőben a kapcsolattartással, a karan-
ténnal vagy a digitális oktatással összefüggően a koronavírus miatt 
meghozott intézkedések okán. Sokan nem tudják, kihez fordulhatnak 
tanácsért, hol kaphatnak pontos és jogszerű választ, ezért a Hintalovon 
Gyermekjogi Alapítvány elindította segélyvonal-szolgáltatását, ahol 
egy héten kétszer jogászok adnak felvilágosítást cseten keresztül.  
A csetelés minden esetben anonim formában működik, de a szakértők 
a leggyakoribb kérdéseket cikkek formájában is feldolgozzák.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 
küldetése a hazánkban élő gyermekek 
jogainak érvényesítése és támogatá-
sa. 2015-ben hozta létre Dr. Gyurkó  
Szilvia gyermekjogi szakértő, az  
UNICEF Magyar Bizottság korábbi gyer-
mekjogi igazgatója.
Tanulás a digitális térben
A digitális oktatás új helyzet elé állította 
a tanárokat, a szülőket és a diákokat egy-
aránt. Ami most történik, az életmódvál-
tás az oktatásban részt vevő mindhárom 
szereplőnek.Magyarországon a szülők 
27 százaléka semmilyen módon nem 
informálódik a biztonságos internet-
használatról, ezzel szemben a gyerekek  
82 százaléka a szüleitől várna információt 
a témában. A gyerekek személyes adata-
inak védelme kiemelten fontos, hiszen 
ők kevésbé lehetnek tisztában a szemé-
lyes adatok kezelésével járó kockázatok-
kal, következményekkel. A Hintalovon 
Gyermekjogi Alapítvány szerint is ért-
hető, ha az elmúlt időszakban jelentkező, 
tömegesen leküzdendő kihívások során 
ez nem merült fel elsődleges szempont-
ként, hosszabb távon azonban kiemelten 
fontos lenne a gyerekek online védelme 
szempontjából is jó platformokat válasz-
tani: az online térben való jelenlét, még 
ha oktatási célokkal történik is, a gyerek 
online személyiségének és digitális láb-
nyomának része lesz.
Az Oktatási Hivatal azt javasolja az isko-
láknak, motiválják a tanulókat rendszeres 
beszámoltatással – és főleg az önértékelés, 
önellenőrzés érdekében – online felada-
tokkal. Emellett természetesen a tanulá-

si folyamat nyomon követésére számos 
lehetőség áll rendelkezésre, amelyek szé-
les körű alkalmazása és értékelése egya-
ránt fontos.
Az értékelés módszerei szerint lehet élő 
(valós idejű) vagy időben késleltetett be-
számoltatás – amelyek támogathatják 
a gyakorlást és a számonkérést is –, illetve 
lehet folyamatba ágyazott értékelés.
Az élő beszámoltatás megvalósítható 
videókonferencia, telefon, csevegőprog-
ramok, telefonos alkalmazások, vala-
mint az Office365 csomag szoftvereinek 
használatával is. Az időben késleltetett 
távoli beszámoltatást segíthetik a fóru-
mok, a megosztott dokumentumok, táb-
lázatok, az online kérdőívek, a különféle 
tesztek. A pedagógus kérhet a tanulótól 
házi dolgozatot, prezentációt, multimédi-
ás (pl. fotó, videó, montázs, kollázs) be-
adandó feladatokat, vagy blogbejegyzést, 
wiki készítését. Az online tesztek időzít-
hetők, személyre szabhatók, kiadhatók 
egyénnek, kisebb vagy teljes csoportok-
nak, megvalósítható velük a differenci-
álás. Lehetőség van arra, hogy teszteket 
valós időben oldjon meg a csoport, de 
arra is, hogy egyes kérdéseknek utána-
nézzenek, hozzákeressenek információ- 
kat. Készíthetnek a pedagógusok ma-
guk is teszteket, de alkalmasak lehetnek 
a munkára kész tesztek, vagy akár egy-
egy kvízjáték is. Az online tesztek kivált-
hatók e-mailben kiküldött kérdőívvel is; 
ebben az esetben a tanulók is e-mailben 
küldhetik be a válaszaikat, az ellenőrzés 
a pedagógus feladata. Lehetőség kínál-
kozik arra is, hogy a tanuló offline oldjon 

Segíts, anya, 
kórházi  

karanténba 
kell mennem!

