10. Bőrgyári igazgatók, főmérnökök, főkönyvelők
10.1. Igazgatók
1. Fried György és Fried László 1948. március 1-ig
2. Igari János
3. Petres Pál
4. Perger Imre
5. Ignácz János
6. Halmi Dezső
7. Kiss Ferenc
8. Németh János
9. Gyuricza Lajos
10. Vendrei Árpád
11. Győri Károly
12. Vermes László
13. Dr. Karnitscher Tamás
Én magam valamennyi felsorolt igazgató idejében a bőrgyárban dolgoztam.
A Fried testvérekről, Igari Jánosról, Petres Pálról, Perger Imréről az előző fejezetben
megemlékeztünk.
Ignácz János 1956-ig állt a bőrgyár élén. Keménykezű munkásigazgatóra
emlékszem vissza, magas, vállas alakja volt, - Budapestre ment vissza,
ahonnan lehelyezték Simontornyára – és hozta-vitte magával 2-3 bizalmas
emberét, ahogy az lenni szokott.
Ignácz János gyárigazgató 1

Halmi Dezsőről az 1956-os és az
utókalkulációs fejezetben bővebben
írtam. 1956 végén őt választottuk a gyár igazgatójává, s a
lehető legjobban igyekezett irányítani a munkástanács és a
gyár munkáját – egészen november közepéig.
Halmi Dezső a János vitéz előadásán a zenekar tagjaként az 1950-es
évek elején 2

Kiss Ferenc őutána vette át ezt a nehéz posztot – és a megtorlás időszakában a börtönt sem
kerülhette el. – Felesége és két kisgyermeke maradt itthon ezalatt. Kiszabadulása után a gyár
talposztályának mérnökeként dolgozott tovább – majd egy idő után Budapestre költözött
családjával.
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A portrékép Halas Kálmán egyik csoportképéből kivágva
Portrékép kiemelve a János vitéz csoportképből

Ahogy hallani lehetett róla, ő már Kolozsváron nagy játékos volt. Miután Magyarországra
jött, itt is folytatta ezt a tevékenységét – az SBTC-ben3 edzőként dolgozott.
A képen Kiss Ferenc hátul
balszélen áll. Mellette Sebestyén
Jánosné Kovács Erzsébet és Baum
Károlyné Kovács Margit. Ülnek →
Sebestyén Tibor, Sebestyén István
és felesége Csősz Mária. Közöttük
kislányuk, Marika. Jobbszélen
Baum Károly. 4

Németh János 1957-ben került a gyár élére, munkásigazgatóként – bár előtte már tanított az
ELTE-n is. Házkötő Gizit és vegyésztársait 1958-ban ő biztatta arra, hogy jöjjenek
Simontornyára, fiatal diplomásként. – Róla sikerült fényképet kapnom Csapó Jánostól, aki
ezidőben már sok gyári felvételt készíthetett. Érdemes az egész képet is bemutatnunk, mert
több gyári vezető szerepel rajta. – Németh János 1962-ig volt a gyár igazgatója.

A képen jobboldalt áll ← Németh János. A
balszélen Hainess Lajos főmérnök, mögötte
Klemencsics Antal növényigyár-vezető,
őmellette Wachter János vegyészmérnök,
Vétek István vegyész és Küzdy Endre
krómgyár-vezető. A két elöl álló személyt
nem tudtuk felismerni, vendégek lehettek. 5
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Simontornyai Bőrgyári Torna Club, mely 1922-ben jött létre még a Friedek idejében – utódja az STC 22
Fénykép Sebestyén Jánosnétól
5
Fénykép Csapó Jánostól
4

