
 

 

 

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: Simontornyai menyegző című falikép 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1. 

Városháza - Házasságkötő terem 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési 

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

 

A simontornyai Városháza Házasságkötő Termének falát díszíti Garányiné Staindl 

Katalin Simontornyai menyegző c. kerámia domborműve. A házasulandók, rokonok, 

jóbarátok az életre szóló esemény izgalmában nem igen elemzik a faliképet, dísz csupán, 

ami emeli az esküvő fényét, s amely szépségével, finom színeivel be is tölti ezt a szerepét.  

 

A falikép azonban nem a felhőtlen boldogságról szól. Középen a vőfély áll, minden titkok 

tudója. A baloldalon ülő fiatal férfinak nem örömünnep ez a nap. Érdemes megfigyelni a 

győztes vőlegény és az elhagyott szerelmes tekintetét. A menyasszony arca is inkább a 

régi kedves felé fordul. Jobboldalon ül a menyasszony apja, az ő arckifejezése a 

legfájdalmasabb. Ernyedten pihenő jobb keze a tehetetlen belenyugvást mutatja. 

A képen mindenki színleli az örömöt. Az áldomásra emelt poharak az ünnepeltek felé, az 

arcok ellenkező irányba fordulnak. Mindössze a gyerekek boldogok. Ők még nem 

ismerik a jövőt.1 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:  

     

     A műalkotás a Városházát díszíti, az ünnepélyes alkalmak fényét emeli, Simontornya 

művészi értékei közé tartozik. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

  

https://www.kozterkep.hu/~/15884/simontornyai_menyegzo_simontornya_g_staindl_

katalin_garanyine_1996.html 

 

                                                 
1 

https://www.kozterkep.hu/~/15884/simontornyai_menyegzo_simontornya_g_staindl_katalin_garanyine_1996.ht

ml - Oros Ágnes elemzése.  

https://www.kozterkep.hu/~/15884/simontornyai_menyegzo_simontornya_g_staindl_katalin_garanyine_1996.html
https://www.kozterkep.hu/~/15884/simontornyai_menyegzo_simontornya_g_staindl_katalin_garanyine_1996.html


 

 

 

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 javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

  

htpps://www.kozterkep.hu/~/15884/simontornyai_menyegzo_simontornya_g_staindl_katal

in_garanyine_1996.html 


