III. Évfolyam. 3. Szám.									

2022 Október

Attala a különleges vidéki esszencia

Hírek
TOP Plussz pályázatok
Az idei évben a TOP Plussz keretében beadott pályázatok tekintetében a belterületi út (játszótér melletti út)
tekintetében még ebben az évben várható döntés. A csapadékcsatorna pályázatokat ez év november 30-ig lehet
beadni, így itt döntés csak jövő év elejére várható.
Bízunk benne, hogy a Top-os pályázataink is sikerrel járnak.

Megalakult újra az Őszirózsás Nyugdíjas klub

Pályázatok, közbeszerzések
Szentiván-Gölle összekötő úttal kapcsolatosan lezajlott a közbeszerzési eljárás és már eredményt is tudott
hirdetni a közbeszerző. A kivitelezővel előreláthatóan
november 5-én tud az Önkormányzat szerződést kötni.
Reméljük, hogy minél előbb elkezdhetik a kivitelezési
munkálatokat.
A bölcsőde építés kapcsán is jó hírekkel szolgálhatunk.
Ebben a pályázatban is lezajlott a közbeszerzési eljárás,
aminek keretében megvan az a kivitelező, aki meg fogja
építeni a falu bölcsődéjét. A munkálatok – időjárástól
függően – reméljük még az idei évben elkezdődnek.
Szeretnénk minél előbb fogadni a leendő bölcsis gyermekeket.
Az urnafal építésének befejezési határideje: 2022 november 30. Bízunk benne,hogy erre az időre el is fog készülnie az urnafal, mely 26 férőhelyes lesz.
Az önkormányzat felújítása is zajlik. A tető csere megtörtént, az emeleti részen a nyílászárók cseréje is megvalósult, illetve a lábazati szigetelés is elkészült. Már csak a
belső munkálatok vannak vissza. Ennek a pályázatnak a
befejezési határideje: 2023. június 30.