Őutána Gyuricza Lajos kapta meg a gyár irányítását. – Gyuricza
bácsi egyszerű munkásember volt, nagyon jóindulatú, - szerették őt
Simontornyán. Több fénykép is maradt róla, egyiken egy gyári
szüreten Nagy Józsefné (középen) könnyűipari miniszterrel együtt
láthatjuk. Ezt a képet Dr. Bartos Istvánnétól kaptam, - az ő férje áll
jobbszélen.6 A baloldali férfit nem ismerjük.
Gyuricza Lajos igazgató 7

Egy gyári szüreten 8

A másik kép Bereczki Pálné Vendrei
Ilonától, Mucitól származik, aki
Luka Istvánné Zsiga Ilonkával máig
tartja a kapcsolatot. – A képen több
gyári vezetőt is láthatunk. Baloldalt
egymás mellett (fehér ingben)
Bérczi Márton és Prónai Gyula áll,
Bérczi mögött Bakos Tibor. Előttük Vendrei Árpád és Hegedüs Lóránt, őmellette felesége és
előttük fiuk, Péter. A felsoroltak négyen vegyészmérnökök – Vendrei főmérnök lehetett
ezidőben. Prónai a vállalat főkönyvelője volt. Hegedüsné előtt Vendrei Árpád felesége, Édi
ül. A kályhánál Bércziné Erzsi áll, előtte Gyuricza Lajos igazgató, - tovább dr. Bartos
Istvánné Magdi, Bakosné Zsuzsa, egy vendég és Prónainé Ili. Elöl, jobboldalt Csomós
András, a Prónai és Bérczi gyermekek és Prónai Tomi fölött Jánosi Zita. A képet feltehetően
Bartos Pista készítette, aki a közgazdasági osztály vezetője volt.
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A fénykép 1962 őszén készült
Fénykép Bereczki Pálné Vendrei Ilona képéből kivágva
8
Fénykép dr. Bartos Istvánnétól
9
Fénykép Bereczki Pálné Vendrei Ilonától
7

Vendrei Árpád igazgató 10

Az 1960-as évek folyamán, Gyuricza Lajos után Vendrei Árpád
főmérnök lett a gyár igazgatója. – Eközben, 1963-ban gyárunk
önállósága 7,5 évre megszűnt, ugyanis az ország összes bőrgyárát
egyetlen nagyvállalattá olvasztották össze. A Bőripari Vállalat
Simontornyai Gyáregységévé váltunk, - minden fontos
tevékenységünket a Központ adta utasításba. Nem volt könnyű
időszak ez sem, de még nehezebb lett, amikor 1971-től ismét önálló
vállalat lettünk. A szétválással kapcsolatos osztozkodási tárgyalások nagy részén Vendrei
Árpáddal együtt vettem részt, s még az ülések alatt is többször próbáltunk véleményt cserélni
egymással, hogy az új vállalat pozícióit a lehető legelőnyösebbé tehessük. Sajnos ő rövid
ideig lehetett az önálló vállalat igazgatója , 1971 augusztusában hirtelen halt meg, - és ehhez
bizonyára a rázúdult sok új feladat, és a nagy felelősség is hozzájárult.
Vendrei Árpád igazgató feleségével és leányával 1962ben 11

← A képen balról Szepesi József, a művelődési ház igazgatója, Győri
Károly gyárigazgató és Perger Imre SZB. titkár 1974-ben. 12

Győri Károly követte őt az igazgatói
székben, - akivel szemben a leváló
tárgyalásokon még ellenkező oldalon védtük igazunkat, hiszen ő a Központ
(Budapest) közgazdasági főosztályvezetője volt. – De később teljesen
magáévá tette a simontornyai gyár életét – olyannyira, hogy amikor 1976-ban felmentette a
Kip. Min.13 igazgatói tisztségéből, az nagyon megviselte őt. Hiszen nem 5 évre tervezte a gyár
irányítását – s igyekezett is azt a lehető legjobban végezni. Nem voltak kifogásolhatók az
eredményeink sem, sőt …!
A háttérben a nagyberuházás állhatott – amivel szemben neki valószínűleg fenntartásai voltak
– s ez később, sajnos be is igazolódott. Neki viszont az egészsége is ráment a leváltására.
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Fénykép Bereczki Pálné Vendrei Ilonától
Fénykép Bereczki Pálné Vendrei Ilonától
12
Fénykép Fénykép Mészárosné Csondor Márta gyűjteményéből
13
Könnyűipari Minisztérium
11

