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Attala a különleges vidéki esszencia

Hírek

Attala-Szentivánpuszta és Gölle összekötő út
  Attala és Gölle Önkormányzata külön-külön adtak be 
pályázatot a településeket összekötő út, szilárd aszfalt-
burkolattal történő infrastrukturális fejlesztéséhez.
  A két pályázat teljes összege valamivel több, mint 570 
millió forint, mely részben Európai Uniós részben hazai 
forrásból valósulhat meg. 
  A beruházás során aszfaltburkolatot kap a Gölle-Attala 
összekötő út 3 067 m hosszan, melyből 1 315 m attalai, 
1 752 m göllei szakasz. Az útburkolat szélessége 5,5 m. 
  Az útpadka szélessége mindegyik oldalon 1,5 m. 
  Az út mindkét oldalán csapadék vízelvezető árok kerül 
kialakításra, illetve átereszek, hogy a gazdák a földjeiket 
meg tudják közelíteni. 
  Több szempontból is fontos ennek az útnak a megépü-
lés, hiszen Göllébe a katasztrófavédelem illetve a men-
tők egységei, Nakon keresztül tudják csak megközelíteni 
a települést Ezzel az útfejlesztéssel lerövidül a kiérkezési 
idő és jobb minőségű úton érik el Göllét. Mindkét tele-
pülés számára indokolt a személyforgalom illetve a me-
zőgazdasági gépek közlekedése szempontjából is.
  Az út - kialakítandó szélessége miatt - remek lehető-
séget biztosít majd a kirándulóknak, bicikliseknek is, a 
kikapcsolódáshoz és sportoláshoz egyaránt.
  A közbeszerzési munkálatok elkezdődtek, reméljük, 
hogy még ebben az évben elkészül az aszfaltos út.

Ady utcai járdafelújítás
  Ez év februárjában kezdődött és április végére elkészült az 
Ady utca páros oldalának járdafelújítása. A járda 291 méter 
hosszan és 1.2 méter szélességben kapott térköves burko-
latot. A felújításra elnyert összeg: 3 141 324 Ft volt, mely 
teljes egészében felhasználásra került.
  Ezúton szeretnénk megköszönni a helyi lakók türelmét, 
segítségét. Több helyről tudtunk áramot vételezni illetve 
egyéb módon is segítették a munkák gyorsabb befejezését. 
Szeretnénk megköszönni Vészi Milánnak, amiért részt 
vállalt a munkálatokban fuvarozással, mert így jelentősen 
felgyorsult a kivitelezés.
   Köszönjük a közfoglalkoztatottak szorgalmát, hiszen ők 
jelen voltak a munkálatok kezdetétől a befejezésig. A tü-
körkiszedésnél keletkezett rengeteg földet is elhordták a 
focipálya végébe, amiből aztán Deli Szabolcsék egy szuper 
cross pályát készítettek a gyerekek nagy örömére.