Ne féljen kérdezni,  
ha valamiben bizonytalan.  
A Hintalovon Gyermekjogi 

Alapítvány jogászai  
elindították ingyenes  

segélyvonal-szolgáltatásukat.

további információk elérhetők 
a yelon.hu/szuloknek oldalon, vagy kövessék a Hintalovon  
Gyermekjogi Alapítvány járványhelyzetre vonatkozó ajánlásait.
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meg feladatot, például készítsen kézzel egy 
posztert, táblázatot, kreatív, illetve művészi 
alkotást, és annak digitális változatát (fény-
képét, hang- vagy videófelvételét) küldje be, 
vagy töltse fel egy előre megadott tárhelyre 
vagy felületre.
Ügyelni kell arra, hogy a tanulás során a ma-
gáninformációk a digitális oktatás során nem 
váljanak mások által megismerhetővé.
A digitális oktatáshoz az Oktatási Hivatal azt 
javasolja, mindenki hozzon létre új e-mail 
fiókot. Senki ne tegye közzé a közösségi ol-
dalakon, hogy egyedül, felügyelet nélkül kis-
korúak, fiatalok vannak otthon. Ha a tanu-
lásra használt eszközön van kamera, azt úgy 
kell elhelyezni, hogy az otthoni környezetből 
a lehető legkevesebb legyen látható. Ha a pe-
dagógus részére le kell fényképezni a feladat 
megoldását, a fénykép a minimális megköve-
telt adattartalmat biztosítsa, azaz a képen ne 
szerepeljen más, csak a megoldás. Mint írják, 
ezekkel a biztonság növelése mellett csök-
kenthető a hálózaton átvitt adatmennyiség is.
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Gyer-
mekjogi Központja az offline beszámoltatás 
kapcsán állásfoglalást kért az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumától, hogy a szülőknek 
pontos tájékoztatást tudjanak nyújtani annak 
kapcsán, hogy hogyan biztosítható a gyerek 
személyes adatainak (különös tekintettel 
képmása) védelme az offline beszámoltatás-
sal? Milyen szabályok vonatkoznak ebben 
a helyzetben a személyes adatok védelmére, 
ezeknek az adatoknak a tárolására, mások 
számára hozzáférhetővé tételére, törlésére és 
mindezek időtartamára?
Lehet-e hátrányos következménye a gye-
rek iskolai teljesítményének értékelhetősége 
szempontjából annak, ha a gyerek vagy tör-
vényes képviselője megtagadja a hozzájáru-
lását az iskola/pedagógus azon kéréséhez, 
hogy a gyerek videófelvételt küldjön magáról 
a pedagógusnak?
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány köz-
zétette a március 26-án kelt válaszlevelet, 
melyben az olvasható, hogy az intézmények-
nek és a pedagógusoknak oktató-nevelő te-
vékenységük ellátása során – ahogy eddig is 