Vermes László gyárigazgató 14

Vermes László 1976-ban vette át a gyár vezetését. Kiváló műszaki
szakember volt, s a Könnyűipari Minisztérium által előírt nagyberuházást
is teljes erőbedobással vitte tovább. Ez a nagycsarnok felépítése volt – ami
mára már csak múlt – hiszen környezetszennyezés címén teljesen le kellett
bontani – s a benne dolgozók, a hajdani bőrgyáriak szomorú szívvel
nézhették ezt végig. A felépítése előtt sok számítás készült, de eléggé
köztudott volt, hogy a beruházás megtérülésére vonatkozó gazdaságossági
számítások (10-20 évre előre!) nem lehetnek „teljesen biztosak”. - Aztán
évek múlva egyszercsak megszűnt a keleti piac. A cipőgyárak sorra mentek tönkre, alig volt
rendelés. Ennek – és bizonyára több más tényezőnek következtében kevesebb hazai bőr
kellett, s a gyár a gyönyörű, modern nagycsarnok nem tudott olyan kapacitással dolgozni, ami
hozhatta volna a szükséges nyereséget. Végeredményét sajnos, azóta mindenki tudja. 200
éves hajdan világhírű gyárunkat – ahol generációk élték le az életüket – be kellett zárni.
Fentiek nem ronthatják le Vermes László odaadó és szakértő munkáját – hiszen mindezt előre
nem lehetett tudni. A jövő két-esélyes volt, és számunkra a rosszabbik változat jött be. A
„felső” döntést a vállalat szenvedte meg. Vermes László nyugdíjba meneteléig volt a gyár
igazgatója, de még nyugdíjasként is lejárt időnként a gyárba Budapestről.

Képünkön Vermes László
igazgató Keserű Jánosné
könnyűipari
miniszternek
mutatja be a gyár termékeit.
→ Holik Sándor, a krómos
vezetője, Takáczi János SZB.
titkár,
Keserű
Jánosné,
Vermes
László,
Petrák
Ferenc,
a
Bőripari
Szakszervezet főtitkára. 15

A bőrgyár sorrendben utolsó igazgatója dr. Karnitscher Tamás volt, aki a ’80-as évek
közepétől vezette a gyárat – annak felszámolásáig. Őróla sok munkahelyi emlékem nincs,
hiszen én 1987-ben nyugdíjba jöttem, 40 évem után. De egy pozitív
eseményre emlékszem: egy ízben irodájába hívta össze a számvitelipénzügyi vezetőket, - a csoportvezetőket is beleértve, egy kis
beszélgetésre, ismerkedésre. Ilyen esemény „emberemlékezet óta”
nem volt, - meglepetten, de jóleső érzéssel vette mindenki tudomásul.
Egyéb munkájáról nem tudok semmit mondani.
dr. Karnitscher Tamás gyárigazgató - vezérigazgató 16
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A portrékép kivágva Takáczi János csoportképéből
Fénykép Takáczi Jánostól
16
A portrékép kivágva a „Köszöntjük a parlament résztvevőit” feliratú képből
15

Egy üzemi eseményen készült a kép. A fogadó felirat: „Köszöntjük a parlament résztvevőit” volt. A képen → ?,
Beidek László, Papp István, Vermes László igazgató, dr. Karnitscher Tamás, Takáczi János és Csepregi János 17

Termékbemutató a művelődési házban.
Balról → Dömötör László kereskedelmi
főosztályvezető, dr. Karnitscher Tamás
vezérigazgató és dr. Barabás András
főmérnök. 18

