
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: 7250 Attala,Széchenyi u.20/a 

Telefonszám: 0630 4545977 

E-mail cím: konignemagdi@freemail.hu 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: 

Atala millenniumi kerámia szobor 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

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

□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Attala Béke tér.16. (Közterület) 

 

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: 

2000.08.12-én, a millennium évében állíttatta Attala lakossága az emlékművet a 

helyi iskola elé, melyen a település vélt névadójának, Atalának mellszobra 

látható. Keményffy Gábor pécsi keramikus készítette az alkotást . 

A település története a római időkig nyúlik vissza, amikor is már megerősített 

táborhely lehetett. Erre utalnak a község határában talált római téglák, illetve 

épületmaradványok. 

A monda szerint vár is állt itt, melynek úrnője  ,a Valens római császár nagyon 

szép lánya: Atala volt .A monda szerint független életet élt teljes szabadságban,és 

kielégíthetetlen jelzőkkel illették az úrnőt. Hozzá kapcsolódik a “süllyedt vár” 

legendája, miszerint egy hajadon, a vár egykori tulajdonosa, befalaztatta a vár 

ablakait egy kivételével. Ennél megállva a következő szavakkal fordult a 

kívülállókhoz: “Ha még ezt az ablakot is befalaztatom, akkor az Isten sem lát 

engemet!” Erre a dacos gúnyolódásra a vár elsüllyedt. Attala vagy A süllyedt vár 

történetében (Tatár Péter  Pest ,1857)olvashatjuk az alábbi sorokat: 

 

„ Itt e várban lakott Valens szép leánya, 

a kielégíthetetlen vágyú Atala, 

Kiről hivatott e vár Atala –várnak, 

És a város nyilván szinte Atalának. 

Gyönyörű leány volt Atala,Szépségét 

Csodálni sok derék ifjú jött,és kezét 

Híres hadvezérek kérték,de ő nagyon 

Válogatott a sok imádó közt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A település történetének része ez a szobor és maga a legenda is, amely a süllyedt 

vár és Attala úrhölgyet körüllengte. Méltó tiszteletnek örvend a szobor és a 

keramikus művész által megalkotott mű településünk egyik nevezetessége. A mai 

kor emberének is fontos az utókornak kordokumentumokat, látnivalókat emlékül 

hagyni a  következő nemzedékek számára. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

Attala Község Krónikája könyv 

www.attala.hu 

 

 

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

III. 

MELLÉKLETEK 

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

dokumentációja 

http://www.attala.hu/


                    

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