– továbbra is tekintettel kell lenniük az adat-
védelemmel, a személyi adatok védelmével 
kapcsolatos előírásokra és szempontokra.
Az elvált szülők jogai nem változtak
A március 28-án életbe lépett kijárási korlá-
tozás szerint alapos indoknak számít a lakó-
hely elhagyására a szülői jogok és kötelezett-
ségek gyakorlása, így a kapcsolattartásokat 
főszabály szerint ez a most bevezetett kor-
látozás nem érinti. A gyerekek ugyanúgy 
mehetnek kapcsolattartásra, és onnan vissza 
a lakóhelyükre. A kapcsolattartásnak bizton-
ságosnak kell lennie, így ha csak tömegköz-
lekedéssel oldható meg a gyerek utaztatása, 
akkor be kell tartani az előírt 1,5 méteres tá-
volságot a többi utastól (ide nem értve a gye-
reket kísérő, vele egy háztartásban élő szü-
lőt), valamint a kapcsolattartás idején is be 
kell tartani a járványügyi szabályokat és elő-
írásokat. Ha a gyermek utazása biztonsággal 
nem megoldható, vagy ha a gyermek tartós 
betegsége, egészségügyi állapota, vagy más 
ok miatt indokolt, hogy a gyermek önkéntes 
házi karanténban legyen, vagy ha a külön-
élő szülőnél bármilyen ok miatt a kapcso-
lattartás a gyermek egészségét veszélyezteti, 
akkor a jogi szakértő azt tanácsolja, a szü-
lők együttműködve, folyamatos kommu-
nikáció mellett a kapcsolattartási alkalmat 
a veszélyhelyzet után pótolják, az elmaradt 
alkalomtól számított hat hónapon belül. Ad-
dig pedig éljenek a nem személyes kapcso-
lattartás lehetőségével, azt biztosítsák a gye-
reknek. Ha a különélő szülő úgy ítéli meg, 
hogy a kapcsolattartást indokolatlanul nem 
engedi a szülőtársa, akkor az elmaradt kap-
csolattartási alkalomtól számított 30 napon 
belül a bíróságon eljárást indíthat a kapcso-
lattartás végrehajtása iránt. Jelenleg ítélkezé-
si szünet van a bíróságokon, és a végrehajtás 
iránti eljárásban is főszabály szerint a pótlás 
a cél. Tehát a jogászok arra kérik a szülőket, 
elsősorban ne jogi megoldásokat keresse-
nek. Minden lehetséges helyzetben a közös 
megoldásra, egyezségre és a gyerek érdekei-
nek szem előtt tartására törekedjenek.
Mi történik akkor, ha a gyermek kórházi 
karanténba kerül? A szülő mehet-e vele? Vé-

gezhetnek-e úgy egészségügyi beavatkozást 
egy gyereken, hogy nincs vele felnőtt hoz-
zátartozója?
A március 11-én közzétett rendelkezé-
sek értelmében a szülői felügyeleti jogokat 
a kihirdetett vészhelyzet semmilyen módon 
nem korlátozza. Ennek megfelelően a gye-
rek egészségügyi ellátása idején a szülő jelen 
lehet, és az orvosi beavatkozásokhoz (élet-
mentés, súlyos helyzetek kivételével) kell 
a szülő előzetes hozzájárulása. Alkotmány-
ba foglalt alapjogok esetén bármilyen korlá-
tozás csak az „arányosság és szükségesség” 
figyelembevételével lehetséges. A jogászok 
arra számítanak, hogy a gyerekek jogait, 
védelmét és biztonságát érintő esetleges vál-
tozások is ezt veszik majd alapul; nem okoz-
nak majd szükségtelen korlátozást.
Amennyiben a jövőben új szabályok lépné-
nek életbe, és az nem tér ki a a szülői/törvé-
nyes képviselői jogok korlátozására, akkor 
minden jog ugyanúgy megilleti a szülőket, 
mint korábban.
Ha a gyerek karanténba kerül, gyermekjogi 
szempontból azt javasolják, ha van rá mód, 
a karantén ideje alatt biztosítsanak az elren-
delt alkalmakon kívül digitális kapcsolattar-
tási lehetőséget is a gyermek és a külön élő 
szülő találkozására. A szülők egyeztessenek 
előre arról, hogy ha a kapcsolattartás idején 
kerül sor a karantén elrendelésére, esetleg 
egy város vagy terület lezárására, akkor 
milyen lépéseket fognak követni. A szülők 
beszéljenek a gyerekkel, kérjék ki a véle-
ményét; azt a gyerek életkorának és belá-
tásának képességének megfelelően vegyék 
figyelembe. Közös szülői felügyelet esetén, 
ha a szülők 50-50 százalékban gondoskod-
nak a gyerekről, akkor tisztázzák, karantén/
lezárás esetén melyik szülőnél van a gyerek, 
és maradjon is ott. Kizárólagos szülői fel-
ügyelet esetén és 14 éven aluli gyermeknél 
mindent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy a gyermek visszakerülhessen ahhoz 
a szülőhöz, akivel lakik (ez egyébként az 
ÁNTSZ értelmezése szerint lezárás esetén is 
megoldható lesz).
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Debrecent a kálvinista Róma néven vagy cívisvárosként emle-
getik, ismerik Kossuth Lajos széke kapcsán, de nagyon kevesen 
vannak tisztában a sötét múltjával, pedig velünk élnek a szelle-
mek, démonok, a különböző legendák. Ha végiglapozzuk a vá-
ros történetének elmúlt 500 évét, akkor nem a békés város képe 
villan elő, hanem a debreceni „Csikágó” gyilkosságai, belvárosi 
utcák, házak sötét múltja, évszázadok botrányai. Elátkozott csa-
ládok, a cívisvilág hattyúdala. A haláltrafik, a halálrendelő és a 
debreceni Sherlock Holmes története. Szeánszok, halottlátók, 
kasszafúrók, gengszterek, prostituáltak a békebeli időkben.  
Horog Máté túravezetővel Debrecen legszörnyűbb eseményei- 
vel ismerkedhetünk meg (még a veszélyhelyzet kihirdetése 
előtt) egy belvárosi sétán, az alföldi „bűnösváros-járáson”.