10.2. Főmérnökök
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fried László
Róna István
Hainess Lajos
Bérczi Márton
Vendrei Árpád
Halas Kálmán
Dr Barabás András

Fried László 1945-től az államosításig, 1948. március 1-ig volt igazgató főmérnöke a
gyárnak.
Mint ahogy azt a háború utáni újjáépítés fejezetében is megírtuk, Fried Imre – és családja –
tragikus sorsát követően, testvérének, Fried Pálnak két fia, György és László kezdte meg
1945-ben a bőrgyár vezetését. György a budapesti központban az értékesítést, míg László
Simontornyán a termelés vezetését vállalta magára. Itt most elsősorban Lászlóról kell
17
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Fénykép Mészáros Jánosné Csondor Márta gyűjteményéből
Fénykép Varga Lászlótól

megemlékeznünk, mint a gyárnak háború utáni első igazgató-főmérnökéről. Ebben a nehéz
időszakban a legelső teendő a gyár újjáépítése volt, s csak a romok eltakarítása, s a gépek,
berendezések részleges beindítása után kezdődhetett meg a termelés. – Ahogy a korabeli
leírások szólnak, Fried László maga is részt vett a kétkezi romeltakarításban, a gyár
munkásaival együtt. Később már vegyészmérnöki szaktudására is szükség volt – egészen
1948. március 1-ig, amikor az államosításnál közölték vele, hogy a továbbiakban nincs
szükség rá. Fried László ekkor – mint ahogy ezt már írtuk is – édesapja képét a falról
leakasztva elhagyta a gyárat, s később családjával együtt az országot is.
Róna István már a háború után, Fried László vezetése alatt irányította a boxbőrök gyártását.
Főmérnöki beosztására 1948. március 1-je után került sor, bár erre nincs pontos adatunk,
ahogy más vezetőknél sincs, de fő területe mindig is a boxgyártás maradt. A háború alatt
munkaszolgálatra kellett bevonulnia. 1956 októberében tagja volt a bőrgyár
munkástanácsának. – 1957 elején feleségével, Kármán Anikóval együtt kivándorolt az
országból. –Derűs, kedélyes, humánus egyéniségére szeretettel emlékezik vissza, aki ismerte
őt.

Róna István és bőrgyári munkatársai – az öreg fiúk csapata - feltehetően egy vidéki futballmeccsre igyekeznek.
19
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Fénykép Bach Istvánné Barocsai Margittól

Balról Róna István, Takáts Béláné Kirisits Vilma, Róna
Istvánné Anikó, Takáts Béla, előttük a két Takáts
kisleány, Zsuzsi és Judit. 20

Róna Istvánné Kármán Anikó és Róna István, valamint
Rothauser Gyuláné Csillag Klára és Rothauser Gyula egy
közös vakáción 1971-ben.21

Hainess Lajos – aki 1957-ben vette át a főmérnöki posztot –
Szombathelyről került Simontornyára. Két munkatársát is „magával
hozta”: Szép Antalt, a nagy kézilabdást, aki a talpgyárban dolgozott
főművezetőként, és Nádai Ferencet, ő a talpraktár vezetője volt. Hainess
Lajos nyugdíjazásáig dolgozott nálunk, de az 1960 körüli évektől a
növényi gyár vezetését vette át. – Két fényképet is sikerült kapnom róla,
az egyiken Németh János igazgatóval, munkatársaival és vendégekkel
láthatjuk őt. Ez a kép a Németh Jánost bemutató igazgatói fejezetben
látható. A másik képet Halas Kálmán gyűjteményéből kaptam, s külön
érdekessége, hogy a Hainess és a Halas házaspár együtt látható rajta: a gyár akkori és volt
főmérnöke. 22

A Hainess és a Halas házaspár. Balról
Hainess Lajos, Halas Kálmánné, Hainess
Lajosné és Halas Kálmán.23

