
MEGHOSSZABBÍTJÁK A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST
Határozatlan idõre meghosszabbítja a kormány a

koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt kijárási
korlátozást – jelentette be Orbán Viktor miniszterel-
nök csütörtökön, Facebook-oldalán.

A kormányfõ közölte: hetente mérlegelnek és
döntenek majd az esetleges további hosszabbítá-
sokról.

Arról is határozott a kormány, hogy külön jogosít-
ványt ad a polgármestereknek, így õk hétfõ 24 óráig,
tehát húsvét idejére a saját településükre nézve to-

vábbi speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg
és vezethetnek be – tájékoztatott a miniszterelnök.

Azt is elmondta, hogy a kijárási korlátozások meg-
hosszabbítása elõtt meghallgatták a polgármestereket, ki-
kérték a rendõrök véleményét, beszéltek járványügyi szak-
emberekkel, és a tudósok véleményét is összegyûjtötték.

Egybehangzó volt a vélekedésük arról, hogy az ed-
digi korlátozások értelmesek és sikeresek voltak annyi-
ban, hogy lelassították a járvány terjedését – közölte
Orbán Viktor.
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ÁTMENETILEG PARKOLÓKAT ZÁRNAK

LE NYÍREGYHÁZÁN

gyógyfürdõn és a Bujtoson nem lesznek használhatóak
a kerékpártárolók és tûzrakóhelyek sem, kérik, bicikli-
vel se menjenek ezekre a helyekre, kerüljék az Erdei
Tornapályán is a csoportosulást, ne tartsanak rögtönzött
piknikeket ezeken a helyeken. A polgármester továbbra
is kéri a lakosság megértését és az óvintézkedések betar-
tását. Az ünnepnapok alatt is segítsük az egyedül élõ
idõseket és vigyázzunk egymásra!

Dr. Kovács Ferenc polgármester tekintettel a veszély-
helyzetben elrendelt meghosszabbított kijárási korláto-
zásra, a nyíregyházi lakosság védelmében csütörtökön
elrendelte a turistaforgalomban és a hosszú hétvégé-
ken gyakran használt parkolók átmeneti lezárását.

Mától április 14-éig ennek értelmében nem áll a
gépjármûvek rendelkezésére:

 a Nyíregyházi Állatpark elõtti parkoló,

 a Blaha Lujza sétányon lévõ parkolóhelyek,

 a Krúdy Vigadó elõtti terület,

 a sóstói pavilonsor mögötti parkoló,

 a Svájci Lak, Fürdõház melletti terület

 és a Bujtosi Városliget parkolója.

Nyíregyháza közterületein tilos és bírsággal szankcio-
nálható közösségellenes magatartás a zöldfelületen tör-
ténõ parkolás, ezért felhívják a figyelmet arra, hogy az
érintett területeken ne válasszák alternatívaként az út
mellett vagy a zöldfelületeken történõ parkolást. Sóstó-
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A JÁRVÁNY IDEJE ALATT SEM ÁLLNAK
LE AZ AEROBIKOSOK

A koronavírus-
járvány ideje
alatt a Spartacus
Torna Club fiatal-
jai sem edzhet-
nek közösen.
Mindenki saját
o t t h o n á b a n ,
vagy kihasználva
a jó idõt, a sza-
badban tréninge-
zik. A lányok
erõsítõ és nyújtó
gyakorlatokat vé-
geznek, és min-
denki abban bízik, rövidesen újra együtt
készülhetnek majd a versenyekre.  Ha-
sonló a helyzet a másik nyíregyházi
aerobik klubnál, a Flexi-Teamnél is. Már
harmadik hete végeznek  folyamatos
munkát otthon, az interneten keresztül.
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Gyûjtés helye, éve: Pócspetri, 2006
Készítés helye, ideje: Pócspetri, 1920-
as évek
Gyûjtemény: Sóstói Múzeumfalu
néprajzi gyûjteménye, ltsz. 2006.3.13.
Méret: 92x67,5 cm

A pászkaterítõ vagy más néven pász-
kakendõ megyénk katolikus lakosságá-
nak egyik jellegzetes ünnepi textíliája.
Noha évente csak egyszer, a húsvétva-
sárnapi ételszenteléskor használták, je-
lentõsége mégis nagy volt, hiszen a falu
nyilvánossága elõtt képviselte a család
„módját”, a gazdasszony igényességét.

