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Attala a különleges vidéki esszencia

  Községünkben tavasszal megalakult az Együtt Attala 
Jövőjéért Egyesület, amelynek elnökévé Gáspár-Szabó 
Dórát választották. Helyettesei pedig Katonáné Hisbéli 
Adrienn és Cserné Beles Szandra lettek. Az Egyesület 
14 taggal jött létre. Megalakításának legfőbb célja Attala 
község történelmi múltjának és szellemi valamint tárgyi 
emlékeinek megőrzése, hagyományainak ápolása és 
bemutatása. Sporttevékenységek fejlesztése, az egészséges 
életmód biztosítása, a település környezetvédelmi és 
ökonómiai fenntartása.

Együtt Attala Jövőjéért Egyesület

   Településünk csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai 
programhoz. A program főbb célja, hogy a települések 
megnyissák értékes, érdekes épületek kapuit a látogatók 
előtt, akár épületvezetéssel. De szervezhetnek több 
épületet bemutató tematikus sétát is. 
   Attalában szeptember 19-én és 20-án az attalai tájház 
kerül megnyitásra az érdeklődők előtt  14-18 óráig.
  Célunk, hogy megismertessük Attala hagyományait, 
tárgyi emlékeit. 

Kulturális Örökség Napjai

Hírek

Kedves Attalaiak!
Köszöntöm községünk lakóit az Attalai Hírek újságunk 

első számának megjelenése alkalmából. 
Szándékunkban áll negyedévente összeállítani egy kis 
összefoglalót az Attalában történt eseményekről illetve 
szeretnénk nyomtatott formában is tájékoztatni falunk 

lakóit az éppen aktuális hírekről, programokról. 
Reméljük, sok információhoz jutnak ezáltal és az újság 

elnyeri tetszésüket!
Jó böngészést, olvasást kívánunk!

Orosváriné Bocz Tünde polgármester

  Három Királyfi, Három Királylány mozgalom célja, 
hogy megszülessenek a kívánt, tervezett gyerekek. Azt 
szeretnénk, hogy a gyermekvállalás ne terhet és gondot 
jelentsen, hanem áldás és boldogság legyen, mert édesanyává 
és édesapává válni a leg csodálatosabb dolog! 
   A babazászló programban  minden új élet születését, a 
gyermeket neméhez illő babazászlóval köszöntjük. 
   Kérjük, jelezzétek felénk, ha babával bővült a család, hogy 
a templom melletti téren kitehessük a babazászlót, jelezve, 
hogy településünk új kispolgárral bővült, illetve így szeretnénk a 
kis jövevényt és szüleit,a családot köszönteni!

Babazászló program
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Az iskola átmenetileg szünetel

   Tavasszal a négy alsó évfolyamra, a beíratott gyermekek 
létszáma 8 fő volt, amellyel az iskola telephelyként való 
működése, még megoldást biztosított. Egy sajnálatos 
esemény miatt, július közepén 3 gyermeket kivettek 
az iskolából, így a minimum létszám 5 főre lecsökkent, 
ezért a Klikk és a dombóvári József Attila Általános Iskola 
igazgatója úgy döntött, hogy a 2020/2021-es tanévben az 
iskolát átmenetileg szüneteltetik. 
   A képviselő testület tovább gondolkodik a megoldáson, 
milyen formában lehetne az iskolában újra gyerekzsivaj, 
hogy lehetne Attalának ismét tanintézménye. Szívügyünk, 
hogy ilyen fejlődő településen a gyerekeknek legyen 
iskolája, hiszen a szülőknek is jobb, egyszerűbb, ha a 
gyermek helyben jár az oktatási intézménybe. A kis létszám 
miatt több idő jut egy-egy gyermekre, így hatékonyabb a 
nevelés-oktatás. Maximálisan el tudják sajátítani az alapokat, 
amelyet a későbbiek során kamatoztatni tudnak a gyerekek 
tanulmányaik során. A családias környezetben a gyerekek 
biztonságérzete és a szociális készségeik erősödnek, a pozitív 
iskolai légkör,az egyéni bánásmód, az empátia  befogadás 
jellemzi a mindennapokat. 
   Bízunk benne, hogy minél hamarabb megoldást találunk 
az oktatási intézmény további működésére.

