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Attala a különleges vidéki esszencia

  Fantasztikus játszótér került kialakításra a focipálya 
területén. A Magyar Falu Programon keresztül elnyert 
közel 5 000 000 Ft-ból, az önkormányzat 10 db közterü-
leti játékot, 3 filagóriát, 6 köztéri padot, 4 szemétgyűjtőt, 
1 ivó kutat, 1 biciklitárolót, 650 db csodasövényt, szik-
lakert kialakításához sziklakerti követ és a játékok ütés-
csillapításához, 40 m3 homokot vásárolt. 
  Ezt a közel 1,2 hektáros területet szeretnénk családi 
parkká alakítani, melynek neve Eleven játszótér és csa-
ládi park lesz.
  További fejlesztési ötleteinket is szeretnénk megva-
lósítani, a pályázati forrásoknak köszönhetően. Aktív 
sportolásra tollaslabda-, röplabda -, kosárlabda-, petang 
pályát, illetve parkfitneszt szándékozunk kialakítani. 
Kültéri ping-pong asztal is kihelyezésre kerül, egy ta-
posósétány is helyet kap a pályán, valamint futókör ki-
alakítása is a terveink között szerepel. Természetesen a 
focipálya megmarad, melyet szeretnénk egy kicsit felújí-
tani, az egyenetlen talajt- gyepet megújítani, kapufákat 
lefesteni. A terület végébe tervezünk két bicikli cross pá-
lyát kialakítani, egyet a legkisebb korosztálynak és egyet 
a nagyobbaknak.
  Az Önkormányzat vallja, hogy az egészség megőrzésé-
nek egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sporto-
lás, melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és ingye-
nes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni, ezért kíván 
aktívan fellépni a szabadidősport fejlesztésében és szer-
vezésében. A szabadidő eltöltés kultúrájának rekreációs 
hatása: a jó közérzet, jó érzés, jó lét, amely a minőségi 
élet megteremtését szolgálja településünkön.
  Reméljük, így minden korosztály megtalálja majd az 
aktív kikapcsolódáshoz szükséges eszközöket.

Hírek

  A 2019-es, Magyar Falu Programon belül elnyert pá-
lyázat kivitelezése történt meg akkor, amikor 2020 év 
végén elkészült Attalában, a Rákóczi utca páratlan olda-
lának térkövezése.
  Az erre elnyert összeg közel 5000 000 Ft volt, mely az 
anyagköltséget fedezte, a kivitelezési munka díját az 
Önkormányzat fizette. A pályázatnak köszönhetően 
hatszázhetvenöt négyzetméter járdaszakasz újult meg, 
mely korszerű és kényelmes közlekedést biztosít a gya-
logosoknak. Bízunk abban, hogy nagy megelégedéssel 
használják a lakók a felújított járdát!

Új játszótér Attalán

Elkészült a Rákóczi utcai járda

  Az Attala Községért Közalapítvány az idei évben is pá-
lyázati felhívást tesz közzé Tanulmányi Ösztöndíj cím-
mel. Közalapítványunk anyagi erejéhez mérten támo-
gatni kívánja az általános és középfokú tanúlmányaikat 
folytató diákokat. Minden osztályból illetve évfolyamró1 
egy pályázó kerül díjazásra. Az elbírálás egyetlen szem-
pontja a pályázati feltételek mellett a legjobb tanulmányi 
átlageredmény 2020-2021 tanév végén. A pályázatokat 
június 30-ig lehet beadni, elbírálásuk és díjazásuk július 
első heteiben esedékes.
  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot is támogatja az alapítvány felsőoktatási 
hallgatók számára.
  Részletes információk és a kitöltendő űrlapok megta-
lálhatók a www.attala.hu honlapon.

Alapítványi ösztöndíj pályázat
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Együtt Attala Jövőjéért Egyesület
     A Magyar Falu Programon belül, településünk az alábbi 
pályázatokban vesz részt:
   - az Ady utcai járda páros oldalának felújítása 
   - temetőfejlesztési pályázati kiíráson belül, szeretnénk ur-
nafalat építtetni, illetve a temető kapukat lecserélni
   - polgármesteri hivatal felújítására is pályázni fogunk, hi-
szen a tető is nagyon rossz állapotban van és a lábazat is 
felázik
   - út felújítások  ( Széchenyi- Rákóczi utcai összekötő sza-
kasz, Széchenyi- Ady utcai összekötő szakasz,illetve a  foci-
pálya melletti földes út)
   - önkormányzati gépbeszerzések (közterület fenntartás-
sal kapcsolatos gépekre szeretnénk pályázni)
  HUNG -2021 Hungarikum pályázaton is részt vesz Ön-
kormányzatunk, bemutatóterek kialakítása, rendezvények 
megvalósítása célcsoportban.
  MFP-KEB/2021 pályázaton a Közösségszervezéshez kap-
csolódó eszközbeszerzésre és programra pályázott az Ön-
kormányzat.
  Az Együtt Attala Jövőjéért Egyesület, szeretné az iskola 
épületét belül kifesteni,  ezért  a Lets ’Colour országos pá-
lyázaton indult. A festés érinti a két tantermet, a folyosót és 
tanárit, összesen 500 m2 falfelületen érint. 
  Természetes az önkormányzat minden olyan pályázatot 
be fog adni, ami a település fejlődését szolgálja.

