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Attala a különleges vidéki esszencia

   A kialakult járványveszély és a növekvő esetszámok 
tekintetében, szigorúan betartjuk a koronavírus-járvány 
idejére életbe léptetett szigorú törvényi rendelkezése-
ket. A helyi önkormányzat pedig saját hatáskörében is 
igyekszik erősíteni a védekezés szabályait. Attala Község  
Önkormányzat képviselő-testületének  döntése értelmé-
ben , így minden helyi családhoz eljuttattunk  egy-egy 
tisztítószer csomagot a járványügyi védekezés elősegí-
tése érdekében. 
   Vigyázzunk egymásra!

Tisztítószer csomag

Hírek

Kedves Attalaiak!

Községünk Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében 

településünk minden lakójának sikerekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt kívánunk!

Orosváriné Bocz Tünde polgármester

    A karanténba került családoknak hatalmas segítséget 
nyújtott Orbán Imre falugondnokunk. A bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás és a családot érintő, napi ügyek elin-
tézésében fordulhattak hozzá az érintettek és segítette a 
nehéz helyzetbe kerültek mindennapi életét. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a munkáját a település lakói 
nevében..
  Katonáné Hisbéli Adriennek a Faház Abc tulajdonosá-
nak,  is köszönjük a falu nevében azt az önzetlen segítsé-
gét, amit az idősekért és a karanténban levő családokért 
tett. A csomagok kiszállítását magára vállalva juttatta 
el a segítségre szorulóknak a napi élelmiszert. Minden 
tiszteletet megérdemel, hálásan köszönjük .

Falugondnokság-Gondoskodás

   A kialakult vírushelyzet miatt, az idősek napjára tervezett 
rendezvényünk sajnálatos módon elmaradt. Ettől függetle-
nül fontosnak tartottuk a róluk való megemlékezést, ezért 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy a 60 év feletti szép 
korúakat, egyszeri  csekély támogatásban részesíti e jeles 
nap alkalmából.

Idősek köszöntése
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Dolgozik az Egyesület
   Az Együtt Attala Jövőjéért Egyesület Gáspár-Szabó Dóra 
vezetésével, megalakulása óta rengeteg feladatot végzett a 
falu előrejutása érdekében.
   Az Egyesület tagjai a tanpálya, az óvoda, a kálvária, a kul-
túrház, a templom előtti terület, illetve a főtér rendbetételét 
vállalták és valósították meg nagy szorgalommal. Az iskola 
előtti díszkertet is átalakították, ezáltal teljesen új arculatot 
kapott  az Attala szobor körüli terület.

   A Kulturális Örökség Napjai az Európai Örökség Na-
pok (European Heritage Days) magyarországi esemény-
sorozata, amelyet immár ötven országban rendeznek 
meg évről évre. Magyarországon is több száz érdekes 
műemléket tekinthetnek meg az érdeklődők. Attalán  a 
faluház ,mint helyi érték volt  látogatható . A jövő ge-
nerációit szólítja meg az Attalai Tájház, amely a hajdan 
vidéken élő parasztemberek életmódját, használati tár-
gyait, viseletét mutatja be. A kulturális örökséget bemu-
tató épület 2007-ben, a helyi lakosok kezdeményezésére 
és a Nemzeti Közkincs Alap támogatásával készült el.

Kultúrális Örökség Napja szeptember 19-20

   Folytatjuk a focipálya területén elkezdett játszótér és csalá-
di park kialakítását.Már a játszótéri elemek telepítve vannak, 
de még sok mással is ki fog bővülni  a szabadidős terület.
  Várjuk a településfásítási programban megnyert 27 db 
fát. Ezek ültetése is fontos feladat lesz a tavasz folyamán. 
  Szeretnénk az önkormányzat épületét is felújítani, hi-
szen több szempontból is rossz állapotban van. 
    Szeretnénk pályázni továbbra is az utak, járdák felújítására.
   Természetesen folyamatos lesz a közterületek, közterü-
leti eszközök karbantartása. Tavaly a padokat újítottuk 
fel, idén a buszmegállók felújítása következik.

Az idei évre tervezett beruházások

  Élő Adventi Kalendáriummá változott Attala, Decem-
ber 1-től egészen Szentestéig. Minden nap, a település 
adott pontján, egy fénylő ablakban megjelentek az adott 
naptári nap számai ugyan úgy, mint az adventi naptár-
ban. Hasznos információt adtunk naponta, hogy merre 
keressék (17-19 óra között) a „kinyitandó ablakot”, így 
nem kellett az egész települést bejárniuk az ”ablakvadá-
szoknak”! 12 család vett részt az ablakvadászatban, akik 
az utolsó napon megérdemelt jutalomként csekély aján-
dékot vehettek át  fáradozásukért. 

