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Hitelesen beszélt a múltról a világháborús veterán A gulyás varázsa

Már nem vehette át
a kitüntető címet
Ugyan nem érte meg, hogy
éltében átvegye – a helyi
rendelet pedig nem ad lehetőséget arra, hogy posztumusz illesse meg a cím
–, ám a képviselő-testület
egy hónappal a halála előtt
megszavazta, hogy a 103.
(!) évében járó id. Hegedűs
Ferenc Szajol díszpolgára
legyen.
Mészáros Géza
geza.meszaros@mediaworks.hu

SZAJOL A magát tősgyökeres
szajolinak valló, ám régóta
Kecskeméten élő id. Hegedűs
Ferenc az ez évi májusi képviselő-testületi ülést követően
is még remek szellemi és fizikai erőnek örvendett, s környezete, illetve a település lakói is úgy voltak vele, hamarosan nagy ünnepség keretében veheti át a Szajol Díszpolgára cím birtoklási jogát. Nem
sokkal ezután azonban egy rövid és nem is túl komoly kórházi beavatkozás után Feri bácsi elhalálozott – 103 esztendős volt! Az átadási ceremónia
ugyan kényszerűen és sajnálatosan elmaradt, ám a helybéliek ahhoz tartják magukat,
hogy a magas kort megélt Hegedűs bácsi a falu eddigi legutolsó díszpolgára.
Több száz éves múltra tekint vissza a szajoli Hegedűs
család. Feri bácsi unokája, a
família elszánt családfakutatója, ifj. Hegedűs Ferenc utánajárt, hogy a szajoli Hegedűsöket már az 1600-as években
számon tartotta a matricula.
Aztán a legjelesebb (h)ősnek,
Hegedűs Gergelynek 1701. június 30-án nemeslevelet és címert adományozott I. Lipót
császár, amely egyébiránt a
község mai címerének kialakításánál is alapul szolgált.
Az immáron főbirtokosi Hegedűsök aztán hosszú ideig
harcoltak és pereskedtek az
Almásyakkal Szajol birtoklási jogáért, amely által a család
tartalékai elfogytak. Amint
azonban a vasút elérte Szajolt,
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hány ház, annyi gulyás – mondhatnánk. Mindenkinek megvan az a titkos hozzávalója, nagyszülőktől
örökölt régi családi receptje vagy éppen különleges
újítása, amire aztán körömszakadtáig esküszik. Amitől szerinte igazi lesz a gulyás. Elég volt végigsétálni szombaton
a Tiszaligetben, beleszippantani a levegőbe, végigkóstolni a
bográcsokban rotyogó finomságokat, hogy elhiggyük, valóban így van. Hiába a közel azonos alapanyagok, a hasonló főzési mód, a végeredmény egészen biztosan más lesz, nincs
két egyforma ízű gulyás.
Van azonban valami, ami minden bogrács mellett ugyanolyan. A jó hangulat. A hagyományos, szabad tűzön készüA bogrács mellett
lő ételek varázsa ebben rejlik.
Közelebb hozza egymáshoz az
mindenhol minden
embereket, víg kedéllyel, kelugyanaz: ez pedig
lemesen szórakozva – no meg
a jó hangulat!
az újra és újra megtelő poharakból kortyolgatva – telik az
idő addig is, amíg megfő az ebéd. S mire elfogy az utolsó merőkanálnyi is az edény legaljáról, már biztosan országos cimborája mindenki a másiknak, aki csak megfordult a tűz körül.
Ettől válik a Szolnoki Gulyásfesztivál igazán fontossá.
Hogy a Ligetbe kilátogató több tízezer ember a nap végére
egy nagy közösséggé formálódik. Régi szomszédok találkoznak, évtizedek óta nem látott osztálytársak borulnak össze,
olyan barátok találnak újra egymásra, akiket egykor talán
véletlenül sodort el egymástól az élet. Elsősorban ez tartja
életben közel húsz esztendeje ezt a rendezvényt.
No meg a gulyás páratlan íze.

Hasznos időtöltés
mozgássérülteknek
Id. Hegedűs Ferenc (balról) 2016. március 15-én családi címerrel ellátott Hegedűs-zászlót adományozott Szajolnak, melyet a község nevében Szöllősi József polgármester vett át 
Beküldött fotó

a sok-sok ágra (és nem ágról)
szakadt família vasutas dinasztiává lett. Így azonban a
sínpárokat és a vezényléseket
követve szétszóródtak az országban. Ám a mai szajoli Hegedűsök mindegyike – ifj. Hegedűs Ferenc és kutatásai szerint – az egykori nemesi család leszármazottjai.
No, de vissza Feri bácsira,
akinek önmagában is több
korosztálynyi életet adott a jó
Isten, avagy a sors. Mint közeli elei, ő is vasutas lett, majd