Június 13-án ült össze néhány aktív nyugdíjas, hogy
megalakíthassák újra közösségüket. Több éves kihagyás
után, de annál nagyobb aktivitással, ma már újra működik az Őszirózsa Nyugdíja klub. Számos ötlettel és aktív
közösségi tervvel készülnek az idősek, hogy ismét tartalommal tölthessék meg szabadidejüket. A nyugdíjas
klub vezetésével, Marosi Jánost bízták meg, aki maga is
aktív tagja más civil szervezetnek is. A közösségben való
részvétel az időseknek is éppoly fontos, mint a fiataloknak.
A falunapi programban már csapatépítő főzéssel vettek részt, nem titkolt céljuk volt a tagtoborzás és a kötetlen szórakozás. Szívesen besegítenek a közösségi
programok megvalósításában, így már az Együtt Attala
Jövőjéért Egyesület októberi hagyományőrző napján is
aktívan részt vettek. Elkészítették a helyi hagyományos
„likas kalácsot” és hatalmas kondér babgulyást főztek a
résztvevőknek. Jó nagyszülőkként biztosították a hátteret, amit ezúton is hálásan köszönünk. Ha szeretnének
csatlakozni a nyugdíjas klub tagságához, keressék bizalommal a vezetőjüket, vagy a klubtagokat.
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• Mikulásfutás a faluban, szülők–gyermekek–dolgozók együtt.
• Karácsony: A decemberi hónap a karácsonyi készülődés
Nyári óvodai életünket kertészkedéssel, betakarítással, vi- jegyében zajlik.
zes játékokkal, napfürdőzéssel, sarazással tettük színesebbé. • Luca nap, búzaültetés, beöltözés „boszorkánynak”, varázslatok.
Az önkormányzat jóvoltából párakapu alatt is hűsölhettek • Bensőséges óvodai karácsony az utolsó előtti óvodai napon.
gyermekeinek. Az SZMK anyagi segítségével egy óriási
Nyári gyerektábor és kreatív szakkör
unikornis spriccelte az óvodásokra a kellemes vizet a nyári
forróságban.
Szerencsésnek mondhatjuk, hogy a nyári gyerektábor közSzülői segítséggel felfestésre kerültek az óvoda udvarán kedvelt program a kicsik és nagyok körében. Az ütemterv
ugróiskolák, melyet azóta is nagy örömmel használnak a és a kreatív foglalkozások összeállítása már annál nagyobb
gyerkőcök. Ezúton is nagyon köszönjük Kántorné Adrien- kihívást jelent, de szerencsére eddig minden évben sikerült
nek, a Herman házaspárnak és Király- Kovács Viktóriának megoldani a nem kis feladatot. Idén 26 gyerek vett részt az
a segítséget.
egy hetes táborban (5-14 éves korig) és 2 közösségi szolSzeptemberi tanévkezdéssel az elballagó 13 óvodásunk gálatos középiskolás segítette a feladatok lebonyolítását,
közül, 9 – en a helyi általános iskolában kezdték meg a ta- ami hatalmas segítség volt. A napi programok - a közösségi
nulmányaikat. Az ő kis jeleiket „örökölte” meg a 10 új óvo- játék, a dramaturgia, az ügyességi- és kreatív feladatok sodás, akiknek a beszoktatása még folyamatban van.
kaságát jelentették, de e mellett önismereti - és önfejlesztő
A szeptemberi falunapi fellépésen még óvodás színekben tréninget is becsempésztünk a mindennapokba. Készültek
szerepeltek a kis elsősök, ahol vidám, dalos játék fűzést ad- dekopage tárgyak, festettünk, nemezeltünk, buborékfestést
tak elő sok énekléssel és mondókázással.
és pufi festést próbáltunk ki közösen. Az elkészült alkotások
A szülői munkaközösség tagjai, Molnárné Kovács Niko- után, a szabadban folytatódtak a közös játékok (Adj király
letta koordinálásával fergeteges, jó hangulatú jótékonysági katonát, csipeszfogócska, sorversenyek, ügyességi próbák
bált szerveztek az óvoda javára 2022. október 8-án. Há- stb.) Az elkészített tárgyakat mindenki hazavihette, így a
lás köszönet a munkájukért . Bodó Péternek köszönet a szülők is láthatták gyermekük kreativitását és kézügyesséjó hangulatú zenéért. Köszönet a rengeteg tombola tárgyat gének gyümölcsét.
felajánló adományozónak is, valamint köszönet mindazok- A nagyobbak kérésére, augusztus végén egy hetes kreatív
nak, akik valamilyen formában hozzájárultak a bál sikeré- szakkört szerveztünk, ahol csak felsősök vettek részt . Száhez! A befolyt összeget a gyermekek kirándulására, eszköz- mos nehezebb kézműves technikát sajátíthattak el a gyerebeszerzésre és játékvásárlásra költjük.
kek. Az ötleteket, a polcainkon megtalálható könyvekből,
Első féléves programjainak:
valamint internetes oldalakról gyűjtöttük össze. Megta• Takarítás világnapján csoportszobai „takarítást” végzünk nulhatták a körmön fonást, nemezelést, makramézást,
a gyerekekkel.
papírmasé technikákat. A nap elejét minden alkalommal
• Autómentes világnapon a közlekedési pályán szervezünk ráhangoló közösségi ,önismereti játékokkal indítottuk .A
programot a gyerekeknek.
gyerekek e kis csoportban, rendkívül ügyesen sajátították
• Népmese napja alkalmából az egyik csoport mesedramati- el a nehéznek tűnő,koncentrációt-kézügyességet igénylő
zálást mutat be a másik csoportnak. Idén A kóró és a kisma- feladatokat. Kiváló csapatmunka és jó hangulat jellemezte
dár c. népmesét adták elő.
mindkét tábori eseményt.
• Állatok világnapja alkalmából kirándulunk közeli állatfarmra, parkba, gazdaságba.
• Hagyományos őszi kukoricatörés családnál.
• Tökfaragó verseny szülőkkel.
• Őszi dekoráció készítése az óvoda bejáratához szülőkkel közösen.
• Origami világnapján hajtogatást tanulnak a gyerekek.
• Márton napi felvonulás
• Karácsonyi kézműves délután és vásár szervezése szülőknek.
• Télapóvárás az iskolásokkal együtt, versekkel, dalokkal,
furulyaszóval.

