
1.  

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Kőnigné Nagy Magdolna 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Kőnigné Nagy Magdolna 

Levelezési cím: 7252 Attala,Széchenyi u.20/a 

Telefonszám: 06 30 4545977 

E-mail cím: Konignemagdi@freemail.hu 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: 

Attala Község Címere 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Attala Község Önkormányzata 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

x települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság 

 

  



5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása: 

A címeren álló, csücskös talpú pajzs, mely kék színű hullámos pólya által van 

kettévágva (ez a Kapos folyót jelképezi). Felső, vörös mezejében kereszt alakban 

elhelyezett hét darab aranyszínű búzakalász szerepel (a szimbólum a helység 

tradicionálisan jelentős mezőgazdaságát jelképezi). Alsó, zöld mezejében lebegő, 

aranyszínű, kéttornyú vár egy darab fekete keresztablakkal és egy darab kapuval. 

A két torony felett egy-egy aranyszínű csillag található, közöttük pedig egy darab 

ezüstszínű liliom. 

 

A népmonda szerint itt egy vár létezett - emiatt választották a római korra jellemző 

erődszerű várat -, tulajdonosa egy Atala nevű igen szép nő volt, aki berakatta az 

ablakait, csupán egyen át engedte a világosságot beáramlani, majd azt mondta 

alattvalóinak: "Ha ezen ablakot is befalaztatom, akkor az Isten sem lát engemet", 

mely dacos gúnyolódásáért az Isten azonnal a vár elsüllyesztésével büntette. 

Emiatt található egy ablak a címerben szereplő váron is. A liliom a település 

vallásosságát jelképezi. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A több száz éves címer Attala község számára értékes történelmi és kulturális 

örökség. Legyünk büszkék rá! Kevés település rendelkezik ilyen jellegű címerrel. A 

paraszti települések címerükbe csak mezőgazdasági eszközöket, jellemzően: kapát, 

ekét, kaszát, cséphadarót voltak jogosultak használni. Mivel Attala történelmi 

címere ezektől eltérő, ezért a település már több száz évvel ezelőtt 

is meglévő viszonylagos szabadságát, önállóságát is bizonyítja. A mai napig él a 

gazdálkodás szeretete és a keresztény hit megőrzése. 

 

 

 



7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-attala.shtml 

Attala Község Krónikája 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.attala.hu 

III. 

MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő 

dokumentumok, támogató és ajánló levelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-attala.shtml