Ilyenkor ugyanis az volt a szokás, hogy
a hosszú, negyvennapos böjt után a csa-
lád számára szükséges összes ünnepi ételt
– kalácsot, sonkát, kolbászt, egyéb húsfé-
léket, hímes tojást stb. – az ugyancsak erre
az alkalomra szolgáló pászkakosárba téve
és pászkakendõvel letakarva vitték a va-
sárnapi misére szenteltetni.

Az asszonyok egymással versengve
igyekeztek minél nagyobb és szebben
díszített pászkát (kalácsot) sütni, minél
szebben elkészíteni kosarukat, hogy ne
valljanak szégyent a falu népe elõtt. A
nagy kerek kalácsot például vékony
tésztahurkákból formált fonatokkal és
„rózsákkal” díszítették, a közepére pe-
dig odatették a húsvétra utaló, elmarad-
hatatlan keresztet.

A kosarat letakaró pászkakendõt is
úgy készítették el, hogy kiemelkedjen a
köznapi textilek sorából. Gyakori volt,
hogy felirattal vagy valamilyen vallási
jelképpel (kereszt, kehely) közvetlenül
is utaltak a kendõ húsvéti szerepkörére. Ezt láthatjuk az
itt bemutatott pászkaterítõn is, amelynek közepében a
kereszt jele és a „FELTÁMADT KRISZTUS” felirat teszi
egyértelmûvé a terítõ funkcióját. Az S. J. monogram fel-
tételezhetõen a készítõ nevére utal.

A feliraton alkalmazott keresztszemes hímzéssel ellen-

RATKÓ LUJZA

PÁSZKATERÍTÕ

tétben a kendõ szélét szabad rajzolatú, lánc- és laposöl-
téssel hímzett, kék és piros színû virágos, leveles, indás
motívumsor keretezi, négy sarkában négy virágtõvel. Ké-
szítõje végül cakkosan horgolt csipkeszegéllyel „öltöz-
tette” teljes ünnepi díszbe a terítõt, tette méltóvá húsvét
nagy ünnepéhez.
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SZENT IMRÉS ADOMÁNYOK A JÓSAVÁROSIAKNAK
A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,

Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola márci-
us elején gyûjtést szervezett a Magyarfülpösön élõ diá-
kok és családjaik megsegítésére – tájékoztatta szerkesz-
tõségünket Kovács István intézményvezetõ-helyettes.

A kialakult rendkívüli helyzet miatt az adományok
eljuttatása meghiúsult, amelyeket az óvodában és is-
kolában a szülõk, kollégák, diákok felajánlottak. A je-
lentõs mennyiségben összegyûlt tisztítószerek mellett
a pénzadományokból az intézmény tartós élelmiszere-
ket vásárolt, melyet a Jósaváros és környékén élõ rá-
szoruló családoknak ajánlott fel. Az intézmény vezetõ-
je, Tormássiné Kapitány Ágotha köszönetét fejezte ki
elsõsorban Nagy Szabina önkormányzati képviselõnek
és Csernyus Enikõ kolléganõnek, akik azon munkálkod-

tak, hogy örömet és
segítséget nyújtsa-
nak a családok-
nak és eljuttas-
sák számukra
a meglepe-
t é s c s o -
magokat.
Hála és
köszönet
illeti a
s zü lõke t ,
munkatársa-
kat, diákokat, hogy
aktív részesei voltak a kezdeményezésnek. Isten áldá-
sa legyen életükön!
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Pregitzer Fruzsina sok éve nagyszerû alakítások
sorával örvendezteti meg a nyíregyházi nézõket.
Legutóbb a Kalucsni, a Bob herceg, vagy a Színhá-
zi bestiák egy-egy emlékezetes figurája tanúsko-
dott sokszínû tehetségérõl, ahogy Mécs László ver-
seibõl összeállított estje is. A mûvésznõvel a nagy-
héten beszélgettünk.

