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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Simontornyai Települési értéktár Bizottság 

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

    Máté Imréné 

        Levelezési cím: Simontornya, Siópart u. 2. 

Telefonszám: 30/825-3457 

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

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Fekete Madonna 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:1 

 

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

o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport 

o természeti környezet o turizmus  

 

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert 

nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 

o igen 

  amely nemzetiség:2 

 

o nem 

4. A megyei értéktárba felvételre javasolt nemzeti értéket tartalmazó települési/tájegységi 

értéktár megnevezése és a felvétel dátuma: Simontornyai Értéktár Bizottság 2020. 10. 14. 

5. 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): 

Hosszú évekig hánykolódó képről restaurálás közben derült ki, hogy egy 1732-ben 

készült festmény, rajta Fekete Madonna, karján a gyermek Jézussal. Érdekessége, hogy 

ikonszerű alkotás, de vászonra festették olajfestékkel. Eredetileg rátétes aranyozott 

korona volt mindkét alak fején, ma már csak a Madonnán látható.  

 
1 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
2 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 



Az 1938-ban kiadott Simontornya krónikájában dr. Kiss István írta: „az 1782-i canonica 

visita szerint nyolc mellékoltár volt. A jelenlegi haton kívül volt még Nepomuki Szent 

János és Szerecsen Szűz Mária oltára”. Feltehetőleg ez utóbbi oltárnak volt az oltárképe 

a mi Fekete Madonnánk. Idős emberek szüleik visszaemlékezése alapján elmondták, 

hogy a templomba belépve két oldalon is volt egy-egy oltár, ahol most jobbra Mária és 

bernadett szobra, balra a kórusfeljáró található.  

Jelenleg a restaurált Fekete Madonna-kép a római katolikus templom sekrestyéjének 

falán kapott állandó helyet. 

6. Indoklás a megyei értéktárba történő felvétel mellett: A 18. századi festmény kulturális 

örökség, Tolna megye számára is fontos lehet. 

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

multimédiás források): 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK 

1. A megyei értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

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 

5. A nemzeti érték felvételéről a 4. pontban megjelölt értéktárba felvevő döntés másolata 

 

 



 