  Településünk óvodája, Dropka Katalin intézményveze-
tő és persze az óvodai dolgozók segítségével részt vesz az 
Ovikert Programban.
  A pályázat célja a legfiatalabb korosztály ösztönzése 
saját  kiskert kialakítására, mely során már fiatalon el-
sajátíthatják a kertművelés alapjait, kapcsolatba kerül-
hetnek a talajjal, a növényekkel, a kert hasznos és káros 
állataival, megtapasztalhatják a növények nevelésének 
lépéseit, és saját munkájuk eredményét, gyümölcsét. 
  Óvodánk pedagógusai is fontosnak tartják, hogy a gye-
rekek személyiségének fejlődéséhez  a munkára nevelés-
sel, közös élményekkel  is hozzájáruljanak. A külső világ 
tevékeny megismerésére a közvetlen tapasztalatszerzés 
kiemelkedően fontos, hatékony módszer.
  Az óvoda udvarán ennek keretében kialakításra került 
két darab magaságyás, amelybe az óvoda palántákat fog 
kapni.
  Ezekről a palántákról bizony az ovisoknak kell majd 
gondoskodniuk, persze az óvónénik és dadus nénik se-
gítségével. 

Az első félévben beadott pályázatok

Ovikert program az attalai óvodában
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Húsvéti fészekrablás Attalán
  Osztatlan sikert aratott egy Országos program települé-
sünkön is, melyet a Húsvéti fészekrablás címen hirdettünk 
meg. A játékos túra lényege az volt, hogy a fészekrakók a 
kerítésükre, vagy a házuk elé, jól látható fészket építettek. A 
fészekbe olyan ajándékok kerültek, aminek a kis fészekrab-
lók örülhettek. Ez lehetett használaton kívüli plüss játék, 
kézzel készített kisebb ajándék, festett vagy csoki tojások, 
más édesség vagy egyenként becsomagolt és nem romlan-
dó sütemény. Húsvét vasárnap a gyerekek, szüleik kíséreté-
ben – mivel ez inkább a kisebbekről szólt  – megkeresték a 
fészkeket és az abban található ajándékokból választhattak 
egyet. 
  Hogy hol kellett keresni a fészket? Egy előzetesen kiadott 
térképén segítette a túrát, így 17 fészket kereshettek meg a 
családok. Viszont ugyan úgy, mint locsoláskor, a kicsiknek 
cserébe valamit a fészekben kellett hagyniuk! Egy rajzot, 
akár egy verset vagy bármi apróságot, amit ő ajándékozni 
szeretett volna a házigazdáknak .Ez egy adok, kapok játék 
volt!  
  Hálásan köszönjük a sok ötletes fészket, a szeretettel ké-
szült ajándékokat a fészekrakóknak. Külön köszönet a kis-
gyerekes szülőknek, hogy elkísérték csemetéiket a nyuszi 
fészkekhez és kedves csereajándékot vittek a fészekrakók-
nak.
  „A szépség ott rejlik minden pillanatban... Elszalad….de 
emlékként ott őrzöd önmagadban.”
     / Dóró Sándor/