A Nagytemplom ellen 1919-ben és 1921-ben is megbocsáthatatlan merényletet 
követtek el. Röviddel a Tanácsköztársaság után, amikor erősödött az antisze-
mitizmus, és áldatlan állapotok uralkodtak a cívisvárosban, valakik 1919 szep-
temberében, az éj leple alatt betörtek a templomba, és molinókat engedtek le 
a tornyokból, melyen az állt: Üsd a zsidót! A molinókat hamar leszedték, és bár 
nagy felháborodást keltett az eset, az elkövetők kilétére sosem derült fény.
1921. január 21-én éjjel ismét idegenek hatoltak a templomba. Január 22-én, 
reggel 7 órakor a harangozó kinyitotta az ajtókat, és nagy, fekete betűs írá-
sokat vett észre a falakon. Az esetet azonnal jelentette a lelkészi hivatalnak. 
Már a kora reggeli órákban újságolták a megbotránkoztató, minden jó érzésű 
embert felháborító hírt, hogy betörők jártak a templomban. Kiderült, emberi 
ürülékkel bemocskolták a papi széket és zsoltárkönyvet, több helyre felírták 
az uszító jelszót: Üsd a reformátust! Az esetet tervszerű gonosztettnek kiál-
tották ki, szinte azonnal. A különféle vallási közösségek és felekezetek, pártok 
és egyéb érdekek mentén kialakult csoportok más és más módon értékelték 
az eseményt. A politikai hatalomért folyó küzdelem felekezeti ellentétektől 
sem volt mentes. A keresztény kurzussal szemben álló Baltazár Dezső püspök 
a jobboldali konjunktúra kihasználásával vádolta a katolikusokat. Az ellentétet 
provokációk is szították.
Országos botrány lett
Az államrendőrség megindította a nyomozást a tettesek kézre kerítése ér-
dekében, a templomot pedig lezárták. Sághy Lajos rendőrfőtanácsos Tóth 
Gyula rendőrkapitányt, a bűnügyi osztály vezetőjét bízta meg a „nyomozat” 
vezetésével és lefolytatásával. Helyszíni szemlét tartottak, és megállapították: 
a felírások betűtípusa nagyon hasonlított azokra, amelyekkel korábban talál-
koztak már a város egyes házfalain. 1920 őszén valaki a Kistemplom falára 
is az Üsd a reformátust! felszólítást pingálta, és az első jelek szerint az esetek 
szorosan kapcsolódtak egymáshoz. Valószínűleg ugyanaz a bűnözői kör kö-
vette el. Mindegyik felírásban azonosak voltak az „ü”, az „s” és a „t” betűk. 
A tervszerűségről árulkodott az is, hogy nem találtak olyan tárgyat, amiben 
az emberi ürüléket a helyszínre vitték. A Csokonai-kert felől behatoló tettesek 
igen óvatosak voltak: a templomablakot sárral kenték be, hogy amikor betö-
rik, ne csapjon nagy zajt. A nyomozók úgy gondolták, az elkövetők egyike 
hosszú kabátot viselt, mert erre utaló nyomot találtak a betört ablak porral 
bevont párkányán.
A Hajduföld napilap tudósítója a helyszínről azt jelentette, hogy 
a „tettes kiderítése minden becsületes ember érdeke”, ezért aki bármi-
lyen jelentéktelennek tűnő dolgot látott, az jelentkezzen a rendőrségen. 
Már akkor kiderült, nem közönséges bűnesettel álltak szemben. „Lélek-
tanilag szinte megfejthetetlen, hogy valaki ilyesmire vetemedhessék. Ki-
nek van annyi vakmerősége, hogy éjnek idején – és már nem is először! – 
betörjön az Isten házába, ott bemocskolja a szent helyet, uszító feliratokat 
pingáljon falakra, oszlopokra. Ki olyan vakmerő, aki ilyenre gondolni is me-
részel? Ha aranyat, értéket akar rabolni valaki, az még érthető, magyarázható. 
De hogy csak mocskoljon, firkáljon, az érthetetlen.” Elkezdődtek a találgatá-
sok: kik követhették el a bűntényt, milyen célt akartak elérni vele, kinek az 
érdeke magára uszítani a keresztényeket? Egyesek szerint azok tették, akik 
a reformátusokat a katolikusok ellen akarják „izgatni”, és akik fel akarják borí-
tani a keresztény felekezetek békességét, együttműködését, akik „református 
ököllel akarják üttetni a katolikusokat”. Mások szerint az ok maga Baltazár 
Dezső püspök, akire halálosan fenték fogukat a pápisták, különösen a sze-