   Minden fa elültetésével hozzájárulunk az egészségesebb 
környezet megteremtéséhez, az élhetőbb települések 
kialakításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez.
   A Településfásítási Program az Agrárminisztérium által 
kezdeményezett program, melynek keretében országosan 
12 000 fára lehetett pályázni. Június 15-től lehetett regisztrálni 
is igényelni, de pár óra leforgása alatt minden fa gazdára 
talált. 19 fafajta közül lehetett kiválasztani azokat, amelyekre 
igényt tartottunk. 
  Minimum 10, maximum 30 fát lehetett településenként 
igényelni és legfeljebb 5 helyrajzi számra lehet telepíteni 
azokat.
   Attala 27 fát igényelt sikeresen, tavaszi ültetésre. 
Ezek között van ezüsthárs, lepényfa, amerikai hárs, 
közönséges nyír, platán, korai juhar.
   A fák 5 helyszínre lesznek telepítve: kultúrház elé, óvoda 
elé, iskola elé, focipályára, a leendő játszótér területére, 
temetőbe is kerülnek fák.

Országfásítási program

   Attala község megállapodást kötött a Magyar Ergométer 
Szövetséggel egy EFOP projekt erejéig, „Tártkapus 
létesítményprogramok megvalósítására”.
   A program célja az ergométer sport népszerűsítése és ez 
által az egészséges életre és a testmozgásra való ösztönzés, a 
sport közösségteremtő erejének tudatosítása a lakosságban. 
    Az attalai kultúrházban július 28-án került kihelyezésre
2 db evezős ergométer, melyet 4 hónapig ingyenesen 
használhatnak a település lakói! 
   Települések között versenyt hirdetett a szövetség, ahol 
az egyéni teljesítmények összeadódnak. Az alapján hirdetnek 
eredményt, hogy a megyében összesítve,  mely településen 
húzták a  legnagyobb távot a 4 hónap alatt!       
   Akinek lehetősége van, és szívesen részt venne a játékban, 
az gyakran jöjjön Ergózni!! A szellemi és testi egészség, 
valamint az életminőség nagyban múlik a saját mindennapi 
szokásainkon, amelyek közül a rendszeres testmozgás 
kiemelkedően fontos.
  Reméljük, minél többen igénybe veszik és megismerik 
ezeket az eszközöket és ennek révén közelebb tudjuk hozni 
a sportot a település lakóihoz.

Sport: EFOP projekt

  Régen az emberek kevés hozzávalóból is nagyon finom 
ételeket tudtak készíteni, mindemellett rendkívül ügyeltek 
arra, hogy lehetőleg semmi ne vesszen kárba. Ha emlékeznek 
olyan ételekre, amely Attalára jellemző és gyakran fogyasztották, 
kérjük osszák meg velünk a receptjeiket. Ezek lehetnek főételek, 
levesek, kalácsok  stb. Ha esetleg elkészítik és fotóval posztolják 
a facebook bejegyzés alá a receptet ,annak külön örülnénk. 
   A későbbiekben szeretnénk az összegyűjtött ételekből egy 
kiadványt készíteni. Segítségüket előre is köszönjük:)

Keressük Attala hagyományos ételeit

Járdafelújítás

   Augusztusban megkezdődött településünkön egy tavaly 
megnyert járdafelújítás kivitelezése a Rákóczi utcában. A 
Magyar Falu Program keretében nyertük a támogatást. 
Ebben a pályázatban településünk  5 000 000 Ft-ot nyert 
anyagtámogatásra. 
   Ebből az összegből 675 m2-nyi járda fog megújulni az 
itt lakók örömére.
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Attalai Értéktár Bizottság

   Attalában 2020 július 16-án megalakult a helyi értéktár 
bizottság.  
  Tagjai lettek: Kőnigné Nagy Magdolna alpolgármester 
asszony (elnök), Bodó Imre, Zelfel György, Csutorás 
László és Cserné Beles Szandra. 
   Legfőbb feladatai közé tartozik az Attalában fellelhető 
nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen 
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény 
létrehozása, valamint azok megyei értéktárba történő 
megküldése.
   Már az alakuló ülésen 15 db helyi érték került listára:
- Attala Község Címere
- Atala millenniumi kerámia szobor
- Attalai tükrös ponty
- Attalai férfi viselet
- Szent Vendel római katolikus plébániatemplom
- Szentháromság szobor
- I. világháborús emlékmű
- II. világháborús emlékmű
- Attalai női viselet
- Szent Imre szobor
- Attalai Tájház
- Kisvasút
- Nepomuki Szent János szobor
- Szent Kristóf faragott szobor
- Szent Vendel templom harangja