  Az Együtt Attala Jövőjéért Egyesület tagjai az idei évben 
is nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába, 
hogy hozzájáruljanak a falu épüléséhez-szépüléséhez. 
Februárban az országos Házasság Hete programsoro-
zathoz csatlakozva kialakítottak egy szerelemlakat falat.
  Márciusban az egyesület részt vett a falu főterének 
húsvéti díszítésében, hogy hozzájáruljanak az ünnepi 
hangulathoz. Feldíszítették a lassan hagyományosnak 
számító tojásfát, és a gyerekek legnagyobb örömére 
egész csibe- és nyúlsereget helyeztek ki a falu különböző 
pontjain, melynek csúcspontja a tér közepén felállított 
szalmabála nyuszi volt.
  Áprilisban az egyesület tagjai dacolva a tavaszi téllel 
gyönyörű sziklakertet alakítottak ki az új játszótér mel-
lett, valamint segítettek a tavaszi virágok elültetésében. 
  Reményeik szerint tovább tudják folytatni a faluszépí-
tést és különböző programokkal is hozzájárulhatnak 
majd az településen élők jó közérzetéhez. 
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  Cserné Beles Szandra kezdeményezésére, csatlakoz-
tunk a Fogadj örökbe egy ovit!- mozgalomhoz, mely a 
halmozottan hátrányos helyzetű óvodák megsegítésére 
jött létre. A mélyszegénységben élő gyermekeknek le-
het segíteni már nem használt, de jó állapotú ruhákkal, 
játékokkal, tisztítószerrel, takaróval is. Attala, a 300 fős  
somogyi kistelepülés óvodáját fogadhatta örökbe ,neve-
zetesen Rinyaújlakot. Településünk ismét bizonyította 
összefogását, és a „valamit tenni kell „ érzésből , renge-
teg ruhát, cipőt,játékot adományoztak e nemes cél érde-
kében ,amit ezúton is hálásan köszönünk. 
  December 16-án juttattuk el az adományt a rinyaújlaki 
óvodába, ahol hatalmas szeretettel és meghatódottság-
gal fogadták a kisbusznyi adományt. Továbbra is várjuk 
a felajánlásokat , az Ikszt épületében már gyülekezik a 
következő adomány szállítmány

Rinyaújlaki örökbefogadott óvoda adományozása

  Nagy örömünkre szolgál, hogy több egyeztetés után, 
2021 szeptemberétől 14 elsőssel újraindul az attalai iskola. 
A leendő tanítók nagy lendülettel és fantasztikus ötle-
tekkel állnak neki a nem kis kihívást jelentő munkának, 
melyben óriási segítséget nyújt a falu közössége is. 
  Szeptemberben csak első osztály indul, a többi évfolyam 
folyamatosan fog ráépülni. Ez azt jelenti, hogy terveink 
szerint 2022 szeptemberétől már első és második évfo-
lyam, míg 2023-tól első, második és harmadik évfolyam, 
2024-ben pedig már mind a 4 évfolyamon fog zajlani az 
oktatás, és elballagnak első „végzőseink”.
  Minden feltétel adott, hogy a gyermekek az általános 
iskola követelményeit maradéktalanul teljesítsék: ma-
gas szintű tanulmányi munka, szakkörök, angol nyelv 
tanítása, sportfoglalkozások, művészeti oktatás. A falusi 
környezet adottságait kihasználva, nagy hangsúlyt szeret-
nénk fektetni a környezeti nevelésre is. 
  Emellett a tanulók a kisebb létszám és a családias han-
gulat minden előnyét élvezhetik: személyre szabott fi-
gyelem,  tehetséggondozás, versenyeken való részvételi 
lehetőség és felzárkóztatás . A pedagógusok jobban oda 
tudnak figyelni a gyerekekre: nagy gondot fordítanak az 
élményalapú oktatásra, az érzelmi és erkölcsi nevelésre, 
valamint  a közösségépítésre is.  A cél az, hogy az iskola 
olyan szeretetteljes, elfogadó és biztonságos légkört nyújt-
son mindenkinek, ahol a gyerekek jól érzik magukat és 
ahová örömmel járnak. 

Újjáéled az attalai iskola

 „Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyerekek az 
iskolában, inkább az, hogyan tanulják, mert ez meghatá-
rozza a tudásuk felhasználását egész életük során.” 
     (Max Plancot)

  Költészet Napja, Április 11.
  A  megmozdulás egy világraszóló költészeti akció a ma-
gyar költészet napján, József Attila születésnapján, ápri-
lis 11-én. Egy nap a magyar verseké, melyek elárasztják 
a hirdetőoszlopokat, valódi üzenő falakat , járdákat és 
minden legálisan posztolható felületet! Megleptük egy-
mást és magunkat valami igazán értékessel: a kedvenc 
verseinkkel.
 A versposztolás egy olyan rendhagyó ünneplés, ami 
végre összekötött minket. Minden helyi  résztvevő egy 
kicsit hozzátett a nagy ünnephez településünkön is. 
Több háznál, illetve a hirdetőfalakon is megjelentek ver-
sek, melyet ezúton is köszönünk mindenkinek.

Anyák napja az oviban

  Május első vasárnapja, anyák napja. Óvodánkban áp-
rilis 30-án (pénteken) került sor eme nevezetes nap 
megünneplésére.
  Az ünneplés a pandémiás időszak miatt sajnos rendha-
gyóra sikerült, de ettől függetlenül az ovisok megemlé-
keztek és köszöntötték az édesanyákat. 
  A gyerekek csillogó szemmel mondtak el édesanyjuk-
nak egy verset, az anyukák pedig meghatódva figyelték 
csemetéjüket.  A vers mellé minden anyuka kapott egy 
virágot és egy gyermeke által készített ajándékot. 
Köszönjük a megható pillanatokat az óvoda dolgozóinak!

