
 

 

 

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: Szőlőtermesztés és borászat Simontornyán 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: agrár és 

élelmiszergazdaság 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Simontornya területe 

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

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

 

A szőlőtermesztés kultúrája írásos formában először 1334-ben a Lackfi család 

adománylevelében került megemlítésre. A középkor évszázadai alatt kialakult a 

szőlőhegy rendszere, s a különböző területek elnevezése. A török uralom utolsó 

évtizedeiben visszaszorult, de kiűzésük után és a Styrum család gazdálkodása alatt 

felvirágzott a szőlőtermesztés. Még külföldre is jutott a borból.  

 

Ma több mint 400 gazda művel szőlőt Simontornyán. A termőtáj jellegzetes kékszőlő 

fajtái a még a török időkből itt maradt és azóta is megbecsült kadarka és változatai, az 

oportó, a kékfrankos és hibridje a kék zweigelt, valamint az utóbbi 15 évben jelentős 

mértékben telepített cabernet fajták, továbbá a merlot. A fehér fajták közül "őshonos" 

és még ma is nagyon elterjedt az olaszrizling, a rajnai rizling, a rizlingszilváni és a piros 

tramini. Szép borokat ad az elmúlt évtizedben meghonosodott királyleányka, a 

chardonnay és a pinot blanc, de olyan régi és különleges fajtákat is találunk, mint a 

hárslevelű, a pozsonyi fehér, a juhfark és a cirfandli, amit itt "szilfánder" néven emleget 

a köznyelv. Simontornyán Beck Tibor palackozott először bort. 

 

1995-ben megalakult Simontornyán is a Hegyközség. Jelentős esemény a minden évre 

megrendezésre kerülő borverseny, amely során minden évben egy bor elnyeri a város 

bora címet. A tevékenységhez kapcsolódó néphagyományként a szüreti felvonulás 

évről-évre megrendezésre kerül. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

 A szőlőtermesztésnek és bortermelésnek igen nagy hagyománya van a településen.  A 

helyi szőlőkultúra illeszkedik a szekszárdi borvidékhez. 

 

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

honlapok, multimédiás források): 

    Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája (2015) 

 



 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://simontornya.hu/hegykozseg.htm 

 

 

 

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 

 

 

 
Az első palackozott borok címkéje, mely a Pécsi Püspöki Pincében került 

elhelyezésre – palackozta Beck Tibor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Simontornyai Hegyközség emblémája. 

 

 

 

 

 

 

 
A „Simontornya Város Bora” kitüntető cím 

kiosztásakor 2014-ben. A képen dr. Mihócs 

Zsolt alpolgármester, Kovács László 

díjazott, Csőszné Kacz Edit polgármester, 

Csatári Dezső díjazott. A háttérben Bárdos 

László címzetes főjegyző.1 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Simontornyai Hírek – 2014. augusztusi száma  



 

 

 

Szüreti felvonulások a század elejétől napjainkig 

 

 

Szüreti felvonulás az 1910-es években. Bal szélen fentről a 2. sor elején Kőmíves Erzsébet (Rózsás Aladárné) 

látható. 2 

 

A közel 70 fős felvonuló csapat a Tó vendéglőnél 2004-ben … 3 

                                                 
2 Fénykép Andráskóné Pécsi Zsuzsanna pedagógustól 
3 Fénykép Szálka Lajosnétől 