Meggyalázták 
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kularizáció miatt. Ha nem bírnak Baltazár-
ral „szép módon”, akkor minden eszközre 
készek. Meg akarják buktatni, le akarják 
mondatni főpapi hivataláról. Mások az ese-
tet Baltazár és a destruktív sajtó ellen igye-
keztek felhasználni. Arra hivatkoztak, hogy 
a támadással a református püspök a katoli-
kusokat gyanúsította, és az ügyből felekezeti 
ellentétet akart csinálni. A Neue Post publi-
cistája a háttérben egyenesen a „zsidó sajtó” 
szándékát látta arra, hogy a kormánypárto-
kat egymás ellen fordítsa.
A borzalmas eset délelőttjén Hubert Ottó 
főispán – többnapi gyengélkedése után –
felment hivatalába, értesült a történtekről. 
Azonnal magához hívatta a rendőrfőtaná-
csost, és jelentést kért tőle. A templomot 
lezárták, viszont az országos sajtót más-
napra bejárta a gyalázás híre. Az akkori 
büntető törvénykönyv szerint a tetteseket 
három évig terjedő fogházbüntetéssel sújt-
hatták volna.
Budapesti detektívek érkeztek 
Debrecenbe
A január 25-i Debreczeni Újság arról számolt 
be, hogy a rendőrség „nagy eréllyel” (két de-
tektívcsoport hat taggal) folytatja a nyomo-
zást, bár eredményt még nem tudtak elérni. 
Az a hír terjedt a városban, hogy elfogták 
az egyik tettest, de ez nem felelt meg a va-
lóságnak. Letartóztatás nem történt, de még 
csak komoly gyanú sem merült fel, bár több 
embert kihallgattak. Január 27-én a debrece-
ni református egyház rendkívüli presbiteri 
gyűlést tartott. Baltazár Dezső püspök rövid 
ima után hosszabb nyitóbeszédét olvasta fel. 
Mint mondta, nem akarja, hogy az indula-
tok elragadják, nem szeretne az igazságtól 
eltérni. „A Nagytemplomot meggyaláz-
ták – szégyen! – amelyben 1552 óta a tiszta 
evangéliumot hirdették. Ez a szent hely most 
meggyalázva szégyenkedik egy számára ide-
gen világ zűrzavarában. A pogányok gonosz-
ságánál is pogányabb módon gyalázták meg. 
Az új fajta pogányság nem égeti fel a temp-
lomot, hanem titkon, éjjel a lelküknek meg-
felelő szennyes anyaggal dolgoznak. Hogy 
ki volt, nem tudjuk meg soha.” Hozzátette: 
nem is kíváncsi rá, kik voltak, inkább arra, 
„milyen irányzat szolgálatában” cselekedtek. 
Beszéde után bejelentette: megjelent nála 
Hegedüs Pál altábornagy, aki felháborodásá-
nak adott hangot, aztán jutalmat ajánlottak 
fel a tettes kézre kerítőjének. A debreceni 
katonai körlet 3 ezer, két zsidó hitközség 
12 ezer, a református egyház pedig 15 ezer 
koronát tett hozzá. Az ülést hosszú felszóla-
lások sora követte: egyesek azt tanácsolták, 
kérjék fel a nemzetgyűlést, a kormányzót 
a védelmezésre. Mások a nyomozóható-
sággal szembeni bizalmatlanságnak adtak 
hangot, és kérték a kormányt, teremtsenek 
rendet Debrecenben, és rendeljenek ki elfo-
gulatlan nyomozóhatóságot a városba.
Még január 25-én megírták az újságok, hogy 

