
 

 

 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó intézmény neve: Települési Értéktár Bizottsága 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Máté Imréné, a bizottság elnöke 

Levelezési cím: 7081 Simontornya, Vár tér 10. 

Telefonszám:74/486-354 

E-mail cím: simontornyai.var@gmail.com 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése: Dr. Kiss István krónikája 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

 

Dr. Kiss István a sárszentlőrinci jegyző fiaként látta meg a napvilágot 1861-ben. Orvosi 

diplomáját a budapesti egyetemen szerezte meg. 1885-ben gyakorló orvosként telepedett 

le Simontornyán. Egy gyermeke született, aki folytatta az orvosi hivatást. 

 

Dr. Kiss István a gyógyítás mellett komoly kutatásokat végzett Simontornya történetével 

kapcsolatosan. Első ilyen jellegű munkáját 1915-ben készítette a simontornyai várról. 

Élete fő műve 1938-ban jelent meg Simontornya krónikája címmel. A művet saját 

pénzén jelentette meg. A könyv 50 év kutatásának az eredményeként született meg, s a 

helytörténettel foglalkozók számára alapmű. 

 

A krónika első hasonmáskiadása 1990-ben, a második 2014-ben, a krónikaíró halálának 

60. évfordulóján került kiadásra. Ez utóbbi kibővítve Tóthné Unghy Ilona: A krónikaíró 

dr. Kiss István élete és munkássága című tanulmányával jelent meg. 

 

A könyv témakörei: 

• Történelemelőtti idők 

• Első települések 

• A vár  

• Az első várurak 

• A török uralom 

• A török kiűzése 

• Földesúr és jobbágy 

• 1848-49. szabadságharc  

• Egyházak és iskolák 

• A mezővárostól a nagyközségig 

• Egyházak és iskolák 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Simontornya történetét bemutató alapmű 

 



 

 

 

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

honlapok, multimédiás források): 

 Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája (2015) 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

    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 

 

 


