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Attala a különleges vidéki esszencia

Hírek

   A Magyar Falu Program keretében Attala Község 
Önkormányzata pályázatot nyújtott be járdafelújítás 
anyagtámogatására.
  Augusztusban érkezett a jó hír, hogy településünk a 
megpályázott 3 141 324 Ft összegű támogatást megnyerte.
  A támogatói okirat, és az elnyert összeg is megérkezett 
Önkormányzatunk számlájára. 
   Terveink szerint a munkálatok jövő év elején kezdődnek 
majd meg. A pályázat keretében, az Ady utca páros 
oldalának járdája fog térköves burkolatot kapni, remél-
hetőleg mindenki megelégedésére.

Alapítványi ösztöndíj - jótékonysági bál

Ady utcai járdafelújítás

  Az Attala Községért Közalapítvány az idei évben is 
pályázatot hirdetett Tanulmányi Ösztöndíj címmel. 
Minden osztályból illetve évfolyambó1 egy-egy tanuló 
került díjazásra. Az elbírálás egyetlen szempontja a pályá-
zati feltételek mellett a legjobb tanulmányi átlageredmény. 
A versenyszellem idén is megmozgatta a diákokat, 16-an 
adták be pályázatukat. Ebből 10 tanulót tudtunk ösztön-
díjjal megjutalmazni. Sajnos 6 tanuló beadott pályázatát 
el kellett utasítanunk. Köszönjük mindenkinek a lelkese-
dést, lehetőségeinkhez mérten a jövő évben is szeretnénk 
meghirdetni a pályázatot.
   Jó tanulást és kíváló tanulmányi eredményeket kívánunk 
az elkövetkezendő tanévre is!
  Augusztus 14-én jótékonysági bált szervezett alapítvá-
nyunk, melyre hatalmas érdeklődés mutatkozott. Jelentős 
anyagi felajánlás és rengeteg tombolatárgy  érkezett felhí-
vásunkra. Ezúton is köszönjük mindenkinek aki szívből 
támogatta adományával munkásságunkat és az éves adó 
1%-os utalások mellett idén 300 000 Ft többlet bevételhez 
segítette alapítványunkat. A rendezvényre attalából és a kör-
nyező településekről is szép számmal érkeztek vendégek. A 
bálon a talpalávalót a Goldens Party Band szolgáltatta, a 
résztvevők láthatóan jól érezték magukat. A hajnalig tartó 
mulatság bizonyítja, hogy e sikeres kezdeményezés jövőre 
ismét megrendezésre kerülhet. Köszönet érte mindenkinek!

Bölcsőde épülhet Attalán
    Ez év nyarán került beadásra Attala település következő 
nagy beruházásának pályázata.
 Szeretnénk a falu közintézményeinek sorát egy új 
bölcsődével bővíteni. A leendő bölcsőde az Ady utcában, 
az önkormányzat birtokában lévő telken kerülne 
felépítésre. Az erre elnyerhető összeg 168 000 000 Ft. 
A bölcsőde 14 gyermek számára biztosítana ellátást, 
felügyeletet. 
   Véleményünk szerint indokolt egy bölcsőde építése, 
hiszen kis falunkba újra sok fiatal  telepszik le és vállal 
itt családot. Nekik szeretnénk ezzel a lehetőséggel se-
gítséget nyújtani. 
   Természetesen a környező településekről is érkezhetnek 
gyermekek, de elsőbbséget élveznek az attalai családok.
  A képviselőtestület a pályázat sikerében bízik és 
természetesen a döntésről is hírt adunk.
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Festménykiállítás és vásár

Családi sport és egészség nap
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  A művelődési házban került megrendezésre Nyakas 
Erzsi alkotásaiból egy fantasztikus kiállítás augusztus-
ban. Kedvenc témái a tájkép és a csendélet.  Erdő , mező 
, fák,virágok  a bennünket  körülvevő szépségeket jele-
níti meg képein. Arra törekszik, hogy alkotásai a béke 
és a nyugalom hangulatát árasszák. Természetszerető 
emberként jellemezte magát, képei általánosságban a 
realista stílust képviseli, de absztrakt képek festésével 
is próbálkozik.2004-től a Pannon Art Alkotóművészeti 
Egyesület tagja. Számos értékes, zsűrizés által visszaiga-
zolt értékes munkáját láthattuk. A kiállítás alkalmával, 
vásárlásra is sor került, így  8 kép kerül új tulajdonoshoz.