– Három évtizede vagy a Móricz Zsigmond Szín-
ház tagja – ez házasságban is komoly erõpróba.
Hogyan formáltak az itteni évek?

– Ez volt a harmincadik évadom Nyíregyházán. Har-
minc év alatt sokat változik az ember; most már elmond-
hatom, hogy az életem felét Nyíregyházán éltem le. Erõ-
próba is, természetesen. A színészi tudatosságom itt,
ezekben az években alakult ki, az, hogy mit jelent szí-
nésznek lenni, mit jelent valójában az, hogy színház,

NYÍREGYHÁZA AZ OTTHONOM
INTERJÚ PREGITZER FRUZSINÁVAL

közönség. Itt tanultam meg, hogyan épül föl az a dialó-
gus, az a kölcsönösségi viszony, melynek során én adok
valamit, amibõl a nézõk valamit visszasugároznak rám.
– Itt találkoztam elõször igazi érintésekkel a közönség
részérõl.

– Melyek voltak a legkedvesebb szerepeid, fel-
adataid?

– Nagyon sok szép szerepem volt. Azt szokták mon-
dani, mindig az utolsó a legkedvesebb; de az elsõ, a
Patikusné szerepe Szép Ernõ Patika címû darabjában min-
denképpen kiemelt fontosságú az életemben, meghatá-
rozó pillanat volt számomra. Nem szeretnék igazából
egyet sem kiemelni, minden feladatban volt valami iz-
galmas, csodálatos partnerekkel, alkotótársakkal találkoz-
hattam, tanulságok és sikerek kiegyenlítették, váltogat-
ták egymást.

A Színházi Bestiák címû elõadásban
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– Budapesten születtél és nevelkedtél, a pályád is
ott indult, de ennyi idõ alatt biztos lett benned va-
lami „nyíregyházi” is. Mondhatjuk, hogy Nyíregy-
háza a második otthonod?

– Nyíregyháza már nem is a második, jelenleg Nyír-
egyháza az otthonom. Budapestre egyre fogyatkozó
kedvvel jártam vissza, sajnos, idõközben a szüleim is
elmentek, az õ sírjukon kívül nagyon kevés dolog köt
oda. Nagyon szeretem a szülõvárosomat, az természe-
tes, de olyan, mintha harminc év alatt a tudtom és bele-
egyezésem nélkül megváltozott volna – mondja nevetve
a mûvésznõ. – Egyre kevesebb dologra ismerek rá a gye-
rekkoromból.

– Hogyan töltöd a mostani, csendesebb idõsza-
kot?

– Megpróbálom elfoglalni magam. A fiam online ta-
nulási tevékenysége karbantart, aktívan részt veszek ben-
ne, hiszen nem egyszerû az átállás, a módszer; ezen kí-
vül évek óta tanítok a Szent Atanáz Hittudományi Fõis-
kolán lelkész hallgatókat, a velük való foglalkozás sem
szakadt meg. Június 4-re, a trianoni békediktátum alá-
írásának századik évfordulójára szerveztünk egy megyei
szintû megemlékezést, amit most egész más körülmé-
nyek között kell megvalósítanunk majd, erre is készü-
lök. Igyekszem edzésben tartani színészi énemet, ahogy
a lelkemet, idegrendszeremet is; friss levegõt a kertben
szívok, és betartom azokat a rendelkezéseket, amire kér-
nek minket.

– Húsvét ünnepére készülünk. A megújulás, az
újjászületés gondolata most kiemelt jelentõséget
kap. Mi a te személyes üzeneted az ünnepen?

