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A teleptil6
t6rt6nete eleve-riedik in
A 11. vilaghaborti utani Kis-
5zal[as negyven6vnyj t6r-
E6net6t mutatja be hatal-
mas forrasanyagot 6s sze-
n6Iyes visszaeml6kez6-
;eket feldolgoz6 k6tet6-
ien 86r-Petr6 Maria, A ta-
faly elhunyt tanar, orsza-
fos tantigyigazgatasi szak-
;rt6 hem 6lhette meg k6z-
rafanak megjelen6s6t, de
ia,` ifjabb 86r J6zsef fontos-
ial{ tartotta, hogy 6desany-
a muhkajan keresztiil az
ijabb generaci6k is j6I is-
nerhess6k lak6helytiket.
!6rLpetr6 Ivlarianak ugyanis
I volt az egyik f6 motivaci-
ja, amjkor elkezdte kutatni
ziil6faluja t6rt6net6t.

ester-Horvath Ni kolett
colettnester-horvath@mediaworks.hu

BSziLL£.S  Sziwigy6nek   te-
inrm    86r-Petr6    Maria,
qgF tfmogassa a kisszallasi
Dbereket 6s a gyermckeket.
nalinos  iskolai  tanari  ok-
rt-el6nek  megszerz6se  utan
isszat6rt.. Kisszaillasra  `szol-
hi.  Pedag6gusi  tev6keny-
gei mellett arra is jutottdde-
hogy a telepul6s t6rt6net6t

Olykof  napokat,
}teket  tolt6tt  in-
rmaci6gyfljt6s-
I a jarasi 6s me-
7ei     lev6Mrban,
taint   az   Or-
isos        Sz6 che -
i   K6nyvtarban,
igy hiteles k6pet

egyven6v

Kenderk6c feldolgozasa a Temaforg kisszallasi drem6ben

86r-Petr6 Maria a teleptil6s-
r6lhonismeretitank6nyvet6s
munkaffizetet  k6szitett  a  ta-
nul6k szamara, akiket bevont
`a I kutat6munkaba.  Helyt6rt6-

neti  szakk6rt  vezetett,   ahol.
a foglalkozasok alkalmaval a
diakok  bejartak  a  falu  min-

den utcajat, major-
r6  Ma-    jat. R6gi fenyk6pe-
ema_       ket 6s dokumentu-

vet 6s mun-
kaftlzetet
k6szitett.

pjon  a  mtilt  esem6nyeir6'1.
Az a bels6 indfttatas hajtot-
hogy a gyorsan. fakul6  6s

akran  szelektiv  eml6kezet
zulasat6l   mentesen,   ma-
Iand6an  ds  hitelesen  meg-

mokat  gytijt6ttek,
id6's     emberekkel
besz6lgettek.

1987-t6'l 86r-Pet-
r6 Maria latta el a
kissz5llasi   altala-
mos  iskola  igazga-

t6i feladatait, 6' kezdem6nyez-
te  az  int6zm6ny  elnevez6s6t
Sallai  Istvan  orszagosan  el-
ismert k6nyvtarosr61.  Tfz  6v-
vel  k6s6'bb  pedig  a  falu  pol-
gal.mester6nek   wilasztottak.

p6ben. 1999-ben csaladi okok
miatt k6ltoz6tt a Kisalfoldre,
Ojk6rre,  ahol  iskolaigazgat6i
tiszts`6get t6ltott.be.

fty`ugdfjas 6vei alatt is foly-
tatta a Kisszallas t6rt6net6r6l
el6z6leg, gylfjt6tt eml6kanyag
6sszefoglalasat.   A   korabban
elk6sztilt,     Kissz511as     1945
el6tti  mriltjat  6sszegz6'  mun-
kaja utan kiadta az 6desapja,
Petr6 Janos altal meg6lt 6s el-
mes6lt uradalmi t6rt6neteket.
Viratlan  halala  el6'tt  k6sztilt
el a falu  1945  6s  1980  k6z6t-

Kisszallasi utcak6p a 11. vjlaghabord utani evtizedek

ti  fejl6d6s6t  bemutat6  k6nyv
k6zirataval,  fgy  nem  6rhette
meg annak megjelen6s6t.

-   L6nyeg6ben   csak   a   ki-
adds el6'tti utols6 simftasok 6s
a formazas maradt hatra. Eb-
ben a munkaban azonban sti-
lyosbod6 betegs6ge miatt mar
csak r6szben tudott k6zremti-
k6dni.  Magat61  6rtet6'd6' volt,

a:gToauk££yEdke£:adf;£L6[ag£::
tat6munka  51lasar6l` 6s  ei.ed-
m6ny6r6'l  mindig  beszamolt.
Ennek   k6sz6nhet6,   ho8y   a

k6nyv szerkezet
kftasat]an  6s  a
mazasaban     v6{
tudtam  -  mondi
zsef.  I ,

Ak6tetpreciz6
veti 6s bemutatj
616'k, majd a k6z
16'k  sorsat.  A  tor
kint6st   k6vet6'e]
hetjtik az 1960-a
as  6vek  fejleszt€
k6z6tt  a  falu  vj
az   eg6sz  vizell€
set,  a  belvfzelve
lard burkolatti ul
6pit6s6t, valamil]
parkosftasat, majl
hazak 6pft6s6t, a]
mai al`culatat ttilt

A k6tetben a fa]
mtik6d6' c6geket
86r-Petr6  Maria.