budapesti detektívek fognak érkezni a vá-
rosba, emellett Meskó Zoltán államtitkár és 
Czövek Sándor rendőrfőtanácsos is látoga-
tást tesz. A nyomozás addigi adatait elküld-
ték a fővárosba, azt elemezték, amire Dencső 
Károly és Ökrös Ferenc detektív főfelügyelő 
már útnak is indult Debrecenbe. A napila-
pok beszámolnak arról is, hogy nemcsak 
a Nagytemplom ellen követtek el merényle-
tet ezekben a napokban: a Szent Anna utcai 
görög katolikus templom kertjébe négy dög-
lött rókát dobtak be, de a tetteseket – fiatal-
korú mesterlegényeket – elkapták.
Élénken tárgyalták a debreceni eseményeket 
január 29-én Budapesten, a kormányzópárt 
klubhelyiségében is. A párt református tagjai 
elhatározták, a Nagytemplom újraavatására 
testületileg utaznak el Debrecenbe. A Deb-
reczeni Újság január 31-én tudatta, hogy 
folyik a nyomozás, azonban eredmény még 
mindig nincs. A nyomozók két vonalon ha-
ladtak: az egyik, hogy megállapítsák, vajon 
tényleg betörés útján jutottak be a templom-
ba, vagy álkulcs segítségével, a másik a tette-
sek kézre kerítése. Rengeteg hamis adat jutott 
a rendőrség birtokába, sok pletyka terjedt, és 
ezeket csak hosszas és fáradtságos munka 
útján tudták ellenőrizni. Az egyik tanú azt 
mondta, egy szomszédos községben lakó 
asszony járt nála, aki ismer egy fiatalembert, 
biztosan ő a templomgyalázó. A rendőrök el 
is utaztak Hosszúpályiba, de a férfi nem volt 
otthon. Egy másik tanú azt mondta, pár hét-
tel azelőtt érkezett haza Oroszországból egy 
„veszedelmes tanokat hirdető katona”, aki is-
tentelen jelenlétével rászolgált a gyanúra. Ezt 
az embert is megfigyelés alá vették. Más szá-
lak Budapestre, majd onnan Pécsre vezettek. 
Egy rendőr tisztviselő azt mondta, a munka 
rendkívül nehézkes, de vannak olyan ada-
tok, melyekből „reményt lehet táplálni”; akár 
már a hét végén meglehetnek a merénylők. 
Czövek Károly budapesti detektívtől nagyon 
sokat vártak: rendkívül sok és bonyodalmas 
büntetőügyben „derített világosságot”, és azt 
remélték, éleslátása és a helyszínen szerzett 
tapasztalatai az igazságszolgáltatás kezére 
juttatja a tetteseket.
Letartóztattak egy 20 éves diákot
Meskó Zoltán államtitkár február elsején 
a Debreczeni Újság munkatársának azt 
nyilatkozta: a városban eltöltött idő alatt 
kiderült, hogy Debrecenben nincs feleke-
zeti háború, nincs vallási „villongás”, és aki 
ilyet mond, az gazember, akasztófára való. 
A nyomozás szerinte igazságosan, példásan 
és pártatlanul folyik. Elismerését fejezte ki 
a helyi kapitánynak, és nem látta szükségét 
a bevetett intézkedések megváltoztatására. 
„A nyomozás a legeredményesebben folyik, 
s bátran állítom, hogy annak eredménye rö-
videsen nyilvánosságra kerülhet.” Másnap 
Sághy rendőrfőtanácsos azt közölte, egyik 
bejelentés éri a másikat, és sok értékes adat-
hoz jutottak. „A hurok a tettesek nyaka körül 