Bölcsőde épül Attalán

  2021-ben adtunk be pályázatot a Pénzügyminisztérium 
által meghirdetett bölcsőde-építési programra. Hosszas 
tervezés után a képviselő testület úgy döntött, hogy egy 14 
férőhelyes bölcsődét építsünk a településen. Indokolja ezt 
a növekedésnek indult lakosság létszáma és az egyre több 
Attalába letelepedési szándékkal érkező fiatal, akik majd itt 
alapítanak családot vagy már gyerekekkel együtt érkeznek. 
  Az attalai Önkormányzat családbarát szemléletének kö-
szönhetően sok mindenben segíti a fiatal családokat, ezért 
vonzó település a térségben. A bölcsőde projekt egy a sok 
közül, hiszen szeretnénk ezzel is támogatni a családokat, 
biztosítani a gyermekek biztonságos elhelyezését, hogy az 
édesanyák is minél hamarabb visszatérhessenek a munka 
világába. 
  Nagyon bízunk benne, hogy rövid időn belül ezzel az új 
intézménnyel bővül Attala.
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  Január 3-án kerültek kiírásra a Magyar Falu Program 
pályázatai. Az Önkormányzat és a képviselő-testület 
minden lehetőséget megragad arra, hogy Attala folya-
matosan fejlődjön, ezért 5 pályázatot adtunk be:  
  -  Kommunális eszköz-fejlesztésre
  -  Temető fejlesztésre (urnafal építés)
  -  Járdaépítésre
  -  Felnőtt fitnesz park létrehozására
  -  Útfelújításra
(Rákóczi-Széchenyi és Széchenyi-Ady összekötő útra)
  Ezekből a pályázatokból településünk megnyerte a 
kommunális eszköz-fejlesztést, ami nagy segítségre lesz 
a közfoglalkoztatottak számára abban, hogy települé-
sünket tisztán tartsák. E pályázaton belül beszerzésre 
fog kerülni egy Solis26 traktor, hozzá kabin, toló lap, 
pótkocsi, sószóró, seprőgép. Valamint beszerzésre kerül 
még egy ágaprító és egy kompresszor is. Ezekre az Ön-
kormányzat 13 772 515 Ft-ot nyert el. 
  Az eszközök beszerzése folyamatban van, reméljük mi-
nél előbb hadrendbe állíthatók lesznek.
  Nyertes pályázatunk volt még a temető infrastruktu-
rális fejlesztése. Ennek köszönhetően az idei évben meg 
fog épülni egy 26 férőhelyes urnafal, a ravatalozó mel-
letti területen. Erre településünk már 2019 óta pályázott 
és most nagy örömünkre megvalósulhat. Az urnafal épí-
tésre elnyert összeg: 3 246 018 Ft. 
  A másik 3 pályáztunk tartaléklistán van, így még van 
remény arra, hogy ezek körül is valamelyiket megnyer-
jük. 
  Szintén év elején került beadásra a Magyar Falu Prog-
ram Falusi Civil Alap keretében, az Együtt Attala Jövő-
jéért Egyesület részéről egy program-szervezésre kiírt 
pályázat.  Az Egyesület erre a pályázatra    1.985.000 Ft-
ot nyert. 
  Ezen pályázaton belül fantasztikus programok fognak 
megvalósulni.   
  A programsorozat 4 pillérre építkezik: 
  -  Mesterségek nyomában programsorozat
  -  Hagyományőrző szüreti  fesztivál
  -  Sport-és egészségnap
  -  Önismereti napok
  A közösségi eseményeket 2023 végéig kell megvaló-
sítani, melyben minden korosztály talál majd magának 
való programot. Reméljük, minél többen részt vesznek 
ezeken a rendezvényeken, a szervezőség mindenkit sze-
retettel vár!

Idei év nyertes pályázatai
  Attala 3 Top Plusz pályázatot ad be az idei évben.
   -  Belterületi útépítés:
  Ez a pályázat a játszótér, focipálya melletti út kialakításra 
ad lehetőséget. Erre a pályázatra már kész a pályázati anyag, 
készek a tervek, a költségvetés és a dokumentumok beadás-
ra kerültek engedélyezésre. 
  Az út 326 méter hosszan és 3 méter szélességben épülne 
meg. Ebben 22 209 506 Ft-ra pályázik az Önkormányzat.
A pályázatot idén májusban tudjuk beadni. 
   -  Csapadékcsatorna építése: 
  A pályázat érinti a Széchenyi utca mindkét oldalát, az Ady 
utca mindkét oldalát, a Vörösmarty utca azon oldalát, ahol 
jelenleg van árok, illetve az Árpád utca bevezető szakaszán 
lévő kisebb árkot. Ezzel kapcsolatban a tervezés és költség-
vetés készítés még folyamatban van. Amennyiben meg-
nyerjük a pályázatot, 2,5 km hosszan készül el csapadék-
csatorna a településünkön. Ezt a pályázatot idén augusztus 
végén tudjuk beadni, mert akkor nyitják meg a pályázati 
felületet. 
   -   Iskola épületének bővítése: 
  2021. szeptember 1-én 14 elsős kezdte meg tanulmányait 
az attalai iskolában, 2022 áprilisában pedig az új első osz-
tályba iratkozók száma 15 fő. Ebből adódóan - mivel az 
iskolánkban csak 2 tanterem van – mindenképpen bővíte-
nünk kell az iskola épületét. Erre nagy támogatás mutat-
kozik a Tolna megyei Közgyűlés vezetői részéről és a Tan-
kerület részéről is. Nagy szükség van az iskola bővítésre, 
hiszen településünkön is egyre több gyermek születik és a 
környékbeli falvakból is hozzák az attalai, jó hírű iskolába 
gyermekeiket a szülők. Feltett szándékunk, hogy kis létszá-
mú osztályokat fogunk indítani, ami azt jelenteni, hogy 16 
főnél több gyermek nem lesz egy osztályban. 
  A terv már kész van, illetve az építés költségvetése is mely 
465 023 638 Ft (nem tartalmazza a projekt menedzsment, a 
tervezés, a műszaki ellenőr és egyéb engedélyek díját)
Bízunk abban, hogy valamennyi pályázatunk nyertes lesz! 