  A sportpálya és Eleven park adott otthont progra-
munknak, melyet a családok aktív kikapcsolódására 
rendeztünk. A dombóvári Egészségfejlesztési Iroda 
együttműködésével valósulhatott meg a rendezvény. El-
sőrendű cél az egészségmegőrzés és a prevenció, egész-
ségfejlesztési eszközökkel, mozgással és cselekvéssel, va-
lamint az életminőség javítása, a táplálkozás, testmozgás 
sport segítségével. Az egészségkultúra fejlesztése és a 
tudatosság kiemelten fontos feladatuk. A mi feladatunk 
pedig az aktív cselekvésé volt, melyben parasztolimpiai 
játékokkal, mobilhajítással , sorversenyekkel színesítet-
tük a délutánt. Külön öröm volt látni a játékos felnőttek 
részvételét, a gyerekek csillogó szemét és a közösségi be-
szélgetések –piknik pozitív hatását. Önkéntes segítőink-
nek köszönhetően, több száz lángos és langalló  került a 
gasztronómiai kínálat virtuális étlapjára.

  2021 június 25-én tartottuk az „attalai aprókkal” az idei 
nevelési évet záró ünnepségünket. A gyermekek és mi 
pedagógusok is szorgosan készültünk az ezt megelőző 
hetekben, hiszen a járvány okozta korlátozások a mi  
életünkre is hatással voltak. Az óvodában 1,5 hónapig 
csak ügyelet volt, így a gyermekek újra (akár csak a tava-
lyi nevelési évben) kizökkentek az óvodai élet jól meg-
szokott napjaiból. A rövid idő ellenére is sikerült egy 
remek műsorral készülnünk. A nagy, illetve a középső 
csoportos gyermekek mesét dramatizáltak, illetve kör-
játékokkal is készültek, a kisebbek pedig gyermekdalok-
kal, mondókákkal kedveskedtek a közönségnek. 
   A tanév során tanultakból állítottuk össze a műsort, 
így a gyermekek a legkedveltebb dalaikat adhatták elő. 
A nagycsoportos gyermekek ballagására is ezen alalom-
mal került sor. Ünnepi ruhában, verset szavalva, énekel-
ve köszöntek el az óvodától. Az utolsó óvodai tornát, ha-
talmas színes ejtőernyő mozgatásával végezték , egy szép 
búcsúzó dalra.  Az óvoda dolgozói, a tarisznya mellett 
ajándékokkal,  léggömbbel, emléklappal  kedveskedtek 
a ballagóknak. Zárásként minden óvodást csoki tortával 
és üdítővel vendégeltek meg az óvoda dolgozói.
   A szülők segítsége nélkül nem lett volna ilyen remek 
hangulatú, bensőséges az ünnepség. Megannyi gyönyö-
rű virággal támogatták az óvodát, amivel színesebbé 
tudtuk varázsolni az ünnepély helyszínét.

Óvoda évzárója és ballagója

  Szívből köszöntjük településünk nevében kispolgárainkat. 
2021.Július 1-én született Bucskó Bella , aki a Vándorbölcső 
2. kis „lakója” volt. 
  Július 27-én született Nagy Luca Kiara, majd augusztus-
ban Molnár Károly.
  A családok bővüléséhez gratulálunk, Isten hozott attalán 
benneteket gyerekek!

