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Attala a különleges vidéki esszencia

Hírek

Attalai Értéktár Bizottság  gyűlése
  Ismét gyűlést tartott az Attalai Értéktár Bizottság ok-
tóber 18-án, melyben elfogadásra került további 9 helyi 
érték előterjesztés. A szüreti felvonulás,a tulipános lá-
da,az Úrnapi körmenet,a disznóvágás, a paszita vivés, a 
türelemüveg, az út menti keresztek,a motormúzeum és 
az óvoda is felkerült a települési értékek listájára. Im-
máron 26 helyi értékkel büszkélkedhetünk, melyből 2,a  
Megyei értékek listáját gazdagítja. 
  A település honlapján (www.attala.hu) lehetőség van 
ezen értékek böngészésére  vagy  az előterjesztéshez 
szükséges dokumentumok letöltésére. Ha van olyan he-
lyi érték, melyet szívesen felterjesztenének a bizottság 
látókörébe, akkor ahhoz minden információt megtalál-
nak  a korábban  említett elérhetőségen. 
  A bizottság terepszemlére is sort kerített, így felkeresték 
a falu határában található Árpád-kori templom marad-
ványait. Köztudott, hogy 1332-ben Othala templomos 
hely volt és plébániával is rendelkezett. Zelfel György és 
Bodó Imre tagok felvetették, hogy jó lenne a mintegy 50 
cm magas falmaradványokat konzerválni és bemutatni 
a nagyközönségnek is. Egyébként az északi és a déli fal, 
mintegy 12 m hosszú. Ebből látható, hogy nem jelenték-
telen építményről van szó.  S végül a közeli Zsidó temető 
kevés síremlék- töredékeit is megtekintették.

Községünk Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai nevében 

településünk minden lakójának sikerekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt kívánunk!

Idősek napja
   Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal 
összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tisztele-
tünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, 
akik hosszú, munkában eltöltött évek után, köztünk töl-
tik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Nem szabad megfe-
ledkeznünk munkájukról, hiszen nélkülük, ma mi sem 
állhatnánk itt. 
  Az Idősek napja szép és fontos ünnep. Minden társa-
dalmat az minősít, hogy miként bánik öregjeivel - tartja 
a közmondás. Minden nemzedék élete olyan egy kicsit, 
mint a homokóra. A homokszemek előbb-utóbb mind 
lefutnak a felső részből az alsóba. Mindegyik máskor. 
Mindegyiknek saját története van, de egyik homok-
szemnek sincs története, a többiek nélkül. 
  A mi közös történetünkben is szerepet kapott az idő-
sek köszöntése, melyben Orosváriné Bocz Tünde pol-
gármester asszony, első ízben méltatta a szép korú meg-
jelenteket. A meghitt hangulatot, a gyerekek verselése 
színesítette, majd a Pesti Zenés Színpad műsora követ-
kezett. Kautzky Armand és Balogh Tímea előadóművé-
szek tolmácsolásában, több operett részlet, könnyűzenei 
összeállítás és vers is felcsendült. Az est közös vacsorá-
val folytatódott, majd Trapp Dorián húzta a talpalávalót. 
Bízunk abban, hogy minden résztvevőnek kellemes es-
tét sikerült szerezni ezen a napon.
  Kívánjuk az idős és szép-korúaknak, hogy bajaik, prob-
lémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pilla-
natát.  Az év minden napján érezzék a család, a társada-
lom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van Önökre! 
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  Kiemelkedő ünnep volt a Szent Vendelt templomban, 
2021 október 24-én vasárnap, a település búcsújával 
egybekötve. 17 fiatal járult Isten színe elé, hogy a bérmá-
lás szentségében részesülhessen. A bérmálás egy olyan 
szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlé-
lek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő ta-
núja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálkozók 
az egyházi közösség jelenlétében újítják meg keresztségi 
ígéretüket és válnak ez által nagykorú kereszténnyé. 
   Istvánka Vince atya  szeretettel köszöntötte az izgatott 
fiatalokat,a jelenlevőket, paptársait és a megyés püspö-
köt egyaránt. Varga László megyés püspök a követke-
zőképpen bíztatta a jelölteket: tegyük lehetővé, hogy a 
Szentlélek kiteljesítse életünket, de nemcsak a most bér-
málkozók számára, hanem minden hívő számára. Egy 
világ ölel át minket. Sok minden történik miattunk és ál-
talunk. A templom is egy otthon, ahova sok minden köt.       
A bérmálás is arról szól, hogy hazamegyek, része vagyok 
annak a világnak, ahova Isten helyezett. Engedjük, hogy 
a Szentlélek megvilágosítsa életünket. Próbáljunk meg 
közeledni Jézus felé, mert ma is utat mutat nekünk, így 
megtaláljuk a helyes utat, hogy elmondhassuk, helyben 
vagyunk. A bérmálás által a Szentlélek felken és meg-
erősít minket, hogy hitünk szerint éljünk. 
   A szentbeszéd után következett a bérmálás szentségé-
nek kiszolgáltatása. A  bérmálást, a Szentháromság ze-
nekar dicsőítő dalai tették emlékezetessé és meghatóvá. 
A Szentlélek kegyelme s a felnőttek segítsége a garan-
cia arra, hogy a fejlődő, nyiladozó gyermekből a család 
büszkesége, értékes, kiegyensúlyozott ember legyen.