Élő Adventi Kalendárium Attalán

  2-szer került sor az óvodai dolgozok tesztelésére az 
elmúlt évben. A 6 fő dolgozó mindkét alkalommal 
részt vett a szűrésen és mindenkinek negatív lett a 
tesztje. Felelősségteljes döntés volt részükről, hogy 
mind a kétszer teszteltették magukat. 

Tesztelés az óvodában

        November végén az adventi időszakra készülve, a főteret 
is feldíszítették az egyesületi tagok. Kikerültek a Betlehemi 
szobrok, a fények és az adventi gyertyák a közmunkásaink-
nak köszönhetően. A fenyődíszítés, valamint a karácsonyi 
fenyőág dekorációk sem maradhatott el az egyesület krea-
tivitásának köszönhetően.
   Decemberben az Egyesület jótékonysági gyűjtést szer-
vezett, tartós élelmiszerek és tisztítószerek gyűltek össze. 
A felajánlásoknak köszönhetően, 57 családnak, rászoru-
lónak, egyedül élőknek adományozhattak karitatív kará-
csonyi csomagot. Ezzel az ajándékkal próbálták egy kicsit 
szebbé tenni a szeretet ünnepét. A közös összefogás rávilá-
gít arra, hogy az emberek a nagy vásárlások időszakában 
is odafigyeljenek egymásra, az elesettekre, a hátrányos kö-
rülmények között élőkre, és adományokkal másoknak is 
segítsenek, hogy örömet okozzanak.
   Az Egyesület tavasztól újra folytatja a sokoldalú munká-
ját, csatlakozni bármikor lehet a közösséghez.
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Attalai Értéktár Bizottság Felhívása
   Az Attalai Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzé-
tételével kéri az attalai polgárokat, civil- és társadalmi 
szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a településük 
értéktárába felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjt-
sék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé. Az 
öttagú szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, 
elképzelést, és köszönettel fogadja a lakosság támogató 
együttműködését.
   A 2012. évi XXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 
magyar nemzeti értékek és hungarikumok összegyűjtésével 
és gondozásával kapcsolatban. A törvény kimondja, hogy a 
magyar nemzeti értékek és azokon belül a hungarikumok, 
megőrzendő- és egyedülálló értékek.   
   Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése 
érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni,  és do-
kumentálni az értékvédelem alapjául szolgáló dokumen-
tációt, a szigorú nyilvántartás és kutathatóság szabályai 
szerint meg kell őrizni, az értéket ápolni, védelmezni és 
támogatni kell.
   Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a 
magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta 
és természet adta értékeit, értéktárban kell összesíteni. A 
Helyi Értéktár a településen fellelhető nemzeti értékeket 
tartalmazó gyűjtemény. Attala közigazgatási területén 
fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét 
az Értéktárba bárki bármikor, írásban kezdeményezheti 
a http://attala.hu/ertektar.html oldalon található adatlap 
kitöltésével és visszaküldésével.
   Legyünk büszkék értékeinkre, becsüljük meg azokat!

   Nagydorogon tartotta kihelyezett ülését a Tolna 
Megyei Értéktár Bizottság, ahol 19 beérkezett javaslatot 
vitattak meg, és mindezek közül 15 érték bővíti a megyei 
értéktárat a továbbiakban. 
    A Tolna Megyei Értéktár jelenleg 440 értéket számlál, 
66 településen végeznek értékfeltáró munkát. Örömmel 
adjuk hírül a Tolna Megyei Értéktár bizottság határozati 
döntését, miszerint az  Attalai Települési Értéktár bizott-
ság által felterjesztett 5 helyi értékből, 2 bekerült  a Tolna 
megyei értékek rangsorába.Nevezetesen az:
  NEPOMUKI SZENT JÁNOS-SZOBOR: A Dózsa 
György utcában áll hasáb alakú talapzaton a folyók, 
hidak és a vízen járó hajósok, halászok, vízimolnárok 
védőszentje, Szent János kőszobra. Az alak papi orná-
tusban látható, kezeiben feszülettel, mellette két térdelő 
angyallal. A talapzaton 1793-as évszám a szent vértanú-
ságát ábrázoló dombormű látható, alatta kettős monog-
ram. A szobor műemlékvédelem alatt áll. 
    (Épített környezet kategóriában került az értéktárba)
  ATTALAI TÜKRÖS TÁJPONTY: Európa szerte és 
hazánkban is méltán híres az attalai tenyészponty. A II. 
Világháborúban teljesen kipusztult, de később sikerült 
újra kitenyészteni. (Agrár- és élelmiszergazdaság kate-
góriában került az értéktárba)

