
 

 

 

 

 

Hálás köszönet az 1 %-ért 

 

A Simontornya Múltjáért Alapítvány célja helytörténeti kutatások elősegítése, a város történelmi 

múltjának megismerése és megismertetése; a kutatásokat követően az eredmények közzététele, 

megjelentetése; helytörténeti kiállítások, megemlékezések szervezése, bonyolítása. A 

megalakulása óta eltelt 16 évben az alábbi 16 helytörténeti tanulmányt jelentette meg:  

 Tóthné Unghy Ilona: A simontornyai katolikus elemi népiskola története (1998.) 

 Tóthné Unghy Ilona: A simontornyai református elemi népiskola története (1999.) 

 Kiss Margit – Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képekben régen és az ezredfordulón 1. 

(2000.) 

 Kiss Margit – Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képekben régen és az ezredfordulón  2. 

(2001.) 

 Tóthné Unghy Ilona: Simontornya társadalmi, gazdasági és kulturális életét meghatározó 

Fried család története (2000.) 

 Tóthné Unghy Ilona: A krónikaíró dr. Kiss István élete és munkássága (2004.) 

 Kiss Margit: Emlékezés-töredékek 1. (2005.) 

 Kiss Margit: Emlékezés-töredékek 2.(2009.) 

 Tóthné Unghy Ilona: „… és meséld el fiaidnak…” A simontornyai zsidóság krónikája I-II. 

(2005.) 

 Kiss Margit – Ódor János Gábor – Tóthné Unghy Ilona: Neves gyógyszerészek 

Simontornyán – a Pillich család története (2006.) 

 Tóthné Unghy Ilona: 10 év 100 oldalban – 10 éves a Vak Bottyán Általános és Szakképző 

Iskola, Gimnázium, Hatosztályos Gimnázium (2007.) 

 Tóthné Unghy Ilona: Simontornya kis tüköre (2008.) 

 Zsigmond Tiborné dr.- Géringerné Horváth Hajnalka - Tóthné Unghy Ilona: Zsigmond 

Tiborné dr. pedagógus életútja (2010.) 

 Tóthné Unghy Ilona: Simontornyai tanítók – tanárok emlékkönyve (2013.) 

 Tóthné Unghy Ilona: Tablók könyve 1. (2013.) 

 Kiss Margit – Tóthné Unghy Ilona: Volt egyszer egy bőrgyár (2013.)  

 

Emellett a Helytörténet Háza 7 termében és a Petőfi úti iskola közösségi terében hozott létre 

állandó kiállításokat.   

 

2013-ban a Simontornya Múltjáért Alapítvány 

84.033.- Ft bevételre tett szert az Önök 1 %-a 

révén, melyet Simontornyai tanítók – tanárok 

emlékkönyve, a Tablók könyve I. (általános 

iskola) és a Volt egyszer egy bőrgyár … című 

képes helytörténeti kiadványok 

megjelentetésére fordítottunk.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-ben  tervezzük  

 Dr. Kiss István: Simontornya krónikája hasonmás kiadását.   

 Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája c. képes, térképes helytörténeti 

tanulmány kiadását, mely egyrészt tisztelgés a krónikaíró előtt - dr. Kiss István halálának 

60. évfordulóján, másrészt a városnak lenne olyan ajándék, melyben nemcsak a régmúlt, 

hanem a jelen és a jövő Simontornyája is megjelenik közigazgatásával, egészségügyével, 

civil szervezeteivel, gazdaságával, kultúrájával stb. együtt.  

 Tablók könyve II. (gimnáziumok). 

Céljaink eléréséhez továbbra is kérjük az Önök támogatását. Nagyon köszönjük a segítséget.  

 

Nevünk: Simontornya Múltjáért Alapítvány 

Adószámunk: 18856930-1-17. 

 

Tóthné Unghy Ilona,  

a Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke 