20

Fénykép Takáts Zsuzsannától. Átemelve Kiss Margit: Emlékezés-töredékek 1. kötetéből
Fénykép Rothauser Gábortól – átemelve Tóthné Unghy Ilona: A simontornyai zsidóság története II. kötetből
22
A portrékép kivágva Halas Kálmán képéből.
23
Fénykép Halas Kálmántól
21

Bérczi Márton három ízben is dolgozott Simontornyán – először 1950
körül, még legényemberként. Később feleségével, aki ugyancsak
vegyész volt, - akkor már a krómos gyár vezetője volt. 1964 és 1968
között főmérnökként dolgozott. Két gyermekük a vívószakosztály tagja
volt az 1960-as évek közepe táján, amelyet Ádám Gyula vezetett.24

Bérczi
Márton,
Klemencsics Antal és
Hibácskay Ernő 25

Vendrei Árpádról igazgatói tisztségénél részletesebben megemlékeztem.
Főmérnöki megbízatása 1964-ig tartott, ebből 1 évet a Bőripari Vállalat
keretén belül dolgozott le. Felesége és lánya is a gyárban dolgozott.
Családjával együtt több csoportképen megtaláljuk őt – ide most egyik
portréja kerül.26

Vályi Péter, Vendrei
Árpád, Halas Kálmán,
Vajda György. Hátul
Rózsás Lajos. 27
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A portrékép kivágva dr. Bartos Istvánné képéből
Fénykép dr. Bartos Istvánnétól
26
A portrékép kivágva az 1980-as csoportképből. Fénykép Bereczki Pálné Vendrei Ilonától
27
Fénykép Bereczki Pálné Vendrei Ilonától
25

A képen Vályi Péter, ?, Vajda György, Vendrei Árpád, Halas Kálmán.
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Halas Kálmán főmérnök29– akivel gyermekkorunk óta ismerjük egymást – 1931-ben Pécsett
született, s az 1940-es évek elején költözött szüleivel Simontornyára.
Édesapja Horváth Halas Kálmán a bőrgyárban dolgozott tisztviselőként, s
az SBTC futballcsapatának is edzője volt. A család egy ideig a
Kosztolányi házaspár Templom utcai házában lakott.
Kálmán édesanyját nagyon korán, 12 éves korában veszítette el. – A
középiskola alsó osztályait Pécsett végezte, majd tanulmányait
Budapesten folytatta, és befejezés után, mint vegyész 1949-ben
helyezkedett el a bőrgyárban. A laboratórium vezetésével és fejlesztésével
bízták meg. – Édesapja második házasságából született kishúga, Halas
Éva (Babi).
Kálmán 1953-ban nősült, felesége Fésű Veronika volt. Két fiuk Kálmán és Péter, - ma már
mindkettőjüknek egy-egy felnőtt gyermeke van. Veronika édesapja Fésű Ferenc – a Fried
család megbecsült kertésze volt. Idősebb lányuk, Magdolna Kékesi Lászlónak, az ismert
festőművésznek felesége lett. – Kálmán és Veronika simontornyai otthonukban több évtizedig
élhettek harmonikus, szép családi életet.
Halas Kálmán - a bőrgyárba történt belépése után, mint elmondtuk – egy ideig a laborban
dolgozott, majd az évek során, különböző beosztásokban az egész üzemet végigjárta. Volt a
28
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Fénykép a Helytörténet Háza kiállítási anyagából.
A portrékép kivágva az 1965-1968-as tablóképből