Hat kategóriában 15 értékkelt bővült a megye értéktára

   Településünket megkereste az European Cultural Event 
Planning Office az Európa Kulturális Műsorszervező 
Iroda. A szervezet feladatai közé tartozik a magyaror-
szági kultúra, tudományok terjesztése, értékeink meg-
őrzése. Ennek megfelelően jelennek meg folyamatosan 
az ország kulturális, gazdasági és tudományos életét 
bemutató angol nyelvű kiadványsorozataink: Magyar-
ország Egyetemei, Főiskolái, Magyarország Múzeumai, 
Képtárai és Emlékparkjai, Környezetvédelem Magyar-
országon címmel. 
   A szervezet felkért bennünket a Tükrös Tájponty – 
Attala Község  büszkesége - nemzeti értékünk - prezen-
tálására. Bognár Attiláékkal együtt dolgozva egy igazán 
szép, és értékes írást küldtünk a szervezet felé, mely angol 
nyelven jelenik meg a fenti kiadványban.
  Reméljük, hogy további jó hírek érkeznek a tükrös 
pontyról, hiszen Hungarikumként is megállná a helyét!

Ismét büszkék lehetünk a tükrös pontyra!



  4                    Attalai Hírek

   Sajnos az elmúlt évben nagyon sok programunkat el 
kellett halasztani a pandémiás időszak miatt. Elmaradt a 
falunap, az idősek napja, a hagyományteremtő vállalko-
zók bálja, a disznótoros nap,de meghiúsult a betlehem 
szentelés, az adventi vásár és a Mikulás futás is. 
   Sajnos a gyermekeknek tervezett előadást és a családi 
Márton-napi felvonást is át kellett szervezni jövő évre.
   Sok mindennel készültünk, hiszen tudjuk a közösség-
építés egy falu életében nagyon fontos és ennek nagyon 
jó eszközei lettek volna ezek a programok. 
   Reméljük a jelenlegi vírushelyzet idővel javulni fog, a 
korlátozó intézkedések pedig egyhülnek esetleg teljesen 
megszünnek, így az idei évben be tudjuk ezeket pótolni 
és újra együtt tudunk örülni a helyi közösséggel!

Elmaradt programok

Készült 2021 januárjában
Hírszerkesztés: Orosváriné Bocz Tünde polgármester

Kőnigné Nagy Magdolna alpolgármester
Kiadványszerkesztés és tördelés: Csutorás László

Nyomtatás: Basámi Nyomda dombóvár
A kiadvány digitálisan megtalálható: www.attala.hu

„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott.” 
(Arany János)
   Attala csatlakozott a vándorbölcső mozgalomhoz. A 
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom bölcsői-
nek a célja, hogy a közösségteremtés eszközei legyenek. 
Azon túl, hogy újabb és újabb babákat ringathatnak 
majd, jelképei annak, hogy a gyermekvállalás közös ügy.
Amelyik nép bölcsőkbe fektet, az élni akar, és meg is fog 
maradni.
   Gyermek születésekor két hónapra az önkormányzat 
átadja a családnak használatra a bölcsőt. Egy bölcső-
napló is tartozik a programhoz, melyben az anyukák 
feljegyzik babájuk adatait és azokat a tapasztalatokat, 
melyet a bölcsőben való ringatás során szereztek csecse-
mőjükről. Sok év múlva ezeknek a gyermekeknek lesz 
egy közös identitási alapjuk, mégpedig az attalai bölcső, 
melyben ringatták őket.
   A vándorbölcsőt 2020. november 29-én, Advent első 
vasárnapján, az attalai templomban Istvánka Vince atya 
szentelte meg, hiszen a megszentelt dolgok maguk is 
válhatnak a szent jelleg közvetítőivé; ami velük érintke-
zésbe kerül, az maga is megszentelődik. 
   Áldást kérünk a benne cseperedő gyermekekre:
  „Istenünk kísérje és a Szűzanya vigyázza e bölcsőt és 
kis lakóit!”

Vándorbölcső szentelés

    Kikerült az első kék babazászlónk, a november 19-én 
világra jött Dobos Hunor tiszteletére! Szìvből köszöntjük 
ùjszülött kispolgárunkat a család bővüléséhez szeretettel 
gratulálunk! 

Babazászló

Mikulás kicsit másként
   A Mikulással való találkozást, a vírushelyzet korlátozó 
intézkedései mellett lehetett csak megvalósítani. 
   Kizárólag a csomag átadására volt lehetőség, így a gye-
rekeknél az élmény  nem szenvedett hiányt. Köszönjük a 
szülők együttműködését  ,hogy  elhozták gyermekeiket 
a Télapóhoz, így közel 90 csomag  került átadásra, ezzel 
örömet szerezve a kicsiknek.
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