Babazászló - Vándorbölcső
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   Augusztus 30-án került sor az attalai iskola évnyitójára.
14 kis elsős vette birtokba az iskolát épületét és a hozzá 
tartozó udvart. Ahhoz, hogy az iskola újra elindulhas-
son, nagyon hosszú utat kellett végig járnunk.
  Tavaly tavasszal 8 iskolás járt az attalai általános iskolába 
a 4 évfolyamon, aztán nyáron sajnos ebből kiírattak 3 gyer-
meket, így a létszám annyira lecsökkent, hogy a tankerület 
közösen az önkormányzattal úgy döntött, 1 évig szünetel-
tetni fogja az iskola működését.
   Ez év januárjában iskolanyitogatót szerveztünk, amely-
re szeretettel vártuk a leendő elsősöket szüleikkel. Sokan 
voltak kíváncsiak az iskolára és arra, hogy a pedagógusok 
milyen formában képzelik az oktatást.
   Sok buktató után, megtörtént tavasszal az iskolai be-
iratkozás, minimális 14 fős létszámmal. Ezután vette 
kezdetét az őrült munka. A tankerülettel megegyeztünk 
abban, hogy milyen felújítási munkát végeznek el ők és 
mit vállal az önkormányzat. A tankerület felcsiszoltatta 
a két tanterem padlóját és lakkoztatta, új vizesblokk ki-
alakítására került sor és a tanári padlója is új burkolatot 
kapott általuk. Ezért nagyon hálásak vagyunk!
  Az önkormányzat vállalta, hogy a falak festéséhez 
szükséges alapanyagokat megveszi és társadalmi munka 
keretében kifesti az iskola épületét, ami meg is valósult.
Szülők érkeztek segíteni, pedagógusaink is ecsetet, fes-
téket ragadtak és le sem tették, amíg nem végeztünk. A 
falak új színt kaptak illetve olyan dekorációt, mely gyer-
mekközpontú, szívet-lelket melengető.  
   Szeretnénk, ha elsőseink és szüleik, első látásra be-
leszeretnének iskolánkba és ehhez fontos egy színes, 
gyerekbarát belső környezet kialakítása, mely élettelibb, 
barátságos és inspiráló.
   Aztán jöttek a vadabbnál vadabb ötletek az udvar 
díszítésére, a kinti egyszerű, de mégis fejlesztő játékok 
kialakítására. Aki részt vett ebben a munkában, az 
mind-mind magáénak érzi és érezheti az iskolát.
   Kívánjuk, hogy az iskola falai közé gyerekzsivaj és sok 
vidámság költözzön. Az elsősöknek jó tanulást, a tanítóknak 
pedig kitartást kívánunk az elkövetkezendő tanévre.

Tanévnyitó az attalai iskolában

Szatmárcsekei Nemzetközi Szilvalekvár főzés 

   A fiatalok körében is népszerű, bulizós, „utcai” fúvós 
zenekar tartott koncertet az attalai park főterén. 2018-ban, 
egy pécsi hölgynek adott szerenád alkalmával álltak össze 
a fiatalok, majd ezután a 9 fős csapat együtt maradt és 
azóta is töretlen a sikerük. Hatalmas élmény volt hallani 
a különböző stílusú műveket, ízlésesen áthangszerelve. 
Főként popzenei slágereket dolgoznak fel ,egészen  a 90-es 
évektől a mai kor popzenééig. Kreatívan,egyedi stílusban 
adják elő műsoraikat ,ezzel is megőrizve egyediségüket.

   Hálásak vagyunk Csoma Zoltán Polgármester úrnak, 
hogy ismét meghívást kaptunk a Nemzetközi Szilvalek-
várfőző versenyre augusztus 21-re, Szatmárcsekére. 
  E hosszú barátság, a 20 éves jubileumához érkezett, 
melyről szeretettel és meghatódva emlékeztünk meg 
közösen. Az attalai csapat egy jubileumi plakettel aján-
dékozta meg a vendéglátókat.
  „A madárnak (...) szárnya van és szabadsága, az embernek 
pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.” Tamási Áron 

Nyáresti térzene Smooth Chriminals Banddel

    A nyári gyerektábor 3. hetét kezdtük meg augusztus 
végén. Az egy hetes programot az önismereti játékok, 
közösségfejlesztés, és kreativ sokoldalúság jellemezte. A 
gyerekek megismerkedhettek a  társas hatékonyságot fej-
lesztő játékokkal,volt „szinkonizálás” játék, mely a non 
verbális kommunikációt fejleszti valamint  az empátiás 
készséget. Nagyon fontos a gyerekközösségek számára a 
társas kapcsolatok erősítése, a bizalom megszilárdítása. 
Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a gyerekek élmény-
nyel gazdagodjanak a nyári szünetben is.

