I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Kőnigné Nagy Magdolna
2.A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személyadatai:
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 Aprók Háza Óvoda
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:3:
o
o
o

agrár- és élelmiszergazdaság
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

o
o
o

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus

X
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: Attala, Ady u.2.

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

települési

o

tájegységi

o

ágazati

amely értéktár neve: Attalai Értéktár Bizottság
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Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges.
Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó
tényezőként eli ert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték.
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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):
Az óvoda 1959-ben kezdte el működését, mely előtte pásztorház volt, Juhász József
tulajdonaként. Mivel nagyon szerette a gyerekeket, ezért itt kapott helyet a kis létszámú
óvoda. Az épület az idő előrehaladtával sokszoros felújításon esett át, mire elérte mai
modern XXI. századi modern arculatát. Az Attalai Aprók Háza óvoda épületének
felújítása, bővítése a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00007 kódszámú „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” elnevezésű projekt keretéből, kiegészült az épület, egy csoportszobával,
mosdóval, tornaszobával és folyosóval.. (Projekt összköltsége: 118 519 092 Ft) Ezzel az
óvodai férőhelyek száma a korábbi 32-ről,50 férőhelyre emelkedett, így nemcsak helyből,
de a környező településekről is be tudják iratni a gyerekeket az intézménybe. Az óvoda
udvarának játékai is modern, interaktív, biztonságos környezetet biztosítanak a kicsiknek,
valamint közlekedési tanpálya épült az óvodával szemben.
Családias hangulatú, normál létszámmal működő óvodánkban mindent megtesznek azért,
hogy az egyéni fejlődés és a közösségi lét mindig élményt, örömöt nyújtson a gyermekek
számára. Napjaikat a mozgás, játék, zene, alkotás, a gyermekek érdeklődésére épülő
tanulás és a mesék világa tölti ki. Ennek a világnak sikerült a 2018-as évben új, modern,
XXI. századi formát adni a felújítás során. A megújult óvodában inspiráló környezet,
biztonságos és tágas terek, nagyszerű eszközök és lehetőségek várják az ovisokat.

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:
Társadalmi szempontból óvodánk a jövő felnőtt közösségeinek megalapozó intézménye. Az
óvodai nevelőmunka során ezért nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek
életkorának megfelelően megalapozzák azokat a jártasságokat, készségeket, amelyek a
későbbi, iskolai munkaformához való alkalmazkodásban nélkülözhetetlenek. Kiemelt
feladatok között tartják számon az emberi kapcsolatok építéséhez szükséges képességek
megalapozását, a munkára nevelést, a szokásrendszerek kialakítását. A nevelőtestület
munkája során, az írott és íratlan pedagógus etikai normákat szem előtt tartja.
8.A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia,honlapok, multimédiás források):
Attala község krónikája,
www.attala.hu

9.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.attalaiovoda.hu

3

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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