Elbírálásra váró Top Plusz pályázatok
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Adománygyűjtés háborús rászorultaknakAttalai Csillagszedő Általános Iskola
„Az igazi dolgok /nagyon mélyen vannak.
  A feneketlen tó/ fenekénél is mélyebben.
  A szívem körül valahol.”
                                           (Kiss Ottó: Csillagszedő Márió)
  Lassan végéhez közeledik az első tanév az Attalai Csil-
lagszedő Iskolában. Tavaly ilyenkor egy hosszú és kihívá-
sokkal tarkított út végén annak örülhettünk, hogy tizen-
négy család bizalmat szavazott nekünk, és így összejött 
az iskola újra indításához szükséges létszám. Akkor még 
csak reménykedhettünk abban, hogy jól alakul az első 
tanév, és sikerül egy olyan iskolát indítanunk, ahol a gye-
rekek jól érzik magukat és örömmel tanulnak. Most, egy 
év elteltével már büszkén mondhatjuk, hogy valóra vált 
ez az álom.

 
  Hatalmas öröm volt, amikor megtudtuk, hogy a kö-
vetkező tanévre tizenöt gyermek iratkozott be az attalai 
iskolába. Ez, reményeink szerint, annak is köszönhető, 
hogy a jelenleg itt tanuló gyerekek szeretnek ide járni és 
jó hírét viszik az iskolának. Természetesen mi is igyekez-
tünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy ez így le-
gyen. A reggeli beszélgetőkörök, a délutáni meseolvasás, 
a sok játék is ezt szolgálja. A második félévben is szá-
mos programot szerveztünk a gyerekeknek. Februárban 
Mackó-nap és farsang is volt az iskolában, és részt vet-
tünk a faluban szervezett télűző kiszebábégetésen. 
  Márciusban megemlékeztünk a ’48-as forradalomról 
és szabadságharcról, a Víz világnapja alkalmából pedig 
Hangoló előadáson vettünk részt az óvodásokkal. Áp-
rilisban húsvéti ünnepséget tartottunk, a Lázár Ervin –
program keretében bábszínházi előadást nézhettünk, és 
érzékenyítő esélyegyenlőségi sportnapon vettünk részt 
sérült fiatalokkal Kaposfüreden. Májusban készültünk az 
anyák napjára és megemlékeztünk a Madarak és fák nap-
járól. Mindeközben márciusban, Kőnigné Nagy Magdol-
na közreműködésével, elindult a könyvtárszakkör.  
           

