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: II. világháborús emlékmű
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 7081 Simontornya, Templom utca (a
gyógyszertárral szemben.)
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Az boltívet formázó látványos kialakítású emlékmű Novák István építész munkája – a
II. világháború katonai és polgári áldozatainak emlékére készült. A boltív felirata: 194145. A II. világháború hősei, áldozatai emlékére, 1990. A talapzaton az emlékművet
körbeöleli 10 márványtábla, ezeken olvasható az a 292 név, melyek Simontornya
veszteséget jelölik. A nevek összegyűjtése Vámi István iskolaigazgató munkája volt.
Az átadásra 1990-ben a Hősök napi megemlékezés keretében került sor, ez a
megemlékezés az országban az elsők között volt. A II. világháborús emlékmű azóta is a
Hősök napi megemlékezések egyik állandó és rendszeres színtere.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A II. világháború végén, 1944 decemberétől 1945. március végéig állandó harcok
színtere volt Simontornya. Az emlékmű felállításával az elhunyt 292 katonai hős és civil
áldozat emlékét őrizzük. A helyiek számára nagyon fontos, hiszen közadakozásból
sikerült az emlékmű megvalósítása is.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája (Bogárd és Vidéke Nyomda és
Lapkiadó Sárbogárd, 2015.) II. kötet 298. o.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Novák_István
https://www.kozterkep.hu/~/1973/ii_vilaghaborus_emlekmu_simontornya_novak_istv
an_1990.html#photo-142409
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

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
Képek a II. világháborús emlékműről

A II. világháború áldozatainak emlékművének
avatásán 1990. május utolsó vasárnapján

Hősök napi megemlékezés május utolsó vasárnapján. 1

Római katolikus templom és II. világháborús emlékmű
Simontornyán 2013 előtti időszakban. 2
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Fényképezte Kiss Margit. Átemelve Kiss Margit: Emlékezés-töredékek 2. kötetéből.
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Novák_István

Római katolikus templom és II. világháborús emlékmű Simontornyán 2013 után, a városközpont rehabilitációja
utáni időszakban.3
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https://www.kozterkep.hu/~/1973/ii_vilaghaborus_emlekmu_simontornya_novak_istvan_1990.html#photo142409

