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 vezetője
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: Hengermalom
A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: épített környezet
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 7081 Simontornya, Siópart út 6.
Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési
A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

1900-ban alapította Fajnar Elek és társa. A malom egészen a hatvanas évek közepéig
üzemelt. Vám és kereskedelmi őrlést végzett. „Helyi városképi védelem” alatt áll. A
rendszerváltás alatt több tulajdonosváltás is volt, de eközben állapota folyamatosan
romlott. Majd 2005-ben Dénus Kiss Jenő és családja elkezdte a malom fokozatos
felújítását. Korábbi funkciójának bemutatása mellett művészeti rendezvények tartására
is alkalmassá tették az épületet. Jelenleg is galériaként üzemel.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A városkép meghatározó része, ezért mindenképp érdemes arra, hogy települési értékké
nyilvánítsák.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája (2015)
A Dunántúli vármegyék és A magyar ipar almanachja című kiadványok
http://www.simontornya.info
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 Malom Galéria megnyitójának meghívója 2010. május 28-án. 1

A Malom Galéria megnyitóján 2010.
május 28-án → A művész barátja, aki
énekelt, Csőszné Kacz Edit, a város
polgármestere, aki köszöntőt mondott,
Könyv István János grafikusművész, aki
a kiállítást megnyitotta és a bemutatkozó
művész-tulajdonos: Dénus Kiss Jenő.2
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http://www.simontornya.info
Simontornyai Hírek 2010. június