1937-ben bevonult a M. Kir. I.
Ferenc József Jászkun Honvéd
Huszárezred II. huszárhadosztályához. Részt vett Kárpátalja, Felvidék és Észak-Erdély visszacsatolásának hadműveleteiben. A Jutasi Csapataltisztképző
elvégzése
után lassanként lépdelt a katonai ranglétrán, 1942 nyarán
a Don-kanyarhoz vezényelték.
Túlélte, de angol hadifogságba
került – szerencsére. Onnan
1946-ban került haza, s mivel
nem tudták háborús bűnös-e

Kötve-fűzve a szajoli Hegedűsök
Ifj. Hegedűs Ferenc arról számolt be lapunknak, hogy a
szajoli Hegedűsök családtörténeti könyvsorozatának első
kötetét – amely az első írásbeli emlékektől az 1700-as
évekig foglalják össze a múltat – várhatóan október 6-án

mutatják be a szajoli könyvtárban. Vélhetően nem csupán a helyben élő és elszármazott Hegedűsök, hanem a
ma a községben élő szajoliak
is izgalmasnak találják az
egyik legjelentősebb helytörténeti kiadványt.

vagy az angolok beszervezett
kémje, B-listára került – sokáig nem kaphatott sehol sem állást. Aztán a Kecskemti Konzervgyárba került, később pedig a Volánnál helyezkedett el
sofőrként, ahonnan 1976-ban
vonult nyugdíjba. Ám a vállalatnál egészen 95 éves(!) koráig teljes munkaidőben, irodai
munkát végzett.
Feri bácsi Szajolban, a nemzeti ünnepeken és rendhagyó
történelemórákon hitelesen
számolt be az érdeklődőknek
és a kisdiákoknak a múlt évszázad történéseiről. A tősgyökeres szajoliak között
szinte nincs is olyan, akinek
ne lenne Hegedüs vagy Hegedűs nevű a felmenői között.
A községnek 2016. március
15-én az ősi Hegedűsök családi címerével ellátott zászlót
adományozott, melyet a település nevében Szöllősi József
polgármester vett át.

Szolnok Szombaton délután
megtartotta első összejövetelét a Parasportpress Jövőjéért Alapítvány által szervezett mozgássérült klub a
Hild Viktor könyvtárban.
A klub elindítását a szolnoki
önkormányzat is támogatta,
ezért dr. Koromosné Szombati Márta, a Széchenyi városrész önkormányzati képviselője mondott köszöntőt,
majd Aba Attila építészmérnök tartott egy rövid előadást a lakás-akadálymentesítésről.
Zana Anitától, az alapítvány elnökétől megtudtuk,
hogy a klub ezentúl havi
rendszerességgel, minden
hónap második szombatján várja a mozgássérülteket, hogy néhány órát hasznosan töltsenek el együtt.
Az októberi összejövetel az
egészség köré épül majd, ingyenes vérnyomás- és vércukorszint-méréssel egybekötve, novemberben pedig kiállítást rendeznek speciális

olimpikonokról készült fotókból.
– Azért hoztam létre ezt a
klubbot, mert én is mozgássérült vagyok, és fontosnak
tartom, hogy másokon is segítsek – árulta el lapunknak
Zana Anita. – A mozgássérültekre ugyanis az a jellemző,
hogy nehezebben mozdulnak
ki, a klubban viszont találkozhatnak és beszélgethetnek hasonló helyzetben lévő sorstársaikkal, és részesei lehetnek
egy közösségnek, amely szintén jó érzéssel tölti el őket.
Emellett az összejövetel elfoglaltságot, hasznos időtöltést is
nyújt számukra, ahol a támogatási lehetőségeket is megismerhetik, ezekkel ugyanis sokan nincsenek tisztában
– tette hozzá az alapítvány
elnöke, aki arról is beszélt,
hogy klubnapok helyszínének
azért a Széchenyi városrészt
választotta, mert itt sok mozgássérült lakik, a Hild Viktor
Könyvtár pedig teljesen akaCz. N.
dálymentes. 

A halak, a lovak és a szürkemarhák is fontos szerepet kaptak ezen a hétvégén

A kéklámpások horgászva pihenték ki magukat

JÁSZKISÉR Második alkalommal szervezte meg a tűzoltóság és a
helyi polgárőrség a térségi „Kéklámpás” horgász- és főzőversenyt.
Tűzoltók, rendőrök, polgárőrök és mentősök csapatai vettek részt a
jó hangulatú közösségi eseményen.
Fotó: Banka Csaba

Kenderes A Lovas Baráti Kör a hétvégén 19. alkalommal rendezte meg a kenderesi lovasnapokat. Mindkét napon díjugrató versenyek helyszíne a volt a növényvédő állomás. Felvételünk a szombati, R90–125 regionális díjugrató versenyen készült. 
Fotó: D. E.

TOMAJMONOSTORA Szürkemarha-főzőversenyt tartottak tegnap a településen. A csapatok igazi különlegességekkel készültek. Nemcsak a helyiek fordultak meg a rendezvényen, a környező településekről is sokan
látogattak el. Képünkön: a Hegedűs-Hús győztes csapata.  Fotó: U. L.