Kreatív gyermektábor
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Készült 2021 szeptemberben
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

Falunap
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  Településünk egyik legjelesebb napja, a Falunap. Ilyenkor 
az elszármazottak is hazajönnek, meglátogatják rokonai-
kat, és kikapcsolódnak. Sokuknak Attala a „lelki-otthona”, 
még ha mindennapjaikat nem is itt élik, de itt vannak a 
családjaik és emlékeik. Ezért érdemes és szükséges ten-
nünk a tágabb értelemben vett közösségünkért, a közsé-
günkért. Testvértelepülésünk, Szatmárcseke is elfogadta 
a meghívást e jeles napra, így 6 fős csapattal képviselte 
magát a szabolcsi község. A sátrukba betévedteket, szil-
vapálinkával és szabolcsi ételkülönlegességekkel várták. 
A Gazda Vadásztársaság, kiállítással valamint különleges 
hal- és vadétellel kínálta az idelátogatókat, amit ezúton is 
köszönünk a csapatnak. Készült még birkapörkölt, melyet 
Bognár Cecília ajánlott fel és készítette el, köszönjük.
   A programokat a foci verseny  és kulturális sokszínűség 
jellemezte, bízunk benne, hogy mindenki talált a kedvére 
való szórakozást. 
   Köszönjük az óvodások, iskolások és a Pávakör műsorát, 
mellyel színesítették a kulturális műsorunkat.
  Trapp Doriánnak is köszönjük a kiváló hangulatot a 
nap zárásaként.
   Orbán Attilát is köreinkben köszönthettük, aki a Me-
gyei Közgyűlés alelnöke és szívbéli köszönetét fejezte ki 
a meghívásért. A  környező települések polgármesterei 
is szeretettel érkeztek hozzánk és ünnepeltek velünk 
együtt, épp úgy mint a szomszédos települések civil 
lakossága is.
   Köszönet az önkénteseknek, diákoknak, akik segítettek 
a helyszín feldíszítésében, az előkészületekben és egész 
nap folyamán biztosították, hogy a falunapi rendezvény 
zavartalanul és zökkenőmentesen teljen.
  Köszönjük a felajánlásokat, Bíró Anettnek a tortát és 
a körbálákat Kántor Gábornak. Együttműködő partne-
rünknek, Attala Községért Közalapítványnak is hálásak 
vagyunk az anyagi támogatásért valamint a  dombóvári 
Egészségfejlesztési Iroda közreműködését is nagyon kö-
szönjük. Szeretnénk megköszönni a közfoglalkoztatot-
taknak a munkáját, akik fáradhatatlanul dolgoztak, hogy 
a falunap helyszíne megfelelő legyen, illetve megszépítették 
a köztereket is.

  Vállalkozó szellemű hölgyek és urak vehettek részt a 
hagyományos házi rétes elkészítésében. A tészta ledagasz-
tása után-mert egy kis ideig pihennie kell-elkészítettük a 
rétesbe való töltelékeket, amely tetszés szerint készülhet 
almából, meggyből, túróból, mákból vagy káposztából. A 
pihentetett tésztát ezután hagyományos módon nagyon 
vékonyra kihúztuk, megtöltöttük valamelyik finomsággal, 
összetekertük, tepsibe raktuk, majd megsütöttük. 
  Az eredmény egy fantasztikus házi rétes lett, amelyet a részt-
vevők közösen elfogyasztottak! Hálásan köszönjük minden 
résztvevőnek, azt a  fantasztikus napot, ahol finomabbnál 
finomabb rétesek készültek. Külön köszönjük a két tanító-
mesterünk  Kalocsa Jánosné Magdi néni és Piros Jenőné Erzsi 
néni türelmét, odaadását és végtelen szeretetét, amellyel 
átadták minden tudásukat nekünk. Szívből köszönjük!

Rétessütés