  Az idei tavaszunkat beárnyékolta az Ukrajnában kitört 
háború. Ennek kapcsán az ország szinte összes telepü-
lése összefogott, hogy segítséget nyújtson a háború elől 
menekülő embereknek.
   Így tettünk mi is.
  Segítőkészségből, empátiából csillagos ötösre vizsgá-
zott a település.
  Rengeteg adomány gyűlt össze, melyet Nagykónyiba 
juttattunk, ahonnan egy nagy teherautó indult a határ 
felé az adományokkal. 
  Az adományok számokban:
-  Instant leves:  178 csomag
-  Fogkrém:   24 db
-  Fogkefe:   18 db
-  Nedves törlőkendő: 20 csomag
-  Popsitörlő:   27 csomag
-  Konzerv, májkrém: 256 db
-  Tisztasági betét: 20 csomag
-  Tea: 19 doboz
-  Szappan:   45 db
-  Folyékony szappan: 5 üveg
-  Tusfürdő:   12 db
-  Kenyér (tartós): 3 db
-  Pelenka:   10 csomag
-  Tartós tej:   33 liter
-  Száraztészta:   42 csomag
-  Zsebkendő:   27 csomag
-  Fertőtlenítő folyadék: 16 üveg
-  Kézfertőtlenítő folyadék: 6 üveg
-  Üdítő:   56 doboz
-  Takaró:   7 db
-  Bébiétel:   10 üveg
  Valamint rengeteg keksz, édesség, sós krékerek, nápo-
lyik, wc papír valamint ásványvíz.
  Bízunk benne, hogy az összegyűjtött adományok egy 
kis segítséget jelenteken azoknak az embereknek, akik 
otthon nélkül maradtak. 
  Köszönjük a jóságot, köszönjük a segítséget!
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Attala Községért KözalapítványAprók Háza Óvoda
  Április 2-án ismét megrendezésre került alapítványunk 
jótékonysági bálja, melyen Bodó Peti hangulatos slágerei 
kínáltak fergeteges szórakozást. Jegyvásárlásból és egyéb 
felajánlásokból közel 400 000 Ft támogatást kapott alapít-
ványunk, amit nagyon köszönünk minden résztvevőnek és 
adományozónak. 

   Ebből a bevételből településünk rendezényeinek támo-
gatását, az attalai általános iskola kisdiákjainak népviseleti 
ruha megvásárlását, a tanulmányi ösztöndíjak kifizetését  
és a karácsonyi gyermekműsor megrendezését tervezzük.     
  Május első hétvégéjén hagyomány szerint megrendezésre 
került majális focikupánk, amit az idén Dalmand csapata 
nyerte meg. A csapatok és legjobb játokasaik díjazásban 
részesültek, a rendezvény végén mindenkit megvendégel-
tünk egy tányér ízletes babgulyással.
  Ismét meghírdetjük az idei tanév tanulmányi ösztöndíj 
pályázatát, ami már évek óta népszerű az általános és kö-
zépiskola tanulói között. Minden osztályból illetve évfo-
lyambó1 egy pályázó kerül díjazásra. Az elbírálás feltétele a 
legjobb tanulmányi átlageredmény a tanév végén. A pályá-
zatokat június 30-ig lehet beadni, elbírálásuk és díjazásuk 
július első heteiben esedékes. 
  Idén is mint minden évben a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot is támogatja az 
alapítvány felsőoktatási hallgatók számára. Részleteket az 
attala község honlapján lehet megtalálni.
  Ezúton is köszönjük mindenkinek aki támogatta az 
éves adójának 1%-ával alapítványunkat.

