SZERETNÉ ELŐDEI EMLÉKÉT JOBBAN MEGŐRIZNI?
ÍRJON EGY KÖNYVOLDALT RÓLUK!
Kedves Mesterszállási Lakos, Elszármazott!
Beszélgetéseink során gyakran kiderül, szinte mindenki őriz otthon egy-két
elsárgult képet őseiről. Ezeket legfeljebb a család látja, de idős családtagjuk
eltávozása után néha már azt sem tudni, kik vannak rajtuk. Előfordul, hogy
kidobják őket vagy antikváriumok cipős dobozaiban várakoznak vevőre.
Néhányan papírra vetik, amit fontosnak tartanak szüleikről, nagy- és dédszüleikről, ám írásaik általában fiókban végzik, ritkán válnak közkinccsé.
Mi szeretnénk ezen változtatni! Kezdeményezzük, hogy írjunk közösen
egy könyvet! Címe: Régi mesterszállási családok képeken
Elképzelésünk szerint minden jelentkező, író kap egy-egy oldalt, ahol:
- közreadhat 1-2 valóban régi (50-100 éves) képet felmenőiről,
-leírhatja, kik vannak rajta, mikori a felvétel, mikor és honnan jöttek
Mesterszállásra, hol laktak, hogyan alakult az életük, hol élnek leszármazottaik, érdekes történetet is megoszthat róluk, stb.
- szerepelni fog a közreadó, író neve, lakcíme, arcképe.
Talán ez így elég nehezen érthető, ezért a még további részletek helyett
bemutatunk egy minta oldalt a Gergulics családról.
(Az oldal mérete: A/5, a kép és szövegmező:11,5x18cm, a betűk típusa,
mérete: Times New Roman, 11-es, az oldal színvilága: barna árnyalatai.)
Csak a célkitűzésünknek és szerkesztési elveinknek megfelelő oldal jelenik
meg, a tartalomért mindenki maga felel.
Az oldal megjelenésének feltétele az író hozzájárulása a közléshez, és 3
db könyv megvásárlásának vállalása (egy könyv ára legfeljebb 1400
forint lesz). A könyv akkor jelenik meg, ha szeptember 15-ig legalább 70
oldal összejön. (Egy író akár 2-3 oldalt is megjelentethet.)
A fotók digitalizálásában és a szövegszerkesztésben kérje gyerekei, unokái
segítségét, de ahol erre nincs lehetőség, szívesen segítünk, akár a fogalmazásban is.
November végére összeállítjuk, elkészíttetjük a könyvet (A/5-ös méret,
ragasztott kötés, színes borító). December 15-ig átveheti, és megajándékozhatja vele szeretteit.
Legyen a szerzőtársunk! Jelentkezzen minél hamarabb!
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Gergulics István és Kiss Anna gyermekeikkel (1916)

István (1874-1919) és Anna (1879-1951) kunszentmártoni redemptusok
(Gergulics György (1717-1792) céhmester, Kiss Balázs (1695-1754)
főbíró) utódai. Dédszüleim Mesterszálláson esküdtek 1898-ban. Tanyájuk a
Nyárijáráson, a szarvasi út mellett állt, a Kovács S. Antal-féle kőkereszttől
jobbra. Jószágokat tartottak, 50 kat. hold szántót műveltek.
A képen István (1898-1945) és Katalin (1900-1931) hátul állnak, a többi
gyerek (balról kezdve): Anna (1904-1975), János (1911-2000), Ilona (19091976) László (1914-1956) és Mária (1902-1989). Felnő még egy öccsük,
Péter (1917-1992).
Hamarosan vége a családi idillnek, a gazda idegsokkal tér haza az I. világháborúból, majd felakasztja magát. Minden gond özvegyére marad,
felneveli, és -Ilonát kivéve- kiházasítja gyerekeit. Katalin sorsa tragikus:
durva férj, korai halál (lánya, Seres Katalin Pusztai vadóc című könyvében
bemutatja a család életét). Dédanyám követi Ilona és Anna lányait
Kunszentre. Az öreg tanya Péteré lesz, testvérei közeli
tanyákon gazdálkodnak. István a II. világháborúban orosz
fogságban odavész. Bomlik a tanyavilág. János Tiszaföldvárra települ, Mária (Farkas Gáborné, a nagyanyám)
velünk együtt a faluba költözik, később Péter is így tesz.
István, Katalin, Mária, János, Péter leszármazottai ma is
élnek, igaz már egyikünk sem Mesterszálláson lakik.
Farkas Imre (Tiszaföldvár)
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