Óvoda élete az idei évben
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Attala Községért Közalapítvány

Visnyei József alapítvány

Az Attala Községért Közalapítvány idén is 5 fővel végzi
munkáját. Köztudottan az alapítvány célja ,hogy az általa
létre hozott Ösztöndíj pályázaton minél több általános és
középiskolai tanulót tudjon támogatni, valamint a Bursa
Hungarica tanulmányi támogatásból is kivesszük a részünket. Szeretnénk minél több rendezvényen részt venni, valamint rendezni az itt lakók örömére.
Az idei évben tartottunk egy Alapítványi Bált április 3-án,
melynek a bevételéből az attalai iskolásoknak vásároltuk
meg a népviseleti ruhájukat, valamint a júliusban kiosztásra került tanulmányi ösztöndíjakat is ebből finanszíroztuk.
Minden év tavaszán szeretnénk ezt a bált megrendezni,
hogy ezzel is növeljük az alapítvány bevételét, valamint
minden évben várjuk az Adó 1%-os támogatást, hogy minél több ösztöndíjat és rendezvényt tudjunk finanszírozni
az itt lakók örömére.
Április végén az Alapítvány hagyományosan megrendezte
a Majális focikupát, amelyre évek óta rendszeresen a környékbeli települések csapatai is neveznek.
Júliusban a meghirdetett ösztöndíj pályázat nyerteseinek
egy kis ünnepség keretében átadtuk a az oklevelet és az
ösztöndíjakat. A pályázatban résztvevőket most is dicséret
illeti a fantasztikus eredményekért. Szeretnénk mindenkivel megismertetni ezeket a tanulókat. Vészi Endre Noel,
Sitkei Julianna, Gáspár Eszter, Csullag Dóra Mária, König
Evelin, Sitkei Borbála, Szabó Zalán Máté, Farkas Csanád,
Farkas Csongor. Reméljük a következő tanév végén is sok
tanulónak tudunk majd ösztöndíjat adni.

2021 tavaszán Dr. Sipos Lajos bácsi kezdeményezésére létrejött Visnyei József Alapítvány megkezdte munkáját. Az
Alapítvány azon emberek támogatását, akik az Alapítvány
szellemiségével egyetértenek és szívesen lennének segítői.
Az Alapítvány szeretné támogatni az attalai hátrányos
helyzetű, illetve árván maradt jó tanuló gyermekek továbbtanulását. Lajos bácsi saját életét hozta mintául, amikor elmesélte, hogy neki Visnyei József mekkora segítségére volt
akkor, amikor segítette őt abban, hogy elvégezhesse a gimnáziumot illetve tovább tanulhasson a budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt az számára nyújtott segítséget szeretné
meghálálni és tovább vinni.
Ezen aprobóból indította az Alapítványt, mely így méltó
emléket állít egykori támogatójának.
A Visnyei József Alapítvány tagjai:
Háblicsek Árminné Pap Éva (elnök)
Hambuch Árpád (kuratóriumi tag)
Bodó Imre (kuratóriumi tag)
A pályázatok kiírásáról az Alapítvány facebook oldalán lehet majd tájékozódni.
Az Alapítványt támogatni a 50438091-10004861-00000000
bankszámlaszámra utalt összeggel lehet.
Illetve, ha valaki külföldről szeretné támogatni az megteheti a HU95504380911000486100000000 számú bankszámlaszámra utalt összeggel.
Bízunk a sok jóakaró és támogató emberben!

