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.

A nemzeti érték megnevezése: Labdavarrás
A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Simontornya
Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A labdagyártás a BSZV egyik fő profilja volt. Először 1962-ben merült fel az újfajta
labdakészítés lehetősége Lévay József tervei és találmánya alapján. Ezzel egy időben a
bőrszeletek alábélelése is megváltozott, így ha megázott, nem deformálódott el, mint
korábban, és jobban megőrizte a labda a kerek formát is.
• A labdavarrás technikáját Lévay József 1960-ban fejlesztette ki.
• Maga a labdagyártás 1963 februárjában indult el. Először 18 és 12 szeletes
labdák készültek. Év végére már 25.396 labdát gyártottak, főleg exportra. A
Simontornyán készített labda kijutott a Kölni Nemzetközi Vásárra is
• 1965-ben átálltak a 32 szeletes labdagyártásra.
• 1978-ban a termelékenység növelése érdekében a cég új gépeket vásárolt. A labda
export fokozása érdekében a labdavarrás egy részét az Artex Külkereskedelmi
Vállalat közvetítésével Vietnámba helyezték át Bencze János irányításával.
• 1980-ban jelentősen megnőtt a labdaexport, legjelentősebb partner az Adidas
volt.
• A termeléscsökkenés 1987-ben következett be, amikor az Adidas elállt a további
rendelésektől. A 250 ezres labdakapacitásukat le kellett építeni 70 ezerre, végül
teljesen megszűnt a labdagyártás is.
6.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A simontornyai bőrös hagyományokra épülő tevékenység, mely az itt készült labdák
által Simontornya hírét vitte a világba.
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 366-371. o.
Tóthné Unghy Ilona: Volt egyszer egy Bőr- és Szőrmefeldolgozó Vállalat
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

A hagyományos és az 5
ill. 6 szögletű szeletekből
összevarrt úgynevezett
pöttyös
labdák
egy
kiállításon.

Igazi bajnoki mérkőzés labdája egy kiállításon.

Egy labdakülönlegesség.

A kész labdák raktáron.

Reklámfotó a kész labdákkal