– Elõször is ez jut eszembe: „ha Isten velünk, kicsoda
ellenünk?” Mert ép testben ép lélek, az igaz, de ha az a
lélek elgyengül, ha az a lélek pánikol bármelyikünkben
is, akkor bármi megtámadhat, nem csak a vírus. Ezt üze-
nem mindenkinek: a feltámadás, a megújhodás, a béke
mindenképpen eljön. Krisztus áldozata megvált mind-
nyájunkat – ez adjon vigaszt mindenkinek.

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)

Pregitzer Fruzsina a Mesél a bécsi erdõ címû darabban

Fotók: Juhász Éva



HELYTÖRTÉNET 2020. ÁPRILIS 10.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA � Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft. � Ügyvezetô: Zagyva Gyula
Fôszerkesztô: Tarczy Gyula � Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra � Fotók: Szarka Lajos, Trifonov Éva

A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. � Tel.: 70/933-9821 � E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/686-5553, 70/933-9823, 70/933-9838 E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu � Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„NEMES SZÉP ÉLETE IMMÁR FOGALOMMÁ VÁLT”

Egy anekdota szerint, amikor Salvator
fõherceg Nyíregyházán járt, Kállay And-
rás volt a vendéglátója. Egy alkalommal
a fõherceg megkérdezte Kállaytól, hogy
régen lakik Szabolcsban? Mire a válasz
az volt, hogy: ezer éve! Késõbb magya-
rázták el a fõhercegnek, hogy a Kállay
család õsei a honfoglaló magyarokkal
érkeztek a Kárpát-medencébe.

Kállay András a család birtokán, a
napkori kúriában látta meg a napvilá-
got 1839. április 9-én. Kilenc esztendõ-
sen már Bécsben tanult, elõbb egy ma-
gánintézetben, majd a Theresianumban
jogot és teológiát hallgatott. Európai
mûveltségre tett szert, amit a nyugati or-
szágokban tett utazásai is szélesítettek.
Hazatérte után gazdálkodott, családot alapított, sorra
születtek gyermekei. Elõbb választmányi tagja, majd al-
elnöke lett a Felsõszabolcsi Tiszai Ármentesítõ Társa-
ságnak. Szembement a családi akarattal, amikor a me-
gyei törvényhatósági közgyûlés tagjaként arra szavazott,
hogy a megye székhelye átkerüljön Nagykállóból Nyír-
egyházára.

1889. június 26-án, Szabolcs vármegye fõispáni szé-

kébe történõ beiktatása elõtti napon Nyír-
egyháza polgármestere, Krasznay Gábor
a város díszhintóján, hatvan lovasból álló
bandérium kíséretében kereste fel Sóstón
Kállayt. A polgármester üdvözlõ beszéde
után Kállay kifejtette, hogy a város fejlõdé-
sét mindig a szeme elõtt fogja tartani, hi-
szen „a vármegyének szüksége van egy
központra, az általános mûveltség, ipari és
kereskedelmi elõhaladás egy központjára,
s ez a hely Szabolcs vármegyében nem
lehet más, mint Nyíregyháza”. Diadalka-
pukon vonult be a városba, ahol a fõispán-
sága alatt épült a vármegyének új székhá-
za, közkórháza. Fõispánsága nyolc évének
ez volt a maga elé tûzött vezérelve: „Ke-
vés politika és annál több közigazgatás”.

Kállay András 1918. október 18-án hunyt el. Virányi
Sándor vármegyei fõjegyzõ búcsúztatójában megfogalmaz-
ta róla: „megtestesítõje volt a puritán hazafiságnak, a ne-
mes önzetlenségnek, a politikai higgadtságnak, az érett
megfontolásnak, [...] a csupa jóindulattal telt, soha senki-
nek ártani nem akaró, nyíltszívû ízig-vérig magyar úrnak”.

KÁLLAY ANDRÁS SZÜLETÉSÉNEK NAPJÁRA

Nagy Lajos Imre szobrát
2006-ban leplezték le a

megyeházán


