
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: 

Szent Kristóf faragott 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, Petőfi utcai park közterülete 

 

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: 

Szent Kristóf azon szentek sorába tartozik, akiknek a létezését történetileg nem 

lehet egyértelműen igazolni, mégis igen nagy tiszteletnek örvend. A legenda szerint 

hatalmas termetű ember volt,ezt a rendkívüli adottságát pedig arra használta, hogy 

az embereket a vállán cipelte át egyik partról a másikra. Egy napon, merthogy 

minden vágya Krisztus szolgálata volt, egy kisgyermek jelentkezett nála, hogy 

szeretne átkelni a megáradt folyón. Kristóf megörült, hogy lesz egy könnyű fuvarja, 

és átkelt, gyerekkel a vállán a túlsó partra. Amikor épségben átértek, a gyermek 

közölte vele, hogy teljesült a Kristóf leghőbb vágya, hiszen most  szolgálhatta Isten 

fiát, ugyanis a gyermek nem volt más, mint maga Jézus Krisztus. Szent Kristóf 

legismertebb ábrázolása éppen ezért: vízben gázol és egy gyermeket visz a vállán. 

A Kristóf (Christo-phoro) név pedig “Krisztust cipelő”-t jelent. 

2013-ban készült fafaragott szobor, Boa Endre alkotása , mely az úton járók jó 

szerencséjét hivatott védeni ,ezért is néz a 61-es főútra a szobor. A park 

elkészültével Gelencsér István polgármester és képviselőtestülete tiszteletdíjukból 

állíttatták a szobrot , a település lakosságának ajánlva. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Keresztény település révén fontosnak tartjuk a méltó emlékművek, maradandó 

értékek létrehozását . 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

www.attala.hu 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_2014_09/?pg=63&la

yout=s&query=Attala 

 

 

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

 

http://www.attala.hu/
https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_2014_09/?pg=63&layout=s&query=Attala
https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_2014_09/?pg=63&layout=s&query=Attala
http://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 

 


