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: 0 6 3 0 4 5 4 5 9 7 7
E-mail cím: konignemagdi73@gmail.com
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Attalai Halastó
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:3:
o
o
X

agrár- és élelmiszergazdaság
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

o
o
o

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus

o
o

épített környezet
sport

a szakterületi besorolás indokolása:
3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert
nemzetiségekhez kapcsolódó érték:
o igen
amely nemzetiség:4
X nem

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
46°22'44.4"N 18°04'44.0"E
93HH+JH Attala
5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
X

települési

o

tájegységi

o

ágazati

amely értéktár neve: Attalai Települési Értéktár

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez
kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés
bemutatása):
A tavak Tolna megyében, Attala község határában találhatóak, melyek völgyzárógátas
rendszerűek, összesen 130 hektáron terülnek el. A 61-es főútról jól megközelíthető
telephelyen, halkeltető és 13 telelőtó található. 2019-ben sikerült újabb 100 hektárral bővíteni
a tógazdaságot, miután a Hetényhal Kft. tulajdonosai bérbe adták gazdaságukat, a ma is
működő Bo-Fa Fich Farm családi gazdaságnak.
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A mai halastó alapjait , az Inámpusztán 1939-ben létesített halastavak megépítése tették
lehetővé,az Eszterházy uradalom részeként. A II. világháború után a meglévő két tavat, több
tóval és telelőkkel bővítették ki, melyek egészen Attaláig húzódtak, így került át a gazdaság
központja Attalába. Ekkor Rimanóczi Endre igazgatta a gazdaságot, aki igen sokat tett
munkája során, az Attalai tükrös ponty kialakításában. A világháború után megszűnt az
uradalom,így később a halastó a Tolna—Baranya megyei Halgazdaság irányítása alá került.
1964-ben több beruházási költséggel modem, mesterséges halkeltető állomást építettek itt.
7.Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:
Az attalai halastó rendszer településünk egyik legfontosabb természeti látványossága. A tavat
körülvevő szép és hangulatos táj, annak változatos növényvilága és gazdag állatvilága miatt
is figyelmet érdemel. A terület számos védett állatfaj élőhelye, illetve a tavaszi és őszi
madárvonulások idején fontos pihenő és táplálkozó hely is egyben.
8.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://bofafish.atw.hu/
Tolna Megyei Népújság Í965. Augusztus 10.
9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://bofafish.atw.hu/
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe
dokumentációja

vagy audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is
- vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum
tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról
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