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Klebelsberg Kun6 egykori
vallas-6s k6zoktafastigyi mi-
niszter tisztelet6re szeretne
16trehozni egy Klebel`sberg-
eml6khelyet a Kisszallasi
N6gyestelepi F6nix Egyesti-
let. Az egyhori N6gyestelepi
Altalanos lskola 6piilet6t,
amely az 55-6s f6tit mellett,
harom telepiil6s, Kelebia,
Kis§zallas 6s Tompa hataran'`     fekszik, most kormadyzati

6s 6nkormanyzati tamoga-
tassal, valamint magansze-
m6]yek adomanyab6l sike-
riilt az egyesiiletnek meg-
wisarolnia.
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ELfaS&%8asE#ngLas   A   meg   Kiebels-

berg Kun6 miniszters6ge ide-
j6n,  1931-ben 6ptil.t. templom-
iskola, amely k6r6 t6bb mint
felszaz Vilaghabortis  katonat
6s csaladjaikat telepitettek le
a  Vajdasagb61  6s  a  Felvid6k-
r6'l,  Kelebia  Vit6ztelepi  N6p-
iskola n6ven mtik6d6tt. Majd
1949-ben   Kissz611ashoz   csa-
toltak  a  tertlletet  az  iskola-
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nevet kapta. Eg6szen a hetve-
nes i6yek k6zep6ig. mfik6d6tt,
ekkor az iskolak6zpontositas
soran v6gleg bezartak  az  is-
kolat,  majd  az  1989-es  rend-
szervaltozas  utan  magantu-
|ajdonba kerfilt.

i-           Az   egykori   iskola   6ptile-
t6nek   megmentes6re   az   el-

z-       mtilt 6vekben szamos kezde-
m6nyez6s,t inditott a Kisszal-
lasi N6gy6stelepi F6nix Egye-
siilet, amely a civil egyestile-
tek szamara kiirt Magyar Fa-
lu Program Civil Alap palya-
zatan  a k6zelmriltban  6  mil-
li6 forint korm6nyzati tamo-
gatast nyert.

Az  egyestilet  ebb6'l  az  6sz-
szegb61,val`amintazegyestile-
ti tagok adomanyab61; a kele-
biai 6s kisszallasi 6nkorininy-
zat t5mogat.asab6l, valamint a
k6t  teleptil6s  bolgarmestere,
Maczk6 J6zS_e`f 6s Rozsnyai At-
tila  felajinlasab61  6sszegytilt
egymilli6  foriritb6l  megvisa-

estelepi iskolat

Katus Karoly (balra) eln6ks6gi tag 6s Turcsanyi Laszl6 eln6k tllteti el az egyik eml6kfat   A szerz6 felv6tele

rolta az egykori iskola 6pnle-
t6t 6s a hozza tartoz6 tertiletet
a,volt,tulajdonosokt6l-.~`..",:h:`

- Kivnl-beml az eredeti al-
lapotaba  szeretn6nk  helyre-
allitani az 6ptiletet, benne az
iskolakapolnaval   egytitt   az
ut6kor szamara meg6rizni 6s
a k6zj6 szolgalataba allitani -
mondta el Turcsanyi Laszl¢, a
Kisszallasi  N6gyestelepi  F6'-
nix  Egyesfilet  eln6ke,  az  is-
kola    egykori    tanft6ja,    aki
meg 2006-ban sikeresen kez-
dem6nyezte   az   iskola6ptilet
6r6ks6gv6delmi `  nyilvantar-
tasba v6tel6t, -ame|yet fontos
16p6snek nevezett az egykori
n6piskola 6pit6szeti 6s a hoz-
za  kapcs`ol6d6  vilagi  eml6k-
hely meg6wisa 6rdek6ben.

Az6ta az iskola el6tti granit
k6'keresztet feltijfrottak, az is-
kola neves n6ptanit6ja 6s az is-
kolalelk6szek, valamint a rna-
sodik vil5ghaborufoan  elesett
h6s,  magyar honv6d katonak
tisztelet6re eml6ktablakat k6-

szitettek,  kegyeleti  falat  hoz-
tak 16tre.

'r`,,!Attemplomiskolabdn!inagas

szintfi  oktatas  volt,  err6l  ta-
ndskodik, hogy az egykori ta-
nul6k  k6ztil  sokan  szereztek
diplomat    k6s6bbi    tanulma-
nyaik sordn. K6zttik Nikowitz
Oszkar,  aki  2010  6s  2014 k6-
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sebb Nikowitz Oszkar volt az
iskola egykori igazgat6ja, neki
6s feles696nek, Nikowitz Osz-
karn6  R6zsa  n6ninek,  vala-
mint  Sch6nberger J6zsef plc-
banosnak  6s  Tanacs  Mikl6s-
nak a N6gyestelep Inegment6-
s66rt eml6ktat]lat helyeztck el
a kegyeleti falon.

Nikowitz   Oszkar,  `haza`nk
volt belgradi nagyk6vete is je-
len  volt  az  elmtilt  hetv696n,
amikor  a  n6gyestelepi  isko-
la 6ptilete Q16tt harom` eml6k-
fat tiltettek 61 az egyestilet tag-
jai, valamint a kelebiai 6s kis-
szalfasi polgarmester,' amiket

dr.  Pribitek  Laszl6. pl6banos
aldott meg.

r, I  Az.`  egyestilet.' n6hany. t6ve
rendbe    tette    a    kisszalla-
si   6nkormanyzat   altal   ke-
gyeleti    helly6     nyilvinftott
n6gyestelepi  temet6t  is,  ahol
az 6s6k, egykori tanit6k van-
nak  eltemetve,  valamillt  fel-
szentelt6k  az   rijra  felallftott
keresztutat.

A  Kisszallasi  N6gyestelepi
F6nix    Egyestilet    az    isko-
lat    mint    v6dett    kultura-
lis'  6rteket  a  k6zj6  szolgala-
tat]a   szeretn6   visszaallftani
az   iskolakapolnaval   egyutt,
a   Kisszallas-M6lykdt   R6mai
Katolikus      Egyhazk6zs6ggel
egytitt  djra  lelki-vallisi  k6z-
pontta alakitva. Az iskola6pfi-
lett6bbir6sz6benpedigk6z6s-
s6gi termet, valamint egy al-
land6     Klebelsberg-eml6kki-
allitast  16trehozva  a  Klebels-
berg K6zponttal,  illetve a ke-
lebiai  6s  a  kisszallasi  6nkor-
manyzattal egytittmtik6 dve.