Bérmálás és búcsú

Családi Halloween Party
  Családi Halloweeni partit tartottunk, ahol tökfaragás-
sal indult a program. A szülőkkel együtt alkották meg 
a gyerekek a saját töklámpásukat. Közben babasarok és 
kézműveskedés is zajlott. A gyerekek beöltözve, rémisztő 
és szolid jelmezben érkeztek, hiszen nekik ez olyan, mint 
a farsang. A délutánt vetélkedőkkel és finom falatokkal 
színesítettük. Az est beköszöntével, fáklyás felvonulással 
folytattuk a programot, ahol a templomot megkerülve 
jutottunk vissza a művelődési házig. Ezután szabadon 
táncolhattak és mulathattak a gyerekek és szüleik egya-
ránt. Köszönjük a felajánlott dekorációs kellékeket, süti-
ket, fényeket és a hangulatot fokozó zenét egyaránt. 

  Lassan véget ér az első félév az Attalai Csillagszedő Isko-
lában. Négy hónap telt el azóta, hogy együtt elindultunk a 
közös tanulás és felfedezés izgalmas útján.  A 14 elsősből 
álló osztály immár igazi kis csapattá kovácsolódott össze és 
rengeteg  élménnyel gazdagodtunk szeptember óta. Októ-
berben az állatok világnapja alkalmából a Dombóvári Ma-
dárvártára kirándultunk, ahol Nagy Sándor tanár úr veze-
tésével izgalmas bemutatókon és madárgyűrűzésen vettünk 
részt. Novemberben Márton-napi műsorral készültünk a 
lámpás felvonulásra. Novemberben a szülőkkel közösen 
karácsonyi díszeket készítettünk az adventi jótékonysági 
vásárra. December 6-án iskolánkba is ellátogatott a Miku-
lás, akit a gyerekek verssekkel és dalokkal köszöntöttek. A 
téli szünet előtti utolsó napon, december 21-én tartottuk az 
iskolai karácsonyi ünnepséget, amire mézeskalácssütéssel, 
karácsonyfadísz- és képeslapkészítéssel és karácsonyi da-
lokkal készültünk.
  A sokféle program mellett, iskolánkban szeptembertől 
zsonglőrlabdás fejlesztőfoglalkozás indult heti két alkalom-
mal a Dombóvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében 
Csullag Kata vezetésével. Novembertől pedig a gyerekek 
hetente egyszer néptánc foglalkozáson vehetnek részt. 
„A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.” 
(John Dewey)

Attalai Csillagszedők - Határ a csillagos ég!
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Megalakult a Visnyei József Alapítvány  
    Dr. Sipos Lajos aki érdi szőlőnemesítő, Gölle község 
díszpolgára, még tavasz folyamán kéréssel fordult Bodó 
Imre dombóvári helytörténészhez, hogy vegye fel a kap-
csolatot Attala község önkormányzatával, egy alapítvány 
létrehozásának szándékával. 
   2021 október 29-én a megkeresés meg is történt. Dr. 
Sipos Lajos személyesen is találkozott a község vezető-
ivel, Orosváriné Bocz Tünde polgármesterrel, Kőnigné 
Nagy Magdolna alpolgármesterrel és Szabóné dr. Hók 
Hilda kirendeltség vezetővel. Az Alapítvány létrehozá-
sával tiszteletét és mérhetetlen háláját szeretné leróni 
hajdani pártfogója, Visnyei (Pikó) József előtt, hogy az ő 
szellemi nagysága, önzetlensége  és a fiatal tehetségekbe 
vetett hite fennmaradjon itt Attalán.
   Sipos Lajos bácsi ugyan Gölle szülöttje, de édesap-
ja korai halála után, édesanyja Attalába költözött vele, 
ahol folytathatta elemi iskolai tanulmányait. Itt ismer-
hette meg a falu megbecsült polgárát, Visnyei Józsefet, 
aki segítette a családot, nélküle nem tanulhatott volna 
a dombóvári gimnáziumban és a budapesti Műszaki 
Egyetemen. Elhatározta, hogy segítőjére emlékezve ci-
vil szervezetet fog létrehozni, mely a hátrányos helyzetű, 
illetve árván maradt jó tanuló gyermekek továbbtanulá-
sát segítené elő.
  2021 november 23-án az attalai polgármesteri hiva-
talban megtörtént az Alapítvány alakuló ülése. Oros-
váriné Bocz Tünde polgármester köszöntötte a meg-
hívottakat, majd ismertette az alapítvány tervezetét. 
Háromtagú testületet szavaztak meg, melynek elnö-
kévé Háblicsek Árminné Papp Évát, tagjainak pedig 
Hambuch Árpádot és Bodó Imrét választották meg.                                                                                
Az alapítvány neve, Visnyei József Alapítvány. Az alapí-
tó Dr. Sipos Lajos 1 millió Ft alaptőkével indítja útjára  a 
civil szervezetet, akik  folyamatosan várják az adakozni 
szándékozók felajánlásait. Jó munkát kívánunk nekik!

