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: Pillich Ferenc: Aus der Arthropodenwelt Simontornya’s
-Simontornya rovarvilágáról című kis könyve, mely németül jelent meg. 100.
évforduló alkalmából megismételt kutatás eredményeit a Simontornya ízeltlábúi című
könyv mutatja be a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság jóvoltából.
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Simontornya – Helytörténet Háza
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Ifj. Pillich Ferenc 1876-ban született. A család 1898-ban telepedett le Simontornyán,
átvéve a helyi gyógyszertárat. Gyógyszerészi oklevelet 1897-ben szerzett. Apja halála
után átvette a gyógyszertár vezetését.
A rovargyűjtés akkor vált nála szenvedéllyé, amikor Tolna vármegye elhatározta, hogy
megíratja a megye monográfiáját. Az indította Pillich Ferencet az intenzív, beható és
rendszeres gyűjtésre, hogy lakóhelye rovar- és növényvilágának felkutatásával
hozzájáruljon a terv megvalósulásához.
Pillich Ferencet már gyermekkorában is magával ragadta a rovarok világa. Ennek
köszönhető, hogy 15 évnyi kutatómunka után végül saját költségen adta ki kutatása
eredményeit 1914-ben. A kötetben mintegy 4000 fajt sikerült bemutatnia.
2015. február 7-én került sor a Simontornya ízeltlábúi - In memoriam Pillich Ferenc
című könyv bemutatójára. A tanulmánykötet Pillich Ferenc 1914-ben megjelent
nagyszabású munkájának állít emléket egy újabb, 2014-ben lezárult széleskörű zoológiai
felmérés eredményeinek bemutatásával. 100 év elteltével a Magyar Biodiverzitás-kutató
Társaság tagjai megpróbáltak utánajárni, hogy mi változott. Ennek az eredményét
jelentették meg az új, nagyon szép kiállítású könyvben. Ebben több mint 2600 fajt
tüntettek fel.
Ízelítő a könyvből:
• Simontornya környékének növényvilága
• Pókfauna
• Rákfauna
• Régi és új adatok összehasonlítása 100 év tükrében
• Bogárfauna

6.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Simontornya környezetét, élővilágát bemutató két monográfia, melyek teljes
összefoglalást adnak Simontornya és környéke rovarvilágáról 1914-ben és 2014-ben.
7.
A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Kiss Margit – Ódor János Gábor – Tóthné Unghy Ilona: Neves gyógyszerészek Simontornyán
– a Pillich család története
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 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
Pillich Ferenc könyve 1914-ben.

Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság kiadványa
2015-ben.

Pillich Ferenc lepkehálóval az 1930-as évek végén. 1

Pillich Ferenc gyűjteményéből a simontornyai kiállításon. 2

Pillich Ferenc entomológusra emlékeznek minden évben az általános iskola tanulói.3

Fénykép Hidasy Imréné Pillich Lujzától
Kiss Margit felvételei
3
Simontornyai Hírek – 2011 májusi száma
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