Ezek közül 5 db-ot jelöltetünk a megyei értéktárba:
- Attalai tükrös ponty
- Attalai női viselet
- Attalai Tájház
- I. világháborús emlékmű
- Szent Vendel római katolikus plébániatemplom

   Szép feladat volt összegyűjteni Attala település értékeit, 
kutatni a múltban és a feltárt értékeket rendszerezni. A 
hosszadalmas gyűjtést már elődeink is megtették, így 
jelentősen hozzájárultak a munkához, a már korábban 
feltárt értékek egy részével.
   A bizottság tagjai folytatják a munkát. Tervek között 
szerepel a Hambuch malom, a fűrész-élező, a szentiváni 
régi magtár, az útszéli keresztek és sok minden más érték 
felkutatása és felvétele az attalai értékek sorába. 
  Amennyiben valaki élni szeretne egy településhez 
köthető érték, nemzeti értékké való nyilvánításának 
javaslattételével, annak kezdeményeznie kell a  települési 
értéktárba történő felvételét,  a HB hivatalos honlapján 
közzétett nyomtatvány elektronikus vagy postai úton 
történő benyújtásával. 
(324/2020. (VII. 1.) Korm. Rendelet)
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Szeptember 19-20:  Kulturális Örökség Napjai Program 

Várható őszi programok
amennyiben a járványügyi helyzet megengedi

Október 10:   Idősek napja
Október 17:   Vállalkozók bálja
Október 16:   Gyerek műsor
Október 24:   Festménykiállítás és vásár
November 21:   Böllérverseny

Készült 2020 szeptemberében
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

  A Magyar Falu Program keretein belül Attala sikeres 
pályázott az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 
fejlesztése” elnevezésű programra.
  Az elnyert 4 867 507 Ft-nyi összegből egy teljesen új 
játszótér kialakítása valósul meg, az eddig méltatlanul 
elhanyagolt focipálya területére. 10 db kültéri játék, 3 db 
filagória, 6 db pad, 1 ivókút, 1 biciklitároló és 4 db hulladék-
gyűjtő kerül telepítésre a területen. Ezen kívül parkosításra is 
sor kerül. Több fa illetve sövénysor kerül elültetésre, valamint 
kialakítunk a pihenni vágyóknak egy sziklakerti részt is.
  Azért esett a focipálya területére a választás, mert a  közúttól 
messze van, így a gyerekek maximálisan biztonságban 
lesznek. 
  Szeretnénk még erre a területre petang pályát,  egy 
egykosaras kosárlabda pályát, strand röplabda pályát, 
kugli-pályát elhelyezni. Kültéri ping-pong asztalok 
kihelyezésére is sor fog kerülni. Természetesen marad 
hely a focizni vágyóknak is, hiszen az eddig használt 
focipálya rész megmarad, fel lesz újítva és ki lesz 
egészítve futókörrel . A terület végébe a kisebbeknek és  
nagyobbaknak egyaránt használható, bicikli cross pályát 
szeretnénk kiépíteni. 
   Idővel egy új barátságos családi parkká alakítjuk a te-
rületet, ahol minden korosztály számára szeretnénk biz-
tosítani az aktív pihenés és sportolás lehetőségét.

Megnyert pályázat
Új játszótér Attalán!

   A Magyar Falu Programon belül két pályázatot adott be 
településünk. Az egyik a Temetői infrastruktúra fejlesztés 
keretin belül urnafal építésére, 5 000 000 Ft értékben.  
   A másik pedig az önkormányzat épületének felújítására, 
ez 30 000 000 Ft értékben.
   Bízunk benne, hogy a beadott pályázatok sikerrel járnak.

Beadott pályázatok November 29 :  Betlehem szentelés
December  4:   Falumikulás
December 5:    Adventi vásár és Mikulás futás
Január 3:  Újévi köszöntő
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