meszes műhely, később a boxkikészítő, s a krómgyár vezetője – majd 1968-ban a bőrgyár
főmérnökévé nevezték ki. Jó szakmai felkészültségével – melyet folyamatosan fejlesztett –
számtalan korszerű technológiát vezetett be. 1990-ig, nyugdíjba meneteléig volt a gyár
főmérnöke és vezérigazgató-helyettese – a 22 évből 2 évet a Bőripari Vállalat Simontornyai
Gyárának, 20 évet pedig az ismét önállóvá vált Simontornyai Bőrgyárnak főmérnökeként.
Ezidő alatt az üzem számtalan korszerűsítésen ment keresztül. Ilyenek voltak pl. a meszes
üzem, kísérleti üzem, kikészítő csarnok, üveglapos és csipeszelő csarnok, szennyvíztisztító.
Mindez a termelés mennyiségének növelését, és új termékek bevezetését eredményezte.
Szívügye volt a szakember-képzés. A tímáripari iskolának oktatója volt, - ahol időnként
felnőtt kurzusokat is levezettek. Később vizsgabizottsági elnökként is dolgozott.
A műszaki és kétkezi dolgozókért a legmesszebbmenőkig kiállt! Nem volt ez könnyű azokban
az évtizedekben. Szakmai felkészültsége mellett emberi tartása és embersége az, amit
szeretnék kiemelni. – Időben nézve pedig sem igazgató, sem főmérnök, sem főkönyvelő nem
dolgozott olyan hosszú ideig nálunk – ilyen vezető beosztásban – mint ő. Ezért is tartottam
szükségesnek a többieknél hosszabban megemlékezni róla, munkájáról, hiszen a bőrgyárban
ledolgozott 40 éve után elmondhatjuk: oly sok bőrgyári dolgozóhoz hasonlóan ő is az életét
tette fel a gyárra.
Többször részesült elismerésben. A Bőripari Tudományos Egyesületen belüli szakmai
munkája jelentős – előadások, külföldi adaptációk stb. Az egyesülettel minden évben
szerveztek szakmai kirándulásokat is, bel- és külföldön egyaránt. Az Iparkamara déldunántúli szervezetének tagja, a Simontornyai Bőrgyár képviseletében. – A Simontornyai
Fejlesztési Bizottság elnökeként segítette elő a Petőfi-szobor felállítását – sőt, ez a beindult
kapcsolat Kelemen Kristóf művésszel további szép köztéri szobrok felállítását is magával
hozta (Egressy Béni, Szent István király).
Jelen könyvünk megjelentetésének is legfőbb szakértője, segítője. Megőrzött, pontos
nyilvántartásait – melyek egy részét a helytörténeti múzeumnak adta – több esetben építettük
be az egyes fejezetek szövegébe. Ő maga pedig az előkészületek során fáradhatatlan volt.
Ezúton is köszönjük, Kálmán, - még hosszú, szép nyugdíjas éveket kívánunk jó egészségben,
sok derűvel,- szeretettel. És – ha készül újabb könyvünk a jövőben, ott is szeretnénk majd a
segítségedet kérni.
segítségedet kérni.

Családi fotó 1951. július 12-én.
Középen H.Halas Kálmán Joli
nénivel, a feleségével és Babival.
Jobbszélen Halas Kálmán és felesége
Veronika – mellette az ő édesanyja, és
balszélen édesapja, Fésű Ferenc.30
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Fénykép Halas Kálmántól

Halas Kálmán feleségével, Veronikával 31

← Halas Kálmán családjával. Születésnapi fotó
1962-ből. Peti 2 éves, mellette Kálmánka. 32

Egy téli kép a Fésű és a Halas házaspárról. – Fésű bácsiék
állnak jobbról. 33 →

Még egy kedves kép: Fésű Ferenc bácsi két lányával,
Magdolnával és Veronikával (jobbról). 34

← Halas Kálmánék két unokája:
Peti nyakában tartja
unokatestvérét, Kálmánkát.35

Halas Babi kislányával,
Trixivel. 36
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Fénykép Halas Kálmántól
Fénykép Halas Kálmántól
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Fénykép Halas Kálmántól
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Fénykép Halas Kálmántól
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Fénykép Halas Kálmántól
36
Fénykép Bongor Istvánné Baráth Ilonától. Átemelve Kiss Margit: Emlékezés-töredékek 2. kötetéből
32