már összeszorult. Az a valószínűség, hogy 
a botrányt éretlen társaság csinálta. Nagy 
konfliktussal indultak útnak, és duhajkod-
tak azon az éjszakán. Eközben követhették el 
a gyalázkodást.” Hozzátette, minden szerep-
lő nevét tudják. Február 3-án Meskó állam-
titkár visszament Budapestre.  A következő 
napon már arról cikkeztek, hogy március 
2-án újra megnyitják a Nagytemplomot. Idő-
közben kihallgatták a hírbe került hosszúpá-
lyi férfit, de nem jártak sikerrel. Összevissza 
beszélt; azt mondta, egy harmadik féltől hal-
lott valamit, de ő maga ártatlan a dologban. 
A Pallagi Gazdasági Akadémián Ökrös, a bu-
dapesti detektív több diákot kihallgatott, de 
ezek eredményeit nem hozták nyilvánosság-
ra. Később kiderült, a mulatozó társaságnak 
nincs köze az esethez; alibivel rendelkeztek. 
Gyanúsított még mindig nem volt, de Ökrös 
és Dencső elhagyták a várost.
Ahogy telt az idő, a lapok egyre kevesebb 
hírt osztottak meg az esetről. Február 17-
én a Hajduföld hatalmas betűkkel hirdette: 
a nagytemplomi merényleg gyanúsítottja 
vizsgálati fogságban van. Ugyan tárgyi bizo-
nyíték továbbra sem volt, kihallgatását köve-
tően őrizetbe vettek egy 20 éves mezőtarká-
nyi fiatalembert. Apja ügyvédet fogadott, és 
próbálták bizonyítani, hogy a fiú január 18. 
és 28. között Pallagon, a Gazdasági Akadé-
mián tartózkodott. Csak az írásszakértő vé-
leménye volt terhelő a fiatalemberre nézve. 
Több gazdász tanuló is megerősítette, hogy 
a kritikus éjszakát az akadémián töltötte, így 
volt alibije. A rendőrség nem tehetett mást, 
szabadon engedték K. Gy. közgazdásztanu-
lót. Február 20-án felhívást tettek közé az 
újságban a megnyitással kapcsolatosan. Mint 
írták, „történelmi jelentőségű nap lesz. A ma-
gyar kálvinizmus és közelebbről a kálvinista 
hit és öntudat újult erővel fellángolását jelzi”. 
Az egyház presbiteriuma megkérte a lakossá-
got és az egyház tagjait, hogy a városba láto-
gató vendégek elszállásolásában működjenek 
közre, és bejelentették, 60 képviselő vesz részt 
a megnyitón, akik különvonattal érkeznek. 

folytatás a következő oldalon.
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Az újraszentelést végül március 9-ére ha-
lasztották. Baltazár Dezső személyesen jelent 
meg a debreceni városi tanács előtt, meghívta 
annak tagjait és a tisztikart az ünnepélyre.
Március 3-án szörnyű események zavarták 
meg az előkészületeket. „Baltazárék lelkiis-
meretlen rémmeséje, a kálvinista-üldözésnek 
a köztudatba plántálására irányuló bűnös 
szándék mára megteremtette mérges gyü-
mölcsét” A Bethlen és Hatvan utcán Megy-
gyalázták a templomainkat! címmel „izgató 
röpiratokat” dobáltak az emberek közé. Bal-
tazárék a rendőrségen feljelentést tettek, mert 
a röpiratokon kibocsátóként a református 
egyház főfelügyelőségét jelölték meg. A röpi-
rat főbb részeiben a következőket mondta: 
„Meggyalázzák a templomainkat! Üsd a re-
formátust! Krisztusban testvérek! Hívek! Ke-
resztyének! Reformátusok!”, és hazugságokat 
tartalmazott a hadsereg s a hatalom tagjairól. 
A nemzetgyűlésen is szó volt a röpiratokról. 
Kovács J. István református teológiai profesz-
szor, egyházkerületi főjegyző, a Független 
Kisgazdapárt alelnöke, majd a Református 
Sajtóegyesületet alapítója köszönetét fejezte 
ki a kormánynak, hogy elmehetnek a Nagy-
templom felszentelésére, ugyanakkor hozzá-
teszi: távol áll tőlük, hogy az ügyből politikai 
tőkét kovácsoljanak. Felolvasta a Debrecen-
ben terjesztett röpiratot, melyről megállapítja: 
csak zsidók keze lehet a dologban. Pár nappal 
később, március 8-án elfogták a röpcédulák 

