
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: 

Szent Vendel római katolikus templom harangjai” 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

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

□ ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség □ sport 

□ természeti környezet □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Attala Béke tér 4. 

 

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: 

Az attalai Szent Vendel római katolikus plébániatemplom 3 haranggal büszkélkedik. 

Szent Vendel nagyharang: 

336 kg-os, 86 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú, Fritz Wilhelm Rincker vezetésével 

az Ecclesia Harangművek öntötte Budapesten 1923-ban. Korábbi fa jármát Kormon 

Géza harangvillamosító saját acél jármára cserélte le. A régi fa járom a harangház 

padlóján megtalálható. 

A paláston lévő felirat érdekes módon nem kiöntve, hanem bevésve szerepel az 

öntvényen. Lehet, hogy készen vásárolták. 

Egyik oldalán bevésve az alábbi sorok olvashatóak: 

MAGYAROK NAGYASSZONYA ÉS SZENT VENDEL 

TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK AZ ATTALAI 

RÓM. KATH. HIVEK. 1923. 

Másik oldalán az öntöde emblémája: 

A. 1923. D. 

HARANGMŰVEK R.T. 

ÖNTÖTT ENGEM 

BUDAPESTEN 

F. W. RINCKER ÁLTAL 

NO 4700 

Szent Anna és Lisieux-i Szent Teréz harang: 

260 kg-os, 73 cm az alsó átmérője, des2 alaphangú, Jan Felczynski öntötte 

Przemyslben 2017-ben. A világháborús rekvirálás áldozatává vált harang pótlását 

Csullag Gábor hitoktató és egy másik család kezdeményezte hálából lánya 

gyógyulásáért.Október 20-án, a templom felszentelésének 150. évfordulóján 

ünnepélyes harang megszólaltatására került sor, majd október 22-én a Ruppert 

József piarista atya által celebrált búcsúi szentmise volt az első, hogy a szentmise 

kezdetekor ismét három harang szólt a faluban. Mielőtt a helyére került volna, 

Varga László, a Kaposvári Egyházmegye püspöke szentelte meg, a falu iskolásai és 

óvodásai pedig műsorral kedveskedtek a híveknek. Az ünnepi szentmisére a 

környező településekről is érkeztek, sokan voltak kíváncsiak az új harangra, hiszen 



utoljára 94 éve volt harangszentelés Attalán. 

Az adakozók nevét a sekrestyében őrzik.  

 

A harang vállán szőlőfürtös díszítés fut körbe. 

Egyik oldalán 2 kép látható: 

Szent Anna és Lisieux-i Szent Teréz 

 

Alatta felirat: 

SZENT ANNA 

ÉS 

LISIEUX-I SZENT TERÉZ 

KÖNYÖRÖJETEK ÉRETTÜNK! 

 

Másik oldalán felirat: 

ISTEN IRÁNTI HÁLÁJUK JELÉÜL 

ÖNTETTEK ENGEM AZ ATTALAI HÍVEK 

A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉNEK 150. JUBILEUMÁN 

A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELHURCOLT 

TESTVÉREM HELYÉBE 

PREMYSLBEN 

JAN FELCZYNSKI 

MŰHELYÉBEN 

AZ ÚR 2017. ÉVÉBEN 

 

 

A palást alsó részén körbefutó felirat: 

"TUDJÁTOK MEG, A HŰSÉGESSEL CSODÁT TESZ AZ ÚR. AZ ÚR 

MEGHALLGAT, HA HOZZÁ KIÁLTOK!" (PS 4.4.) 

A II. világháborúban elrekvirált középharang fa járma a toronypadlón 

megtalálható. Jan Felczynski féle jármon van 

 

 



Jézus Szíve és Szent Elek kisharang: 

83 kg-os, ~50 cm az alsó átmérője, ges2 alaphangú, Fritz Wilhelm Rincker 

vezetésével az Ecclesia Harangművek öntötte Budapesten 1923-ban. 

 

Egyik oldalán kép: Jézus Szíve 

Alatta felirat: 

JÉZUS KRISZTUS SZENT SZÍVE ÉS SZENT ELEK TISZTELETÉRE 

ÖNTETTE KÉRI ELEK ATTALAI ESPERES PLÉBÁNOS 

Walser Ferenc féle öntöttvas jármon van, amely minden bizonnyal régebbi lehet a 

harangnál. 

A torony legrégebbi "eleme" a barokk jellegű, fa harangszék. 

A harangok lekötött nyelvvel,húzómágnessel szólnak. A villamosítást és a 

kapcsolóóra kiépítését Kormon Géza végezte 

Harangozási rend (a sekrestyében lévő kiírás szerint): 

Napi harangozás 

5, 12 és 19 (nyáron 20) órakor a nagyharanggal 2 percig, az esti harangszó után 2 

percig a lélekharang szól. Pénteken 15 órakor a nagyharang szól 2 percig. 

Hétköznapi szentmisére 

Fél órával korábban a középharang 2 percig, a beharangozás a 3 haranggal 

legalább fél percig. 

Vasárnapi szentmisére 

Egy órával korábban a nagyharang hívogat 2 percig, fél órával korábban a 

középharang 2 percig, beharangozáskor a 3 harang együtt minimum fél percig. 

Ünnepi szentmisék alkalmával Úrfelmutatás alatt középharang szól. 

Halottra 

Csendítés: a halálhír beérkezésekor először a lélekharang 1 percig, majd 

mindhárom harang 2 percig. 

Harangozás: vasárnap és ünnepnap kivételével 9 és 15 órakor mindhárom harang 

3 percig. 

Temetés: A gyászmise végeztével, vagy a temetési szertartás kezdetekor, vagy 

sírhoz vitelkor a 3 harang 3 percig. 

 



6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A javaslat is bizonyítja, hogy a Szent Vendel templom harangjai egyediek, különleges 

értéket képviselnek a település lakói számára. Mind az épület kora, mind pedig a 

harangok egyedi jellege miatt indokolt a felvétele a települési értéktárba. A templom, 

harangjaival magán viseli a történelem más korszakainak is a „kézjegyét”. Az itt élők 

elkötelezettek vallásuk gyakorlásában és az adakozásban egyaránt, ha azzal nemes 

célokat szolgálnak.  

 

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

honlapok, multimédiás források) 

http://www.magyarharangok.hu/attala.html 

www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-gyermek-felgyogyulasa-utan-kezdemenyezte-

az-uj-harang-onteset-egy-csalad-942399/ 

Attala Község krónikája 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.attala.hu 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

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

dokumentációja 

                                                                                       Szent Anna és Lisieux-i Szent  Teréz harang 

     Szent Vendel nagyharang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magyarharangok.hu/attala.html
http://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-gyermek-felgyogyulasa-utan-kezdemenyezte-az-uj-harang-onteset-egy-csalad-942399/
http://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-gyermek-felgyogyulasa-utan-kezdemenyezte-az-uj-harang-onteset-egy-csalad-942399/


        

     

 

2017.Harangszentelés 

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 