Alapítványunk tagjai részt vesznek és segítenek a községben megrendezésre kerülő eseményeken, mint a falunap,
Idősek napja, és más egyéb szervezésekben.
Már most szeretnénk mindenkit meghívni 2022 december
17-én az Alapítvány által tartandó karácsonyi készülődésre,
ahol a gyerekek és szüleik délután kis kézművességgel, mézeskalács sütéssel, karácsonyfa díszítéssel, játékkal hangolódhatnak az ünnepre, valamint megnézhetik a „Hangoló
színház” műsorát 16:00-tól.
2023 április 15-én pedig mindenkit szeretettel várunk a
Jótékonysági Bálunkra, ahol a fergeteges hangulatról Bodó
Peti gondoskodik!
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Élet az iskolában
Szeptemberben immár 29 kisdiák kezdete meg a tanévet az
attalai iskolában, 15 elsős és 14 másodikos. A nyári szünet
után ismét megtelt gyermekzsivajjal az udvar. Szeptember
1-én, az elsősök még kicsit félve, de nagy izgalommal a másodikosok pedig már magabiztosan lépték át az iskola kapuját.

Még alig kezdődött el a tanév, de a gyerekek már számos
izgalmas programon vehettek részt. Szeptemberben az iskolában kicsik és nagyok közösen megünnepelték az olvasás világnapját és a magyar népmese napját. A másodikosok a helyi könyvtár szervezésében kétszer vehettek részt
zöld könyvtári programon, ahol Simon Szilvia környezeti
nevelő pedagógus tartott neki izgalmas, interaktív foglalkozást az állatok világnapja kapcsán. Ezen kívül októberben
egy író olvasó találkozó keretében, Kovács Dóra író, meseterapeuta a mesék birodalmába kalauzolta el a gyerekeket.
A zene világnapján pedig a dombóvári zeneiskola tanárai
adtak koncertet az attalai iskolában.

Együtt Attala Jövőjéért Egyesület
Az Együtt Attala Jövőjéért Egyesület, a Magyar Falu
Program keretében 1 985 000 Ft-ot nyert programszervezésre. Az Egyesület több alkalmas rendezvényprojektet állított össze ebből a forrásból, melynek már három
eseménye meg is valósult.
Szeptembertől új pedagógusokkal is bővült az iskola, Kántorné Kovács Adrienn napközis pedagógusként, Polecsák
Andrea pedig pedagógiai asszisztensként erősíti a „Csillagszedők” csapatát.
Az új tanévben is folytatódott a néptánc oktatás az iskolában, Reizingerné Rostás Andrea vezetésével. A gyerekek
ősszel két rendezvényen is bemutathatták az így megszerzett
tudásukat, hiszen felléptek a falunapon és a hagyományőrző
családi napon is. Az Attala Községért Közalapítványnak köszönhetően a fellépéseken gyönyörű népviseletben táncolhattak már, hiszen a Közalapítvány a tavalyi jótékonysági bál
bevételéből kilenc lányka népviseletet vásárolt az iskolának.

Egészségnap Attalán
Elsőként a Családi és egészségnap került megrendezésre augusztus 27-én, a Dombóvári Egészségfejlesztési
Iroda közreműködésével. A délutáni rendezvényen lehetőség nyílott állapotfelmérésre, mely során vérnyomás-, vércukorszint- és testzsírszázalék mérést végeztek
a jelentkezőkön a EFI munkatársai.
Egészséges- és reformételek is készültek ez alkalommal,
látványkonyhai előadással, kóstolással és a receptek kivetítésével egybekötve. A gyerekek körében sikert aratott a cukkinis muffin, mely bár édes desszert, de csupa
egészséges alapanyagokból volt összeállítva. A felnőtteknek nagyon tetszett a cukkinis lepény,a hozzá való mártogatóssal együtt. Rengeteg gyümölcs és friss limonádé
került még az asztalokra, így a hűsítő italokkal volt teljes
a kínálat.
A gyerekeknek sportvetélkedőt szerveztek az egészséges életmód és a mozgás jegyében a szervezők. A kötetlen beszélgetés és a közösségi összejövetel jó példája
volt ez a tartalmas,jó hangulatú nap.

