
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: 

Nepomuki Szent János-szobor 

 

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, Dózsa György u.4. (Közterület) 

 

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: 

Nepomuki Szent János a folyók, a hidak és a vízen járó hajósok, halászok, 

vízimolnárok védőszentje. A 14. században prágai pap, királynéi gyóntató volt. A 

gyónási titok mártírjaként tartják számon, a legenda szerint ugyanis miután 

megtagadta, hogy IV. Vencel királynak elárulja felesége, Johanna királyné gyónási 

titkát, a király a Prágán átfolyó Moldvába ölette. A hagyomány szerint a város népe 

még azon az éjszakán csodát látott: fényesen tündöklő csillagok úszkáltak a 

Moldva vizén. 

Nepomuki Szent Jánost a 18. században avatták szentté. Kultusza gyorsan terjedt 

a Habsburg Birodalom területén. Szobrai egész Magyarországon is elterjedtek, 

különösen vízparton, hidakon állnak. Papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, fején 

birétummal, karján feszülettel ábrázolják. 

Utak találkozásánál kiteljesedő közterületen, a 4. számú ház előtt hasáb alakú 

alépítményen, tabernákulum kiképzésű, volutás, fűzérdíszes talapzaton álló 

kőszobor: a szent papi ornátusban, kezeiben feszülettel, mellette két térdelő puttó-

angyallal. A talapzat homlokoldalán a szent vértanúságát ábrázoló dombormű, 

alatta kettős monogram 1793-as évszámmal. 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A település közterületén elhelyezkedő szobor, a helyi lakosok által nagyra becsült 

emlékmű. Üde színfoltja a falunak, a falu közösségének jelentős értéket jelent. 

Műemlékvédelem alatt álló alkotás. 

 

 

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

honlapok, multimédiás források) 

http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/8541 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Nepomuki_Szent_Janos_szobor.jpeg 

 

http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/8541


 

 

8.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/8541 

http://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 

 