 Az óvoda második nevelési  féléve sem múlik el ese-
ménytelenül.
  Februárban jó hangulatú, jelmezes, játékos  gyermek-
farsang, táncmulatság részesei lehettek gyermekeink.
  Szülőkkel, iskolásokkal közös télűző, kolompos, kerep-
lős felvonuláson vettünk részt az óvodától a falu köz-
pontjában lévő parkig, ahol látványos kiszeégetés és tán-
colás színesítette a programot.
  Márciusban megemlékeztünk a 1848-as szabadságharc-
ról  az óvodában, ahol rengeteg ismeretre tettek szert a 
gyerekek a játékos tevékenységek keretében. A hétvégén 
mindenki hazaszeretettel a szívében, zászlóval, csákóval, 
pártával, karddal felszerelkezve indult haza az óvodából.
  A Víz Világnapja alkalmából különböző kísérleteket vé-
geztek a gyerekek a vízzel, összeszedték a patak partjáról 
a szemetet, vízmintát vettek a patakból, amit aztán meg-
vizsgáltak mikroszkóp alatt és még kvíz kérdésekkel is 
összemérték  tudásukat a témában.
  A húsvéti nyuszit már nagyon izgatottan várták a kis 
óvodások. Nyuszi fészket készítettek , verseltek, énekel-
tek és boldogan keresgélték a fűben elrejtett csomagokat. 
A hagyományoknak megfelelően a kisfiúk locsoló verset 
mondtak, majd megöntözték a kislányokat. Cserében ők 
verssel  és  tojással, cukorkával köszönték meg a locsolást 
a fiúknak.
  Az óvodai beiratkozás is megtörtént áprilisban, ahol 12 
gyermek felvételét kérték a 2022/2023-as nevelési évre.
Az anyák napja bensőséges keretek között zajlott az óvo-
dában, ahová az anyukák mellett természetesen a nagy-
mamák is meg voltak hívva, őket is szeretettel köszön-
tötték a kis óvodások virággal, verssel, dallal és a saját 
kezűleg készített ajándékokkal.
  Az óvodai évzáró és ballagási ünnepségünk május 27-én 
lesz az óvoda udvarán, amikor az elmúlt nevelési évben 
megismert dalokból, versekből, meséből  összeállított kis 
műsorral kedveskedünk a meghívott szülőknek és hozzá-
tartozóknak.
  Az utolsó, eseményekben gazdag rendezvénysorozat 
a gyermekhét. Ennek keretében az óvodások Hangoló 
előadást nézhetnek meg, Siófokra a Bella állatparkba lá-
togatnak el, ugrálóvárazhatnak, de lesz Kihívás Napja, 
csillámtetoválás, hamburgerezés is az udvaron. A fiúk a 
dínók  világába nyernek betekintést izgalmas tevékeny-
ségeken keresztül, a lányok az unikornisok csillogó, me-
sebeli életét eleveníthetik fel játékos formában.
  Az óvodát nyáron is igénybe vevő gyerkőcök  számára 
a  nyári udvari életet  is színes, mókás tevékenységekkel  
tesszük kellemesebbé.

Petőfi 200 pályázat
  A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollé-
giuma pályázatot hirdetett a Petőfi Emlékévhez kapcso-
lódó közösségi kulturális események megvalósítására. 
  Képviselő testületünk úgy döntött, hogy Petőfi em-
léktáblát állítana a nemzet költőjének tiszteletére, így a 
helyi óvodások és iskolások is méltó helyen tarthatnak 
megemlékezést. 
  A pályázatot május végéig lehet benyújtani, az elnyer-
hető összeg 3 000 000 Ft, mely 90 %-ban támogatott. 
  Ez az alkotás nem is kaphatna méltóbb helyet, mint a 
falu központjában található közösségi ház fala. Az ösz-
szetartozásunk és közösségünk  szimbolikus háza adja 
majd az emléktábla helyszínét, ahol mindenki elhelyez-
heti a megemlékezés virágait, koszorúit!
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Húsvéti locsolkodás
  Sem a szemük, sem pedig a ruhájuk nem maradt szára-
zon az attalai lányoknak, asszonyoknak húsvét másnapján. 
A falu legényei és apróságaik hangos zeneszóval és vízzel 
teli vödrökkel indultak kora reggel az önkormányzat elöl 
és járták az utcákat, és minden lányt tréfás locsolóvers ki-
séretében meglocsoltak, aki kijött a házuk elé meghallván a 
csalogató muzsikaszót.
  A település utcáinak végiglátogatása után a főtéren gyü-
lekeztek és az oda látogatók is locsolással lettek köszöntve, 
többek között Polgármester asszonyunk is. Táncolással 
egybekötött szerény vendéglátáshoz Bodó Peti szolgáltatta 
a remek  hangulatot.   
  Molnárné Kovács Nikoletta kezdeményezésére indult 
programmal a húsvéti locsolkodás hagyományát szerették 
volna feleleveníteni és rendszeresíteni Attalán.

