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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Máté Imréné 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: Máté Imréné 

Levelezési cím: Simontornya, Vár tér 10. 

Telefonszám: 30/825-3457 

E-mail cím: simontornyai.var@gmail.com 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Kiss Margit munkássága 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:1 

 

o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet 

o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség o sport 

o természeti környezet o turizmus  

 

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert 

nemzetiségekhez kapcsolódó érték: 

 

o igen 

  amely nemzetiség:2 

 

o nem 

4. A megyei értéktárba felvételre javasolt nemzeti értéket tartalmazó települési/tájegységi 

értéktár megnevezése és a felvétel dátuma: Simontornyai Értéktár Bizottság 

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

megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a 

nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása): 

Kiss Margit önéletrajza 

 
1 Egy szakterületenkénti kategória megjelölése lehetséges. 
2 Kérjük, jelölje és nevezze meg, amennyiben magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként 

elismert nemzetiségekhez kapcsolódó az érték. 



1932. június 9-én Simontornyán születtem. Édesapám Kiss Pál bőrgyári tisztviselő volt, édesanyám 

szül. Glatz Irén a háztartásban dolgozott. Miklós testvérem 1935. december 24-én született.  

Édesapám szülei id. Kiss Pál és Csősz Julianna régi helybeli gazdálkodó földműves családok 

leszármazottai voltak. Édesanyám apja Glatz Samu szepességi születésű uradalmi intéző vot, 

nagymamám szül. Pillich Margit az 1848-as honvéd-hadnagy, Pillich Ferenc lánya volt. Szüleim, 

nagyszüleim és dédszüleim három ágon a Lőrinci úti temetőben nyugszanak.  

Én az elemi iskola 4 osztályát a Simontornyai Katolikus iskolában végeztem. A négy polgári 

elvégzése magánúton történt, s 1947-ben fölvettek a bőrgyárba gyakornoknak – nagy szó volt ez 

akkor. Két évig bérelszámoló voltam – majd a könyvelésbe kerültem, hamarosan „beiskoláztak” a 

mérlegképes könyvelői tanfolyamra. Ennek eredményét a későbbiekben tudtam hasznosítani, a 

gyakorlattal együtt. Különböző vezetői beosztásokban dolgoztam, majd 1964 1968 között 

elvégeztem a gimnáziumot Sárbogárdon és leérettségiztem. 

1956 októberében munkahelyemen beválasztottak a bőrgyár munkástanácsába, melyben 1956 

november közepéig vettem részt. – A pártnak soha nem lettem tagja.  

1987-ben 40 évi munka után számviteli főosztályvezetőként mentem nyugdíjba. A legtöbb volt 

munkatársammal azóta is jó kapcsolatot őrzök. 

Még 1959-ben megalakítottam a természetjáró szakosztályt az SBTC-n belül, mely sok túrázási 

lehetőséget adott felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Versenyeztünk is szép eredményekkel. 

Az 1990-es évek elején az SOS „Kéz a kézben” klubjának rendeztem kirándulásokat. Egyéni túráim 

során néha külföldre is eljutottam, erdélyi barátaimhoz többször is. Itthon családommal, 

keresztfiaimmal – Miklóssal és Attilával – tettünk szép gyalogos és biciklitúrákat. 

Nyugdíjasként többet tudtam foglalkozni a fotózással, helyi és vidéki amatőr kiállításokon vettem 

részt képeimmel. Verseimből és fotóimból több könyvet (füzetet) is kiadtam saját erőből, vagy 

szponzorok segítségével. 

2002-ben megkaptam a „Simontornyáért” díjat. Ez után kezdtem el írni a Simontornyai Hírekbe 

helybeli családokról, és a II. világháborúban elesett katonákról. Ezek az írásaim később az 

Emlékezéstöredékek 1 – 2. című könyvemben is megjelentek. Ennek folytán kerültem szorosabb 

munkakapcsolatba Tóthné Unghy Ilivel. A csaknem két évtized alatt sok szép közös munkák volt.  

Jelenleg is írogatok a Simontornyai Hírekbe – és hálát adok az Égnek, hogy erőt is ad hozzá. 

Köszönet azoknak is, akik segítenek munkámban. 

Simontornya, 2021. április 

Saját kiadású könyveim (kézirat gyanánt) 

1. Gyűjtsük össze a fényt (vers, fotó) 2004. 

2. Emlékük legyen áldott (50. évfordulóra 1956-os emléknaptár – versrészletek, fotók) 2006. 

3. Nagy kalandozásaim kis töredékei (fotó, vers) 2010. 

4. Villanó fény (fotó vers) – szponzorok segítségével 2007. 



A Simontornya Múltjáért Alapítvány által kiadott saját írásaim 

1. Emlékezés – töredékek 1. 2005. 

2. Emlékezés – töredékek 2. 2009. 

3. Ami a Pillich-könyvből kimaradt 2020. 

A Simontornya Múltjáért Alapítvány által kiadott társszerzőként megjelent írásaim 

1. Kiss Margit – Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képekben régen és az ezredfordulón I. 2000. 

2. Kiss Margit – Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képekben régen és az ezredfordulón II. 2001. 

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

a Pillich család története 

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

Cikksorozataim a Simontornyai Hírekben 

1. „Csillagos ég, merre van a magyar hazám?” – az I. világháború katonáiról írásaim képekkel (24 

folytatás) 2014 – 2018.   (belőlük könyv készülőben) 

2. Volt egyszer egy bőrgyár (ami a könyvből kimaradt) 2014 -2021. 

3. Egyik legkedvesebb utcám a Várkert utca (3 folytatás) 2020 – 2021. 

4. Szőlőhegyi barangolások (4 folytatás) 2020. 

5. Az Alterra és más kiadó antológiáiban is jelentek meg verseim 

Fotókiállítások 

1. A simontornyai TEMI Fried Kulturházban több évben is (több alkalom) 

2. A móri Lamberg-kastély ( 1 alkalom) 

3. Szentkirályszabadján a Radnóti Emlékházban ( 2 alkalom ) 

4. A Budai Vigadóban ( 2 alkalom) 

5. Simontornyán a Helytörténet Házában családi, háborús, iskolai és 1956-os tablók (állandó 

kiállítás) 

6. Indoklás a megyei értéktárba történő felvétel mellett:  

Kiss Margit a Simontornyán nagy tiszteletben álló Pillich család élő leszármazottja. 

Tevékenységével hozzájárult a település múltjának feltárásához, megőrzéséhez. Emlékei, 

elbeszélései értékes információkat jelentenek az itt élő családoknak, és a településnek 

egyaránt, az oral history képviselője. 



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

multimédiás források): 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK 

1. A megyei értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - 

ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat 

4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum 

tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról 

5. A nemzeti érték felvételéről a 4. pontban megjelölt értéktárba felvevő döntés másolata 
 

 

 

Kiss Margit 

 



           

 

 

 



 

 