II. Adventi vásár
  A II. Adventi vásárra 2021. december 4-én került sor te-
lepülésünkön a helyi parkban, mely a délután 14 órakor 
megrendezésre kerülő Mikulás futással vette kezdetét. Ter-
mészetesen a Télapó is jelen volt, így ő indította a startvo-
nalról a versenyzőket.
  A családi Mikulás futáson sokan részt vettek, gyerekek, 
felnőttek egyaránt. A célba érkezőket a művelődési háznál 
vártuk forralt borral, meleg teával, kaláccsal valamint a Mi-
kulás édességekkel ajándékozta meg a résztvevőket.
  A vásárra 13 árus érkezett, szebbnél szebb kézműves por-
tékáikkal. A helyi óvodások és iskolások szülei is készítet-
tek eladásra szánt termékeket, melynek bevétele az intéz-
mények kasszáját gyarapítja.  
  A vásáron mini fánk, fűszerezett  forralt bor, és meleg tea 
várta az érdeklődő vásárlókat.  Az árusok meleg ételt kap-
tak hálánk jeléül, hogy eljöttek hozzánk és a hideg idő elle-
nére kitartottak estig. A jó hangulatú vásár este 18 órakor 
zárult. Köszönjük minden árus és érdeklődő részvételét!
  Várunk mindenkit 2022-ben a III. attalai Adventi vásáron.

II. Élő Adventi Kalendárium Attalán
   Élő Adventi Kalendáriummá változott ismét Attala de-
cemberben. Minden délután, a település adott pontján, egy 
fénylő ablakban megjelentek a naptári nap számai ugyan 
úgy, mint az adventi naptárban. Hasznos információt kaptak 
segítségül  a „vadászok”,  hogy merre keressék  a „kinyitan-
dó ablakot”. Szívből köszönjük valamennyi lelkes házigaz-
da munkáját, a kiváló hangulatot és a sok- sok finomságot, 
amellyel az ablakvadászokat vártátok. Természetesen a va-
dászok kitartása nélkül ez nem lett volna ilyen sikeres, hála 
a lelkesedésükért.
  Nagyon nagy öröm, hogy ilyen kiváló emberek vállalták ezt 
a közösségépítő programot. Csutorás László munkájának 
is hatalmas köszönet, a fotókért, a szerkesztésért és a záró 
videóért! 17 család vett részt az ablakvadászatban, akik az 
utolsó napon csekély ajándékot vehettek át  fáradozásukért.

   Karácsony előtt immár második alkalommal szervezett 
karácsonyi adománygyűjtést az Együtt Attala Jövőjéért 
Egyesület. November elejétől december közepéig várták 
az adományokat, elsősorban tartós élelmiszert és tisztí-
tószereket, az IKSZT-ben. A tavalyihoz hasonlóan több, 
mint harminc család járult hozzá a jótékonysági gyűjtés 
sikeréhez. Rengeteg felajánlás érkezett, többek között 105 
kg liszt, 77 kg cukor, 54 liter étolaj, 57 kg rizs, 60 csomag 
szaloncukor, 112 csomag száraztészta, 100 liter mosó-
szer és még nagyon sok tartós élelmiszer. Az összegyűlt 
adományokból az egyesület tagjai 60 csomagot állítottak 
össze, melyeket december 20-án délután ki is szállítot-
tak a faluban élő rászorulóknak, egyedül élő időseknek 
és nagycsaládosoknak. Hálásan köszönjük mindenkinek, 
aki támogatta jótékonysági kezdeményezésünket, melyet 
az idén is szeretnénk folytatni. Hiszen jónak lenni, jó!