Húsvéti keresztút stáció
  A keresztutak elterjedése összefügg azzal a gondolat-
tal, hogy a keresztény ember legalább jelképesen járja 
végig Krisztus szenvedéseinek útját, melyben egyes ál-
lomásoknál, akár saját életünkre is ismerhetünk. Érde-
kes, hogy az egyház maga is lehetőséget ad a kálvári-
ák szabad értelmezésére. A keresztút, azt az utat jelöli, 
amelyen Jézus a kereszttel a vállán kiment a Golgotára 
a szenvedések és fájdalmak útjára. Mindenkinek van 
keresztje, amit cipel. Nyilván nem olyan, ami keresztre 
feszítéssel végződik, de a súlya alatt többször is a földre 
zuhanunk az életünk során.
 Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre 
családoknál, a húsvéti Keresztút Stációjárás Attalán.14 
család vállalta, hogy házuk elé vagy udvarukba, egy 
fából készült keresztet készítenek, melyet feldíszítve 
ajánlanak fel a közösségünk számára, napról napra. A 
családtagok felolvasták az adott stációhoz tartozó el-
mélkedéseket, olykor énekkel színesítették a megem-
lékezést. Majd beszélgetéssel és agapéval folytatódott a 
közösségi esemény. Szívmelengető érzés volt, hogy állo-
másonként, mindig többen csatlakoztak e szokatlannak 
nevezhető eseményhez, de lélekben gazdagodva távoz-
hattak a helyszínről.
 Mindennapi életünk nehézségeit kapcsolatba hozva a 
stációkkal, melyből erőt meríthettünk. A keresztutak 
tehát az élet bajaira, szenvedéseire adnak eligazítást. A 
mindennapok hősiességére, a hűségre és állhatatosságra 
még a kis dolgokban is. Segítséget nyújtanak abban is, 
hogy mindennap” felvegyük keresztünket’’, és azt bátran 
viseljük. A keresztút az életnek és a szenvedésnek szent 
iskolája, amelyben minden napunk értelmét megtalál-
juk. Erre szolgálnak a keresztúti ájtatosságok. A több-
féle változatból ki-ki szíve szerint tud választani - akár 
egyéni, akár közösségi elmélkedéshez. Mindenkinek 
köszönjük a részvételt.