terjesztőjét, Dénes Bálintot, egy mezőgazda-
sági gyári munkást. Kihallgatása során azt 
mondta, egy csomagot talált, melyet felbon-
tott és szétosztott a munkások között. Dénest 
a kihallgatása után átkísérték az ügyészségre, 
majd elrendelték a letartóztatását. A nyomo-
zást tovább folytatták, hogy honnan kaphatta 
a papírokat, kik voltak az értelmi szerzők, és 
kik nyomtatták ki. Valószínűsítették, hogy 
bécsi emigránsok keze van a dologban.
A városban mindenki tudta,  
kik a tettesek
Március 9-én hatalmas érdeklődés mellett 
szentelték újra a Nagytemplomot. Délelőtt 
9 órakor már zsúfolásig megteltek a padso-
rok az ország minden részéről érkezett ven-
dégekkel és a debreceni hívők seregével. Elöl 
foglaltak helyet a kormány tagjai. Képvisel-
ték magukat az egyházak, állami hatóságok, 
hivatalok és számos vidéki egyházközösség. 
A hadba vonult teológus ifjak zászlajuk alatt 
álltak sorfalat, szemben a szószékkel. Szele 
György debreceni lelkész felolvasott a  Bibliá-
ból, és imádkozott, majd Baltazár Dezső püs-
pök vereteset prédikált. A templom belsejében 
tartott istentisztelettel egy időben a templom 
előtti téren több ezres közönség előtt tartott 
prédikációt Révész Imre debreceni lelkész, 
azt fejtegetvén, hogy a „templom holt anya-
gát bepiszkolhatták, de azzal a lelkekben és 
szívekben Isten imádságára emelt templom 
tisztaságán folt nem esett”.

Május 21-én a fővárosban református gyűlést 
tartottak a destrukció és Baltazár politikája 
ellen, illetve a keresztény sajtó támogatására. 
A rendezvényen – az „általános keresztény” 
politikát támogató reformátusok mellett –
egy népes debreceni küldöttség is megjelent. 
Amikor az egyik szónok tiltakozott az ellen, 
hogy a liberális sajtó éket akar verni a kálvi-
nisták közé, a debreceniek bekiabáltak, füg-
getlen református sajtót követeltek. Az ülés 
botrányba fulladt.
Az eredménytelen nyomozást követően a re-
formátus presbitérium kinyilvánította bizal-
matlanságát a helyi rendőrséggel szemben, 
ugyanis köztudomású volt, csak a pallagi 
gazdászok (akik részt vettek zsidóverések-
ben, antiszemita tüntetéseken, tanulás he-
lyett mulattak) követhették el a templom-
gyalázást. A városban arról beszéltek, hogy 
a Belügyminisztériumból kért elfogulatlan 
nyomozócsoport bár megállapította az ösz-
szefüggést a templomgyalázók és a pallagi 
gazdászok között, azonban azok jómódú 
földbirtokos családból származó katolikusok 
voltak. A rendőrség nem fedte fel kilétüket; 
nem akartak újabb fegyvert adni Balta-
zár püspök kezébe. A jobboldali sajtó ezzel 
szemben ködösített, elbagatellizálta a történ-
teket, amit egy idő után el is felejtettek.

fogarasi renáta

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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A mi sikereink 
veled kezdődnek.

A MI SIKEREINK  
VELED KEZDŐDNEK, HA

- szereted a kihívásokat
- mozgalmas munkát keresel
- tudsz és akarsz csapatban dolgozni
-  mástól és magadtól is elvárod  

a precizitást
-  motivál a világvállalati megrendelők  

kiszolgálása
Olyan elhivatott szakembereket keresünk, akik 
önállóan és körültekintően végzik munkájukat.  
A ZOLEND értékei között kiemelt szerepet 
kapnak azok a munkatársak, akik nyitottak  
a fejlődésre.

Szakemberként nálunk a helyed:
- ipari gépész
- épületszerkezet-lakatos
- festő
- karosszérialakatos
- technológiai csőszerelő
-  hegesztő (111; 125; 141; 134, 135, 136) vagy, akkor  

JELENTKEZZ HOZZÁNK!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 
debrecenben. itthon.


