
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: 

Attalai Tájház 

 

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. 

 

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: 

 

2007-ben helyi kezdeményezésre, a Nemzeti Közkincs Alap támogatásával készült 

el a falu központjában álló épület. A háromosztatú, füstös konyhás ház a vidéki 

paraszti sorban élt emberek életmódját mutatja be, kiemelve a női és férfi 

viseletet, a lakástextilek és a berendezési tárgyak különböző fajtáit. 

 

Az épület első részében három helység található, az első ún. tiszta szobában a 

család legértékesebb használati- és berendezési tárgyai kaptak helyet (pl. ünnepi 

ruhák, kelengye, értéktároló bútorok). 

 

A füstös konyha a család nappali tartózkodási- és munkahelye, jól szemlélteti a 

hétköznapok tárgyi kultúráját. Az ételkészítés kellékei és az étkezésekhez használt 

eszközök a kemence körül találhatóak. 

 

A hátsó szoba jeleníti meg a család egykori lakóhelyét, amelyet nemcsak alvásra 

használtak. A téli időszakban itt készültek a szőttesek és a fonalakat is itt fonták. 

Az épület középső részében külön bejárattal a kamra található, ahol a főzéshez 

szükséges alapanyagokat tárolták, valamint itt kaptak helyet a kisebb ház körüli 

munkáknál használatos szerszámok (disznóvágás kellékei, rosta, stb.) 

 

Az épület hátulsó részében található az istálló és a pajta. Utóbbiban a gazdálkodás 

eszközei és kéziszerszámai kerültek kiállításra, az istálló díszítettségében pedig az 

állatok iránti tisztelet és odaadás tükröződik. 

 

A ház berendezéseit, kiállított használati tárgyait a helyi lakosok önzetlen 

felajánlásának köszönhetjük. 

 

 

 

 

 

 



6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Az  új épület autentikus, a település épületeire jellemző jegyeit magán viseli, mint 

a tiszta szoba, füstös konyha, lakószoba, tornác, díszes istálló ,fészer ,pince. A 

berendezési tárgyakat helyiek adományozták, ezzel is emelve az eredetiséget. Az 

összegyűjtött hagyatékok betekintést engednek a régi paraszti kultúra világába, 

mindennapi dolgos életükbe, az állatokhoz és természethez való kötődésükhöz. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a település lakossága egy épített örökséget hozott 

létre, így a fiatalabb generációk láthatják elődeik törekvéseit, dolgos, fáradtságos 

mindennapjait, küzdelmeit. Valljuk azonban azt, hogy csak akkor érhetünk el igazi 

eredményt, ha az átélt élmények kapcsán maguk is részesei lehetnek néhány 

pillanatig a múlt varázsának. Akár a kemencében sült kenyér illatára, a foszlós 

kalácsra vagy a végtelenig nyújtható rétesre gondolunk. Szükséges a település 

fennmaradása érdekében cselekvő embereket felkutatni, hogy átadhassák azt a 

tudást amelyeket évszázadok óta őriznek .A népi mesterségek felelevenítése és 

elsajátítása, számos lehetőséget ad mind a fiataloknak  ,mind a 

középkorosztálynak, a családoknak  a készségek és képességek kiterjesztésére, 

akár bevételi forrást is teremthet magának ezáltal az egyén (kosárfonó 

gyöngyfűző, hímző, csipkeverő, nemezelő,kékfestő stb.).  

A generációk közti szakadék,  feszültség csökken , hiszen   „ lenyomatot” hagynak 

maguk után az idősek , amely évekkel később forrásként ,az ő nevükkel 

ékeskedhet. A műhelymunkák alkalmával az alázat,a nyitottság ,az egymás iránti 

tisztelet , a bizalom és az egymásra való odafigyelés, közösségfejlesztési 

folyamatokat generál. 

 

 

 

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

honlapok, multimédiás források) 

https://www.teol.hu/tolna/kultura-tolna/tajhazak-orzik-a-kulturat-233581/ 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_2007_07/?pg=385&layout=s 
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8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.attala.hu 

 

 



III. 

MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

  

    

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 