Húsvéti fészekrablás
  Immáron második alkalommal került sor a húsvéti fé-
szekrakó –fészekrabló programra.12 család vállalta a fé-
szekkészítést, melyet ezúton is szeretettel köszönünk ne-
kik. Sok apróságot találhattak benne a gyerekek, csokit, 
nyalókát, játékot, mézeskalács figurákat és megannyi ötle-
tes csecsebecsét. A gyerekek kedvét az időjárás sem vehette 
el, így csepegő esőben is végigjárták a fészkeket. Csillogó 
szemmel kutatva a soron következő állomást és ajándékba 
hagyni a házigazdának is valami apróságot. Köszönjük a 
szülőknek, hogy gyermekeiket elkísérték a felfedező útra 
és sikerült örömet okozni a csemetéiknek.
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Gelencsér István Díszpolgári elismerése
  Abban a megtiszteltetésben lehetett részünk február 19-én, 
hogy településünk legmagasabb rangú elismerését az Attala 
Település Díszpolgári címét egy általunk olyan nagyra becsült 
embernek adhattuk át, mint Gelencsér István! 
 „Díszpolgár cím adományozható annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelen-
tős munkájával, vagy egész életművével mind a településen 
belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylat-
ban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a 
község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató 
emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”
  Attala Község Önkormányzata, attól a céltól vezérelve adja 
e nemes kitüntetést, hogy a helyi közösség szolgálatában ki-
emelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerés-
ben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket 
megfelelőképpen értékelve, állíthassa példaként a jelen és 
az utókor elé. Ez az érdem, Gelencsér Istvánt illette, Attala 
Község 4. díszpolgáraként méltathattuk.
  2007 novemberében polgármesterré választotta a telepü-
lés lakossága, azzal a bizalommal és reménnyel felruházva, 
hogy Attalának jó vezetője lesz. Számos kihívás és nehézség 
ellenére eredményesen vette az akadályokat és olykor szél-
malomharcot vívva, sikerre vitte Attala fejlődését. Épületek 
emelkedtek, újultak vagy modernebbé váltak. Utak, járdák 
lettek korszerűek, kiépült a csatorna- és csapadék elvezető 
rendszer valamint az óvoda, hogy csak a legnagyobbakat 
említsük. Pár év alatt a település arculatában számos elő-
nyös változás mutatkozott amelyre a környékbeliek is nagy 
elismeréssel adóztak.
  Számos beruházást és célt valósított meg szilárd meggyő-
ződésének köszönhetően. Irigylésre méltóvá vált a polgár-
mesterek között, kiemelve településünket az elsorvadó köz-
ségek közül. Egy település fennmaradása azon múlik, hogy 
a vezetője mennyire nyitott az innovatív megoldásokra, 
mennyire meri bevállalni az újításokat, úttörőként halad-e 
az élen, s a nehéz gazdasági helyzetekre talál-e megoldást. A 
beruházások célja mindig az volt, hogy a vidéki gazdaság és 
lakosság számára a szolgáltatások fejlődjenek, ezáltal a gaz-
dasági és társadalmi fejlődés elinduljon, így egy vonzó és 
élhető falusi életkép bontakozhasson ki a letelepedni vágyó 
fiatalok előtt is. 

  Az identitástudat erősödjön a felnövekvő generációkban 
és a tudás helyben maradjon. Az a teher amit cipel egy ilyen 
sokoldalú ember, sokszor leplezve a nehézségekkel járó 
megpróbáltatásokat, akcióba lendíti a cselekvését, a bátor 
tetteit. Az ókori görög hagyományban 4 fő erény létezik: az 
igazságosság, a mértékletesség, a bátorság és a bölcsesség. 
Ezekkel az erényekkel rendelkezve vitte véghez azt a hatal-
mas életpályát, melyet munkái során bejárt és sikereit elérte. 
Nem csak mint polgármester, hanem mint főépítész, mező-
gazdasági vállalkozó, mint férj, mint apa és mint nagypapa. 
   „Minden sikeres férfi mögött áll egy erős nő” - tartja a köz-
mondás. Egy erős támasz a feleség, aki gondozza a gyere-
keket, dolgozik, háztartást vezet és megteremti azt a miliőt, 
amelyben a nyugalomra lelhet a férfi. A munka utáni pi-
henés, regenerálódás terepe is alapvetően a családi otthon. 
A család a legelső és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb 
közösség életünkben. Alapvető értékeink, kötődésmintá-
ink, azonosságtudatunk innen származik.  Az érzelmi szük-
ségletek kielégítése magában foglalja a családtagok egymás 
iránti megértését, gondoskodását, áldozatvállalását és sze-
retetigényét. Szerencsére, ezek mind megadatottak neki, így 
egy sikeres és elégedett családot tudhat maga mögött.
  Kívánjuk, hogy a megérdemelt nyugdíjas éveket, még so-
káig tudja élvezni szerető családja körében, jó egészségben. 
Legyenek nagyon büszkék rá és vigyék tovább az elkezdett 
sikeres életutat. 
  Képviselőként továbbiakban is számítunk bölcs és meg-
fontolt tanácsaira, élet tapasztalatára, üzletemberi szemléle-
tére. Mi pedig büszkén adtuk át, a szívvel –lélekkel végzett 
szolgálatáért az elismerő kitüntetést, melyhez Attala Község 
Önkormányzata nevében szívből gratulálunk, további jó 
egészséget kívánunk. 
   Isten éltesse sokáig Attala legújabb díszpolgárát.


