
 
  
3. Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 

4. Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert 

nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 

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:06304545977 

E-mail cím: konignemagdi73@gmail.com 
 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése: Attalai halászcsárda 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
3
: 

 

o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet 

o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport 

o természeti környezet X turizmus  

a szakterületi besorolás indokolása: 

 

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert 

nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 

 
o igen 

amely nemzetiség:
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o nem 
 

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Attala , Petőfi u.11. 

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
 

X települési o tájegységi o ágazati 

amely értéktár neve: 
 

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 vendéglőt 2006. szeptember 6-án nyitotta Molnár László, a jelenlegi üzemeltető Tóthné 

Molnár Edina édesapja, akinek régi nagy vágya teljesült akkor. A családi vállalkozásban 

hárman dolgoztak a kezdetekkor, mára ez a szám 11-re bővült. Szájról-szájra terjedt a jó 

attalai hal híre, 10 év múltán azonban már minden környékbeli, fogalomként emlegette a 
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halászcsárdát. Edina 3 éve vette át az étterem irányítását, és hozta magával a fiatalok 

lendületét az üzemeltetés minden területén. Megújult a csárda kívül- belül , egy olyan 

barátságos, meleg hangulatú egyszerű enteriőrt álmodtak meg, ami nem túl modern, nem 

túl régies, és minden korosztály számára szimpatikus. Megduplázódott a külső- és belső 

vendégtér mérete, mind az ülőhelyek száma. Így közel 140 főre bővült a halászcsárda 

befogadóképessége. 

A legtöbb hal az attalai halastavakból származik, melyek élve érkeznek nap, mint nap, és 

medencében várják a serpenyőbe kerülést, elkerülve a fagyasztót és megtartva ezzel 

frissességüket. A régi nagy közönség kedvencek, mint a harcsa halászlé, harcsapaprikás, 

harcsa brassói,ceruza süllő mellé újdonságok is felkerültek az étlapra. Rövid időn belül, az 

egyik leggyakrabban rendelt fogás lett a füstölt sajttal töltött harcsa- baconbe tekerve, a 

harcsa gyrostál vagy a borzas harcsa. Azonban a könnyedebb ételek kedvelőinek szánt 

garnélás saláta is pillanatok alatt a toplistára került. Az étlapon mellesleg az alap halételek 

mellett megtalálhatóak a klasszikus magyar konyha hús remekei is. 40 féle halétel, 

frissensültek egész évben, helyben fogyasztásra és elvitelre is rendelhetőek. 

7.Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett: 

Egyedülálló, professzionális kis gyöngyszeme településünknek, amely az átutazókat, a turistákat és a 

gasztronómia szerelmeseit vonzza Attalára. Egyediségével és a családias hangulatú éttermével a 

környék kedvenc helyszínévé vált, ezzel öregbíti településünk hírnevét. 

 

8.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, 

multimédiás források): 

https://halaszcsarda.metro.rest/?lang=hu#menu 

https://www.facebook.com/halaszcsarda.attala/reviews/?ref=page_internal 

https://74nullanulla.hu/cikkek/2020/07/08/attala-halaszcsarda.html 

9.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

https://halaszcsarda.metro.rest/?lang=hu#menu 

 

III.MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy

 audiovizuális- dokumentációja 

 

https://halaszcsarda.metro.rest/?lang=hu#menu
https://www.facebook.com/halaszcsarda.attala/reviews/?ref=page_internal
https://74nullanulla.hu/cikkek/2020/07/08/attala-halaszcsarda.html
https://halaszcsarda.metro.rest/?lang=hu#menu
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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 

 