Jónak lenni jó – Adventi adománygyűjtés
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In memoriam Kovács József
„Megcéloztad a Holdat, s most a csillagok közt tündökölsz..”
   Nehéz megfogalmazni a búcsúzás szavait, mert e vesztesé-
get elfogadni a legnehezebb az itt maradt családtagoknak, 
rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak. Számukra 
nem lesz majd valaki más, nem léphet helyébe senki. Egy 
szomorú hajnalon itt hagytál minket magunkra. Átléptél 
azon az örök kapun, melyen át nincs többé visszatérés. Az 
ember keserűen gondol az élet igazságtalanságára, és pró-
bálja vigasztalni magát: a jók korán mennek el. Az emléke-
zés ettől is olyan fájdalmas, mert a fejünkben visszhangzó 
kérdések között ott van a sok miért …..?
   A búcsúzás nehéz perceiben, a köszönetünket is ki kell 
fejeznünk neked. Mert azt szeretnénk, ha tudnád , hogy 
nagyra becsültünk emberségedért, szorgalmadért, sze-
rénységedért, tisztességedért. Egy sikeres fejlesztő mérnök, 
üzletember, aki elérte azt a sikert, amelyet hosszú évek 
megfeszített munkájával is csak nagyon kevesen érhetnek 
el. Óriási gerinccel és szívvel-lélekkel éltél és küzdöttél . Ne-
ked sikerült meghódítani a világot!
   Elindultál a helyi iskolából, majd a dombóvári Apáczai 
technikumban végeztél informatikai szakon. Karriered 
már az egyetemi évek alatt elindult, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztél. A nehézsé-
gekkel és a kihívásokkal mit sem dacolva 2012-ben mega-
lapítottad társaiddal az önvezető autókra és okos városok-
ra kommunikációs rendszereket fejlesztő magyar céget a 
Commsignia Kft-t, mely globális szinten is jegyzett és 30 
országban van jelen. A nevedet ismerik Európa számos or-
szágában, Japánban, Amerikában vagy Las Vegasban. 
   Összeforrtál a V2X technológiával, ahol az autózás jö-
vőjéről voltak hatalmas terveid. Mások biztonságáról gon-
dolkodtál, fejlesztettél és értél el nemzetközi sikereket. 
Nem volt hosszú út számodra kijelölve, de arra elegendő 
volt, hogy példát mutass emberségből, küzdeni tudásból, 
kitartásból. Olyan széles ismerettel és gondolkodásmóddal 
rendelkeztél, ami szemléletformáló erejével, vízióival még 
évekig meghatározza  a jövőt. Őszinte, előrelátó, nagyon 
határozott és motivált vezető voltál, nem csak a szakmai 
életébe, a magánéletben is.
    Mindig megmaradt benned a szülőfalud iránti elköte-
leződés és szeretet, hisz adományaiddal nagyban hoz-
zájárultál a település fejlődéséhez. Elveidhez mindig hű 
maradtál. Munkádat maximálisan odafigyelve, precízen 
végezted. Munkatársaidat elismerted, megbecsülted, ke-
rülted a konfliktusokat, a konszenzusra törekedtél, a sze-
retet vezérelt. Büszkék vagyunk rád és hálásak, hogy ilyen 
nagyszerű egyéniséget ismerhettünk  meg  személyedben, 
ugyanakkor mély szomorúság járja át lelkünket, hiszen egy 
kiváló emberről  kell megemlékeznünk. 

  Szüleid büszkesége, számtalan öröm és boldogság forrása 
vagy. Most a bánat óráiban, mérhetetlen fájdalmukat áté-
rezzük és bízunk abban, hogy erőt adsz nekik, hogy meg-
birkózzanak ezzel a hatalmas teherrel. Azzal, hogy előre 
mentél…. A szívükben örökké él a kisgyermek, a kamasz, 
a fiatal felnőtt, a sikeres üzletember, életük része voltál és 
maradsz, így vigaszuk is csak te lehetsz. A világ természetes 
rendjével ellenkezik, hogy a szülő búcsúztassa el gyerme-
két, felfogni a felfoghatatlant továbbra sem lehet, de az éle-
tet egymásba kapaszkodva élniük kell tovább. Sajnos nem 
tehetünk mást, mint fájó szívvel, Isten akaratában meg-
nyugodva hisszük, hogy taposod előttünk az utat, muta-
tod a jó irányt és ott vársz majd az út túloldalán. Szeretteid 
mélységes fájdalmát azonban felülírja a boldog találkozás, 
a feltámadás és az örök élet reménye.
   

Attala Község Önkormányzata nevében megrendülten, de 
szívünkben reménnyel búcsúzunk tőled!

Legyen számodra könnyű az attalai föld!
Nyugodj békében!    

1983  -2021
„Mindörökké bennem élsz. A szavaid, a szíved, a lelked 
mind-mind részemmé vált. A szívem tele van az emléke-
iddel. Köszönöm, hogy magajándékoztál a léteddel. Sosem 
felejtünk el…”                                                           Amy Eldon