Posztolj verset az utcára!
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Készült 2021 májusában
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

Kedves gyászoló család, barátok, ismerősök! 
  Mondják, hogy könnyebb elmenni, mint búcsút venni 
attól, akit szeretünk, mert a halál hosszú, csendes álom, 
a búcsúzás szívet tépő fájdalom. 
  Tudjuk jól, a veszteséget elfogadni legnehezebb mindig 
az itt maradt családtagoknak: Számukra nem lesz majd 
valaki más, nem lép helyébe valaki új, mert szerető férj, 
apa és nagyapa csak egy van. 
  Ne feledjük, hogy ez nemcsak a búcsú, hanem a köszö-
net pillanata is. Amikor búcsúzunk, egyúttal köszönetet 
is mondunk belső csendünkben mindazért, ami rá em-
lékeztet, amit neki köszönhetünk. Vigasztaljon minket 
a tudat, hogy ismerhettük, hogy köztünk, velünk élt. 
Nyújtson vigaszt a gondolat, hogy egykor nekünk, ér-
tünk dolgozott! Emléke örökké bennünk él!
  Fogadják őszinte részvétünket, és kívánjuk, hogy a 
sok-sok kellemes emlék enyhítse fájdalmukat, otthon a 
lakásban, vagy ha a településen járnak. Adjon erőt, mi-
kor évtizedek múlva is látják, hogy ezt is, azt is ő vitte 
véghez.a
  Nem tehetünk mást, mint fájó szívvel, Isten akaratá-
ban megnyugodva, keresztény lélekkel hisszük, hogy 
nem ment el, csak – mint mindig – előrement, tapossa 
az utat, mutatja az irányt, 
és ott vár majd az út túl-
oldalán.  
  Szerettei mélységes fáj-
dalmában, kell azonban, 
hogy ezt a fájdalmat felül-
múlja a boldog találkozás: 
a feltámadás és az örök 
élet reménye. Ezzel a re-
ménységgel búcsúzzunk 
tőle. 

Nyugodjék békességben!
1951 - 2021

In memoriam Kalocsa Jenő Tisztelet a Hősöknek
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  Az a megtiszteltetés érte kis falunkat, hogy települé-
sünk lakója, Bucskó István (kaposvári MH 64. Boczon-
ádi Szabó József Logisztikai Ezred, szállító zászlóaljának 
tizedese) az attalai temetőben, 12 hősi sírt tisztított meg 
saját költségén, szabadidejében.
  A megtisztított sírokat nemzeti színű szalag jelzi, bár a 
szembeötlő különbség látványos, a sírok tisztítása előtti 
és utáni állapotában. A templomkertben, a II. világhá-
borús emlékmű is megtisztításra került
  Ez a tevékenysége új fényben ragyogtatja fel a régmúlt 
emlékeit, bízva abban, hogy a jövő generációk is ugyani-
lyen hittel, tisztelettel és szeretettel fogják ápolni a múltat 
és emlékeznek azokra, akik életüket adták hazájukért.
  Hálásan köszönjük az áldozatos munkát!

  Attala csatlakozott a „CseppetSem!” programhoz, 
melynek keretében külön konténerben gyűjti a telepü-
lés a háztartásokban keletkező használt sütő olajat. A 
program országos szinten 2020 októberében indult, és 
ez alatt a rövid idő alatt, több mint 650 település csat-
lakozott hozzá. A települések csatlakozása folyamatos, 
a 100%-ban hazai tulajdonú Biotrans Kft. 2021 nyará-
ra 4,8 millió fős eléréssel számol, így a magyar lakos-
ság legalább fele, elérhető közelségben találhatja meg a 
„CseppetSem!” Pontokat.
  Azon településeken, ahol a lakosság értesül a lehető-
ségről, ott már népszerű a program, s hamarosan a tele-
pülés üzemeltetési költségeinek csökkenése (szennyvíz-
tisztító üzemeltetése, csatornahálózat karbantartása) is 
várható, míg csatornázatlan területeken kevesebb hasz-
nált sütőolaj jelenik meg a kommunális hulladékban és 
a talajban.
  Településünkön az önkormányzat épülete előtt találha-
tó a 240 literes olajgyűjtő. Ide műanyag flakonokba lehet 
elhelyezni a használt háztartási olajat.
  Szeretnénk, ha Attalában is egyre jobban elterjedne a 
környezettudatos gondolkodás. Köszönjük az eddig le-
adott használt olajat és bízunk benne, hogy minél töb-
ben élnek majd a lehetőséggel.
  Óvjuk, védjük környezetünket!

A környezetvédelem érdekében


