






















1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 

Javaslat a  

„Kismányoki evangélikus templom”  
tájegységi/megyei értéktárba történ  felvételéhez 

 

Készítette: 
Szarvas Irén (név) 

 

 

............................................................. (aláírás)  
 (Bonyhád, 2016. november 17.) 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEV  ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Völgységi Önkormányzatok Társulása 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Szarvas Irén 

Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

Telefonszám: 06-20/466-2277 

E-mail cím: vot7151@gmail.com 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Kismányoki evangélikus templom 

 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód   épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus  

   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Kismányok, Kossuth Lajos u. 53/a (hrsz.: 168) 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 

□ települési  tájegységi □megyei □ külhoni magyarság 

 

 
   

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

mailto:vot7151@gmail.com


A kés  barokk stílusban épült evangélikus templom 1785-1801 között épült. 
Műemlékvédelmi törzsszáma: 11076.  

Az utcavonaltól kissé beljebb szabadon álló, egyhajós templom a DK-i homlokzat elé 
kilép  toronnyal, poligonális záródású szentéllyel, a szentély fel l kontyolt 
nyeregtet vel. A toronyaljba nyíló, váll-és zárók vel díszített k keretű kapu felett 
szemöldök-timpanon. A DNy-i oldalhomlokzat középtengelyében hasonló k keretű 
kapu, fölötte egyenes szemöldökpárkány. A toronysisakon évszámok: 1788, 2002. 
Toronyóra: 1792 (Heinrich Haas). A hajóban és a toronyaljban csehsüveg boltozat, a 
szentélyben félkupola. A hajó DK-i végében falazott orgonakarzat, kétoldalt 
faoszlopokon álló, famellvédes oldalkarzatok, a kartusokban olajnyomatokkal. 
Berendezése: 19. század eleje; a szószékoltár építménye és a szószék hangvet je: 1800 
(Josef Kauser), oltárkép: 19. század vége. Az oltár mögött a falban Michael Weiss 
tanító és kántor (1697-1774), valamint felesége, Susanna Weissin (1714-1774) k  
emléktáblája. Orgona: 1807-1908 (Róth József és Marschall József). Harang: 1810 
(Peter Weinbert). Alapk letétel: 1785. Felszentelve: 1801. A település vagyonos 
családjai építették. Az 1950-1960-as években a papi padokat, az oltárt és a karzatokat 
átfestették. Tet -és toronyfelújítás: 2002. 

Forrás: Magyarország műemlékjegyzéke, Tolna megye 54. oldal 
 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

A templom a Tolna megyei műemlékjegyzékben is szerepel, a település és a térség 

építészeti örökségének része. 
 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források):  

Forrás: Magyarország műemlékjegyzéke, Tolna megye 54. oldal 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.vot.hu 

 

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 

 

 

FOTÓK (Szarvas Irén):  

http://www.vot.hu/


             

 

             

 

            

 



           

 

 

            


