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:
II. 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:
Attalai templomkert ,Béke tér 4.
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:

Eredetileg közadakozásból szerették volna létrehozni az emlékoszlopot, de az ehhez
szükséges teljes összeg nem gyűlt össze. Ekkor segített Kum Rozi néni, aki felajánlotta
erre a nemes célra a család egy régi sírkövét a temetőből. Nem minden bonyodalom
nélkül készült el, de annál ünnepélyesebb keretek között avatták fel a községben a
második világháborúban elesettek vagy eltűntek nevét megörökítő emlékoszlopot,
melyen 20 hősi halott neve olvasható.

1991.október 20-án , vasárnap délután avatták fel az emlékművet, katonai tiszteletadás
mellett. Erdős László, a Honvédelmi Minisztérium ezredese leplezte le a művet,és az
avató beszédet is ő mondta. Az emlékhely megáldását, szentelését pedig dr. Baráti János
kaposvári apátplébános végezte. Az ünnepségen ott volt a község apraja-nagyja; közel
800 résztvevő. Megjelentek a település vezetői is, Bognár Zoltán polgármester és a
testületi tagok.
Az emlékmű felirata a következő:
A II. Világháborúban elesett hősi halottaink
Boldog Sándor

Kollár János

Bójás Károly

Kalocsa Sándor

Csullag József

Kalocsa Lajos

Csullag Máté

Kovács Ferenc

Fehér Ferenc

Kerecsenyi Sándor

Fehér Imre

Király Ferenc

Fehér Imre

Nagy Ferenc

Gulyás Ferenc

Orbán Imre

Horváth István

Szalai Imre

Juhász Lajos

Vajda Mihály

Emlékére
1991.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A templomkertben található emlékmű meghatározó jelentőségű a település
számára, melyet minden évben megkoszorúznak a háborúban elesett, egykor
Attalában élt polgárokra való megemlékezés keretében. Történelmünk része,
példaként mutatja elődeink múltját és üzenetét a jelen kor számára, tisztelettel
adózunk értük. 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)
Tolnai Népújság, 1991. október (2. évfolyam, 230-255. szám)1991-10-21 / 247.
Szám
Tolnai Népújság , 1992.február 12.
Attala Község Krónikája

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

www.attala.hu

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