Újdonság, hogy idén a második osztályosok már zeneiskolai képzésben is részesülhetnek. Ők hetente két-két alkalommal zongora, furulya és szolfézs órákra járhatnak, amit
a Dombóvári Zeneiskola tanárai tartanak.
A Bozsik Program keretében a gyerekek idén Albert Dominika vezetésével futballedzésre is járhatnak. Népszerűségét mutatja, hogy 19-en jelentkeztek erre a programra.
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Hagyományőrző nap
2022. október 1-én, az Együtt Attala Jövőjéért Egyesület rendezvényprojektje, a második állomásához érkezett. Egy fantasztikus hagyományőrző programmal
kedveskedtek a falu lakóinak.
A délelőtt folyamán, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub aktív tagjai sütötték meg a jellegzetes attalai likas kalácsot,
melyből az idelátogatók kóstolót is kaptak.

A kicsiknek is szerettek volna a szervezők kedveskedni, így a piactéren, 25 játékelemből álló népi játszótér
várta őket. Napközben természetes kézműveskedésre is
volt lehetőség, illetve kézműves kirakodó vásár is várta
az érdeklődőket, a szebbnél szebb portékákkal.
A program célja volt, a népi hagyományok felelevenítése, ezek megismertetése a fiatal korosztállyal. Az emberek jól érezzék magukat a közösségekben, új közösségek
alakuljanak, erősödjenek meg. A valahova tartozás érzése, a közös gondolkodás, a közösségben való részvétel és
tenni akarás, erősíti a helyi identitást és nemzettudatot.
A társas együttlét öröme, az élmények közös megélése,
még inkább erősíti a települést.

Mesterségek nyomában
A tematika célja, hogy a mára már elfeledett, vagy kevésbé ismert, de egykor sokak által végzett tevékenységgel, mesterséggel ismerkedhessenek meg a résztvevők.
Az Egyesület harmadik rendezvényblokkja, október 16án, a- Mesterségek nyomában programsorozat, melynek
első foglalkozása zajlott le kiváló hangulatban. Gosztonyi Zoltán faragó mester és Kakas József kosárfonó
A délutáni műsorprogramot, az attalai iskolások nép- mester vezette be a jelenlevőket szakmájuk birodalmátánc előadása nyitotta meg, mely hatalmas sikert ara- ba, akik a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület kitott. Őket követte a helyi Pávakör, akik népdalokkal válóságai.
szórakoztatták a közönséget. Színvonalas műsorukat, a
Decsi Gyöngyösbokréta Néptánc Egyesület fergeteges,
táncházzal záródó műsora követte, melyben a jelenlévőket is megtáncoltatták. Igazán jó hangulatú előadás volt.
A programot, a közkedvelt Lóca Együttes interaktív
műsora zárta, melyben élő népzenei hangszerelés mellet hangzottak el az ismert és kevésbé ismert gyerekés népdalok. A gyerekek nagyon nagy szeretettel vettek
részt a produkcióban.
Türelemmel és szakmai útmutatással végezték az alapanyagok megismertetését, az akadozó, bizonytalan mozdulatok korrigálását, a faragó eszközök és metszőollók
szabályos használatát, valamint az elkészített munka
„kozmetikázását”. Készültek barackmagból sípok, lopótökből faragott medálok, valamint vesszőből font koszorú alapok, szívecskék, pillangók.
Külön köszönjük mesterségük magas szintű szeretetét,
melynek valamennyien részesei lehettünk. Köszönjük a
résztvevők lelkes munkáját, odaadó érdeklődésüket. A
továbbiakban babakészítés, mézeskalács díszítés, fazekasság, szövés, tojásfestés és nemezelés mesterségek kipróbálására lesz még lehetőség.
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Falunap szeptember 10-én

Idősek napja

Minden település számára fontos helyi ünnep a falunap.
Ez az az alkalom, amikor összegyűlnek a falu lakosai, hogy
megálljanak egy pillanatra a napi rohanásban, és örüljenek
az életnek, örüljenek egymásnak. Fontos találkozási alkalom és közösségépítő esemény. Fő funkciója a közös élményszerzés, a szórakozás, a barátságok elmélyítése.
Nagy örömünkre, az idei évben is vendégül láthattuk testvértelepülésünket, Szatmárcsekét. A két település közötti
kapcsolat, immáron 22 éves, s ebből az alkalomból csodaszép ajándékkal lepték meg településünk vezetőit a vendégek. A himnusz első versszakának, keresztszemes hímzéssel
elkészített faliképét, gravírozott emlékplakettet és további
hímzett ajándéktárgyat vehetett polgármester asszony. A
nagyvonalú ajándékok, az Önkormányzat hivatalában kerülnek elhelyezésre. A szatmári pálinka, a szilvás és túrós
sütemények is kínálásra kerültek a vendégsátorban.

