
 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1.  A javaslatot benyújtó intézmény neve: Települési Értéktár Bizottság 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Máté Imréné 

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: Simontornyai református templom 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: épített környezet 

3. A nemzeti érték fellelhetőségi helye: 7081 Simontornya, Kálvin u. 1. 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési 

és megyei 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 

 

A török hódítás miatt római katolikus egyházfik elmenekültek a településről, így a református 

prédikátorok vállalták a nép lelki gondozását. 1553-ban Simontornyán, mint a szandzsákság 

székhelyén rendes egyház működhetett, mert fennmaradt, hogy a lakosság mind egyhitű, 

vagyis református hitű volt. 

Református templom és iskola először (II.) Styrum Károly gróf háza mellett állt, de az épület 

elöregedett és teljesen lepusztult. A reformátusok csak hosszú huzavona után kaptak 

engedélyt Mária Terézia királynőtől az új templomuk megépítésére egy városon kívül eső, 

építkezésre szinte alkalmatlan helyre. Azonban a szomszédos egyházközségekkel összefogva 

félév alatt felépítették a templomot, s 1768. november 20-án már a felszentelés is lezajlott. A 

Protocollum szerint a templom 125 éves fennállásának alkalmából, 1893-ban átépítették a 

templom tornyát az addigi kupolás forma helyett a ma is látható karcsú alakúra. A református 

templom ma frissen tatarozott, szép és kifogástalan állapotú. 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

Az eredeti 18. századi templom vallási, történeti és művészettörténeti szempontból is 

kiemelkedő értéket képvisel. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

 

Dr. Kiss István: Simontornya krónikája (1938) 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

 



 

III. 

 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja 

2. A Htv. 1. §(1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3. A javaslatokhoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat. 

 

 

 

 

 

 
Simontornyai református templom a XX. század 

elején. A mellette álló nádtetős épület az iskolaház. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frissen tatarozott, szép, kifogástalan állapotú templom 

2012 nyarán.2  

 

 

                                                 
1 Képeslap Kiss Margittól 
2 http://muemlekem.hu/muemlek?id=-3301 



 

 
Légi felvétel a simontornyai református templomról és környékéről az ezredfordulón. 3 

 
 

                                                 
3 A légi felvételeket Simontorrnya Város Önkormányzata készíttette 


