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:
Szentháromságszobor és I. Világháborús emlékmű”
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, Béke tér 12 (Közterület)
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:
Az első világháború után 1925-ben, a település lakosságának összefogásával
készültek el, a Szentháromság szobor oldalára elhelyezett márványtáblák. Ezen a
táblán 52 név olvasható, akik a háborúban hősi halált haltak. Ők azok , akik a
legtöbbet adták, amit egy ember adhat. Az életüket a hazájukért, az otthonukért, a
családjukért. Az emlékmű feliratán az alábbi szöveg olvasható:
„Istennel a Hazáért és a Királyért!
Dicsőség és tisztelet a világháborúban elesett attalai hősöknek!
1914-1918.”
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Történelmünk része, példaként mutatja elődeink múltját és üzenetét a jelen kor
számára, tisztelettel adózunk értük. 2019 decemberében a szobor teljes
rekonstrukciója elkészült, az emlékmű új fényében ragyog, hirdetve a hős katonák
dicsőségét. Nemzeti ünnepünk alkalmával, a település koszorúzási ünnepének
méltó helyszíne. Ők megtették a kötelességüket, a mi kötelességünk pedig az, hogy
méltóképpen emlékezzünk rájuk. Nem engedjük feledésbe veszni neveiket,
hőstetteiket és áldozatukat.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujult-az-attalai-emlekmu-2034279/
https://so.hu.museum-digital.org/index.php?t=objekt&oges=643100
http://www.szeporszag.hu/Vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAs+eml%C3%A9km%C5
%B1+-+Attala.latnivalo

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) b
ekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló
levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

