
 

 

 

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: Tóthné Unghy Ilona helytörténeti munkássága 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

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

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

 

Tóthné Unghy Ilona 1954. április 22-én született Tápiószelén. Kereskedelmi 

szakképzettséget szerzett, de hamar rájött, hogy ez nem az ő világa. Magyar- történelem 

szakos tanárnak tanult az egri tanárképző főiskolán. Simontornyán 1979. augusztus 16-

án kezdett tanítani. Azóta itt él és munkálkodik. Közben elvégezte a Janus Pannonius 

Tudományegyetem pedagógia szakát, majd megszerezte a közoktatási vezetői 

szakvizsgát. Ezek függvényében előbb igazgatóhelyettesi, gimnáziumi tagozatvezetői, 

majd igazgatói megbízást kapott. Aktív társadalmi életet él a mai napig. Folyamatosan 

kutatja Simontornya történetét. Neki köszönhető a Helytörténet háza kiállítás is. 

Jelenleg is folytat kutatómunkát – 2014-től nyugdíjasként. 

Helytörténeti kiadványai: 

• 1998.   A simontornyai katolikus népiskola története  

• 1999.   A simontornyai református elemi népiskola története 

• 2000. Simontornya képekben régen és az ezredfordulón I. kötet (társszerzővel);   

Simontornya társadalmi, gazdasági és kulturális életét meghatározó Fried család 

története 

• 2001.  Simontornya képekben és az ezredfordulón II. kötet (társszerzővel) 

• 2004.  A krónikaíró dr. Kiss István élete és munkássága 

• 2005.  A simontornyai zsidóság krónikája I-II. kötet  

• 2006.  Neves gyógyszerészek Simontornyán – a Pillich család története 

(társszerzőkkel) 

• 2007. 10 év 100 oldalban – 10 éves a Vak Bottyán Általános és Szakképző Iskola, 

Gimnázium – Hatosztályos gimnázium (1997-2007)  

• 2008.  Simontornya kis tüköre 

• 2010.  Zsigmond Tiborné dr. pedagógus életútja (társszerzőkkel) 

• 2013.  Simontornyai tanítók-tanárok emlékkönyve,  

• 2013.  Tablók könyve I.,  

• 2013.  Volt egyszer egy bőrgyár...(társszerzővel) 

• 2015. Simontornyai kisdedóvók és óvodapedagógusok emlékkönyve, Simontornya 

képes krónikája I-II-III. kötet 



 

 

 

1998-tól működő Simontornya Múltjáért Alapítvány elnöke és a helyi értéktár bizottság 

tagja. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

 

Tóthné Unghy Ilona kutató munkájával, a megjelentetett tanulmányaival Simontornya 

múltját dokumentálja, megmutatja és megőrzi, a dr. Kiss István 1938-ban megjelent 

Simontornya krónikája címet viselő helytörténeti kiadvány folytatását biztosítja. 

 

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

honlapok, multimédiás források): 

Tóthné Unghy Ilona: Simontornya képes krónikája 

www.simontornyamultjaert.hu 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

    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 

 

 

 

 

 

http://www.simontornyamultjaert.hu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


