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.
2.
3.
4.
5.

A nemzeti érték megnevezése: TEMI Fried Művelődési Ház
A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: épített környezet
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Simontornya, Petőfi út 67.
Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési
A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Fried Művelődési Ház 1930 óta látja el a közművelődési feladatokat Simontornyán és
vonzáskörzetében, s ezzel Tolna megye egyik legrégebbi kulturális létesítménye. Az
intézményt a hajdani bőrgyártulajdonos testvérpár Fried Imre és Fried Pál építtette az
alább megfogalmazott céllal: „… hogy a község lakosainak szellemi művelődését és nemes
szórakozását szolgálja.” Az épület Vágó Pál műépítész tervei alapján készült, s ma is
ellátja eredeti funkcióját.
Jelentős szerepet tölt be a kistérség közművelődési feladatainak ellátásában is. 2003-tól
önálló alapítványként működik - a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
által alapítva. Közművelődési feladatait az önkormányzattal kötött feladat-ellátási
megállapodás alapján látja el.
Az intézményben közel húsz öntevékeny kiscsoport, klub, szakkör működik, ezek közül
több a magyar népi kultúra különböző ágának hagyományait ápolja és eleveníti fel (két
felnőtt énekkar, citerazenekar). Hagyományőrző citerazenekaruk arany minősítésben
részesült. Ezek a csoportok a különböző megyei, regionális és országos rendezvények
állandó résztvevői.
A Tolna Megyei Népfőiskolai Társaság tagjaként rendszeresen szerveznek előadás
sorozatokat. Játszóházi programjaikon az ősi népi mesterségekkel, népzenével,
néptánccal ismerkedhetnek meg.
6.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A simontornyai emberek számára fontos közösségalkotó és közművelődési színtér.
7.
A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.friedmh.fw.hu/bemutatkozas.htm
Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája (2015)
8.
A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://www.friedmh.fw.hu/bemutatkozas.htm

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
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

A művelődési ház utcai homlokzata az 1930-as években 1

A kultúrház udvari homlokzata 2

1
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Fénykép a Simontornyai Vármúzeumtól – S. 81.4.371. 1-16.
Fénykép a Simontornyai Vármúzeumtól – S. 81. 4. 371. 1-16.

A kultúrház bejárati folyosója, falán az alapítókat méltató emléktábla az 1930-as években.
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Simontornyai Vármúzeum – S. 81.4.371

A Fried Művelődési Ház napjainkban.

http://www.friedmh.fw.hu/bemutatkozas.htm