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal ös�szejövünk azért, hogy kifejezzük tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket az idősek iránt. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk, egy újabb
nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Nem szabad megfeledkeznünk munkájukról, hiszen nélkülük, ma mi sem lehetnénk itt.
Nehezen találtuk a szavakat az alkalomra, hogy mi lenne
az, amiről jó volna megemlékezni, amit jó volna kimondani. Sok szép vers, történet található az idősekről, és sok szívet melengető, támaszt nyújtó beszéd, prédikáció hallgatható, a rádióban-tévében az idősek napja kapcsán. Azonban
egyik sem fejezi valóban, az idősek iránti mérhetetlen hálát.
De van egy varázsszó, amelyben minden érzés benne van,
ez pedig a- Bocsánat.
Bocsánat, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk, és azt
gondoljuk a türelmünk csak a gyerekeket, esetleg a betegeket illeti meg, és nem gondolunk bele, hogy azért mert nem
jajgatnak, panaszkodnak, sírnak, attól még a körülöttünk
élő időseknek is szükségük van a békés, csendes szavainkra.
Bocsánatot szeretnék kérni a kiszámíthatatlanságunk miatt,
mert azt gondoljuk, hogy a megbízhatóságunk csak a főnökünknek és a munkatársainknak fontos, és nem gondolunk
bele, hogy idős rokonaink, barátaink ránk vannak utalva és
olyan, de olyan jól esne nekik, ha számíthatnának ránk!
Bocsánatot szeretnék kérni a halogatásainkért, mert sokszor sok más program és barát előbbre kerül a naptárunkban, és egy legyintéssel nyugtázzuk, hogy a mama meg a
papa úgyis ráér, mit számít, ha csúszik kicsit az a látogatás!
És szeretném kifejezni hálánkat azért a bölcsességért, amivel túllépnek, minden türelmetlenségünkön, minden kiszámíthatatlanságunkon és minden halogatásunkon, és mégis
minden nap ugyanúgy várnak minket, bíznak bennünk és
megbocsájtják azt, amit sokszor mi fel sem ismerünk!
Azt mondják, egy társadalom fejlettsége és boldogsága
abban mérhető, ahogy az idősekkel bánnak! Mi szeretnénk
nagyon jól bánni Önökkel, ezért kerül minden évben megrendezésre a közös ünnep. Idén, október 14-én került erre
sor a közösségi házban.
Köszönjük a közreműködő gyerekek szereplését és az önkéntesek segítségét. Külön köszönjük az Őszirózsa Nyugdíjas klub fergeteges műsorát, mellyel igen nagy sikert arattak
a jelenlevők körében. Nótaénekekkel, saját verssel , szavalással, jelenetekkel és színházi élménnyel ajándékozták meg
a nagyérdemű közönséget.
Az est fénypontja Balogh Zsolt nótaénekes volt, aki vidám,
hangulatfokozó előadásával köszöntötte a szép korúakat.
Ezúton is, szívből kívánunk önöknek nagyon jó egészséget,
hosszú boldog életet családjuk körében!

A falunapi programok minden korosztály számára kínáltak szórakozási lehetőséget. Volt focikupa, gyerekműsor,
kulturális műsorok, sztárvendég és gasztronómiai élményekkel is gazdagodhattak az ideérkező vendégek és a helyi
lakosok.
Ezúton szeretnénk megköszönni valamennyi önkéntes,
civil szervezet valamint a rendezők segítségét, mellyel lehetővé tették ezt a sokszínű, színes program létrejöttét.
Készült 2022 októberében
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
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