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: id. és ifj.Pillich Ferenc síremléke
A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség
A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési
A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Id. Pillich Ferenc az 1848/49-es szabadságharc honvédhadnagya. 1833. április 1-jén
született Sümegen, 1856-ban szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. Felesége Betzhold
Emma, négy gyermekük született. A család 1898-ban telepedett le Simontornyán, átvette
a helyi gyógyszertárat, s a környék egyik legjobban ellátott patikájává tette. Id. Pillich
Ferenc 1902. augusztus 6-án halt meg. Felesége 24 évvel élte túl. Síremlékük a
simontornyai református temetőben található.
Ifj. Pillich Ferenc 1876-ban született, gyógyszerészi oklevelet 1897-ben szerzett. Apja
halála után átvette a simontornyai Gyógyszertár a Szentlélekhez nevű patika vezetését.
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. Tudományos munkája és gyűjteménye országos jelentőségű,
Simontornyának is hírnevet szerzett. Ifj. Pillich Ferenc entomológus gyógyszerész 1948.
június 14-én halt meg. Sírja Simontornyán, a református temetőben látható a szülei
síremléke mögött.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A Pillich család jelentős szerepet töltött be Simontornya életében. A gyógyszertáruk
messze a környéken a legjobb volt. Id. Pillich Ferencről a szabadságharcban betöltött
szerepéért kell megemlékeznünk. Ifj. Pillich Ferenc volt azt, aki a legnagyobb hírnevet
szerezte Simontornyának tudományos munkájával.
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 (Bogárd és Vidéke Nyomda és Lapkiadó
Sárbogárd, 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

1994. március 15-i emlékünnepély Simontornyán id. Pillich
Ferenc honvédhadnagy síremlékénél. A polgármester
asszony, dr. Dési Ivánné és Ódor János Gábor által
szervezett emlékünnepélyen a református temetőben – az
előtérben (háttal) a család tagjai. A másik képen ugyanazon
a megemlékezésen a család tagjai → Kiss Miklósné
Worschitz Veronika, Kiss Miklós, Kiss Pálné Glatz Irén,
Kiss Margit, Hidasy Imréné Pillich Lujza, dr Bierbauer
Józsefné Hidasy Erika. Mögöttük állnak → Kiss Attila és
ifj. Kiss Miklós. 1
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