A képen elől →Vályi Péter, Vajda
György. Hátul → Vendrei Árpád,
Rózsás Lajos és Halas Kálmán. 37

Vályi Péter miniszter egyik látogatása régi munkahelyén. Ő áll jobbról,
középen Vendrei Árpád igazgató, mellette Halas Kálmán főmérnök,
mögöttük Perger Imre SZB. titkár és Csapó Jánosné. 38

Halas Kálmán mellett Vajda György, a Bőripari
Vállalat vezérigazgatója, balszélen Szikora László, az
ő munkatársa. A kép az 1960-as években készült. 39

Kézfogás a könnyűipari miniszterhelyettessel. Halas
Kálmán, a miniszterhelyettes, jobbszélen Gulyás
József, a Pécsi Kesztyűgyár igazgatója. Egyik pécsi
vásárban készült a kép – jobbról a gyár emblémája
látszik. 40
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Fénykép a Helytörténet Háza bőrgyári kiállításából
Fénykép Halas Kálmántól
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Fénykép Halas Kálmántól
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Fénykép Halas Kálmántól
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Halas Kálmán egyik előadása, mellette Szántó
Györgyné személyzeti vezető és Takáczi János
SZB. titkár.41

Előadás – az ipari tanulók egyik óráján. 42

Egy kirándulás az ipari tanulókkal → Palásti Lajos, Halas Kálmán kishúgával, Babival, felesége, Veronika,
H.Halas Kálmánné Joli néni, Fülöp Erzsébet. Középen Gáncsov Károly tanár, körülöttük a fiatalok. Jobbszélen
Tusa Mihály iskolaigazgató.43
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Fénykép Halas Kálmántól
Fénykép Halas Kálmántól
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Fénykép Halas Kálmántól
42

Egy május 1-i fotó az 1970-es évek
elejéről. Elöl → Bakonyi György
(Könnyűipari Minisztérium), Prónai
Gyula főkönyvelő,
Győri Károly
igazgató, Csapó Jánosné gazdasági
igazgatóhelyettes.
Mögöttük Halas
Kálmán főmérnök két fiával – balról ←
Péter, kicsit eltakarva jobbról →
Kálmán. 44

És még néhány kép:

A Simontornyai Bőrgyár feliratú homlokzat, két
Élüzem jelvénnyel feldíszítve.45

Itt a hajdani Kossuth tér kap nagyobb teret, a
gyár távolabbról látszik. A téren jól látszanak
az akácfák, melyek azóta már mind eltűntek.
Szerettem őket, számomra kedves kép ez.46
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A kép Mészárosné Csondor Márta gyűjteményéből való.
Fénykép Halas Kálmántól
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Fénykép Halas Kálmántól
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Petőfi Sándor szobra47

Petőfi Sándor szobrának megérkezése, melynek felállítását Halas Kálmán is segítette.

48

Dr. Barabás András 1990-től 1992-ig volt a Simontornyai Bőrgyár
főmérnöke.49 Egyik leánya, dr. Barabás Orsolya 2010-ben a DNSanyagcsere szempontjából fontos enzimek, valamint a rákos sejtek
működési mechanizmusának feltárása tárgyában végzett kutatásaiért
megkapta a Junior Prima Primissima Díjat.

Dr. Barabás Orsolya a Junior Prima Primissima Díj átvételekor. A képen Ókovács Szilveszter, a Duna TV Elnökvezérigazgatója, Pálinkás József, az MTA elnöke, dr. Barabás Orsolya és Baranyay László, az MFB elnökvezérigazgatója. 50
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Fénykép Gárdonyi Károlynétól
Fényképezte Kiss Margit
49
Fénykép Varga Lászlótól. Csoportképből kivágva.
50
Simontornyai Hírek 2010. decemberi száma.
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