
Dr. Sipos Csaba 
Könyvtáros pályáját 1959-ben kezdte Kaposváron a Somogy Megyei Könyvtárban. Érettsé-

gi után először középfokú könyvtáros tanfolyamot végzett, majd az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi karán szerzett könyvtáros és történelem szakos tanári oklevelet, 1981-ben egyetemi dok-
tori fokozatot nyert. A könyvtárosi munka szinte minden területét kipróbálta: volt hálóza-
ti-módszertanos, tájékoztató könyvtáros, egy ideig az olvasószolgálat vezetője, majd tudomá-
nyos főmunkatársként a helytörténeti részleg élére került. Az eltelt évtizedek alatt elmélyült, ma-
gas színvonalú gyűjteményfejlesztő és kiadványszerkesztő munkát végzett. 

Sipos Csaba módszertani irányításával a könyvtár helyismereti gyűjteményét honismereti 
kutatók százai használták és használják ma is. Könyvtárosi munkaköre mellett óraadó tanára 
a Kaposvári Egyetem Tanítóképző főiskolai karának, hallgatói honismereti, helytörténeti ku-
tatásait inspirálva irányításával értékes szakdolgozatok készültek a témakörben. Számos kon-
ferencia előadója, több kiadvány lektora, szerkesztője, és kutatásai eredményeképpen több tu-
cat bibliográfia, tanulmány és önálló kiadvány készítője. Alkotói munkásságát, publikációs 
jegyzékét legteljesebben a Somogyi könyvtáros ki kicsoda című kiadvány oldalai mutatják be. 

Dr. Sipos Csaba a Somogyi Honismereti Egyesület alapító tagja, és 25 éve szerkeszti a So-
mogyi Honismeret című folyóiratot - az ország legrégebbi, 1970 óta megjelenő honismereti 
periodikáját, ő a gondozója és szerkesztője a folyóirat mellett indított új kiadványsorozatnak, 
a Somogyi Honismereti Kiskönyvtárnak is. Szerkesztői tevékenységét, főiskolai oktatómunkáját 
a közelmúltban történt nyugdíjazása óta is folyamatosan végzi. 

Gálné Jáger Márta 

Honismereti Munkáért Emlékplakettel kitüntetettek 

Dr. Dékány Sándorné 
Dr. Dékány Sándorné nem tartozik a helytörténetet vagy néprajzot kutató-feldolgozók so-

rába; ő rendezvényeink, aprómunkánk fáradhatatlan, igényes, ötletes szervezője-segítője. 
1948-ban született, leánykori neve: Figuli Mária. Foglalkozása: népművelő, főiskolai végzett-
sége: pedagógia-könyvtáros. 

1987-ben került családjával Győrbe, 18 éve munkálkodik velünk, megelőzően Budapesten, 
a szakszervezeti művelődésügyben dolgozott. A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ fő-
munkatársaként - szerencsénkre és örömünkre - munkakörébe tartozik a honismeret. Együtt-
működésünk legfőbb gyümölcsei a közösen megrendezett honismereti szakkörvezető-képző 
tanfolyamok. A 4.-en és az 5.-en 14, illetve 11 hallgató vehette át a Népművelési Intézet és jog-
utódja, a Magyar Művelődési Intézet által kiállított okleveleket, működési engedélyeket. Ezek 
máig is ható eredménye az évente elkészülő nagyszámú diák- és felnőtt helytörténeti-néprajzi 
pályamunka és az országos, vagy helyi vetélkedőkre jelentkezők kiemelkedően magas száma. 
Táborainkban csoportvezetőként tevékenykedik. 

Az évenként megrendezett Kisfaludy-Napok diákfesztivál referense: az idén már a 42. alka-
lommal meghirdetett honismereti.pályázatra 69 diák jelentkezett. 

A Szülőföldünk honismereti, helytörténeti és néprajzi nagypályázat - az idén a 29. - díjkiosztó ün-
nepségének egyik szervezője-bonyolítója. 

Neki köszönhető, hogy a megyei művelődési központ falunapi rendezvényeiről sohasem hi-
ányzik a honismeret, a hagyományőrzés, a népi értékek becsülete. 

Jászberényi Ferencné 

Kalló Lászlóné 
Kalló Lászlóné 2001-től a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Honismereti Egyesület elnöke. A 

megye honismereti mozgalmában több évtizede tevékenykedik. Történelemtanárként, törté-
nelem szakfelügyelőként szívügyének tekintette a helytörténet tanítását, a honismereti emlé-



kek ápolását. Ma is rendszeresen tart előadásokat, megemlékezéseket a megye több pontján, 
intézményekben, egyesületekben. Sokat tett azért, hogy elismert legyen megyénkben a honis-
mereti munka. 

Kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően meghatározó szerepe volt abban, hogy az 
országos honismereti rendezvényeket (Kossuth Lajos foglalkozás, XXXI. Honismereti Akadé-
mia, VIII. Ifjúsági Honismereti Akadémia) méltón meg tudtuk rendezni. 

Szakértő irányítója a megyei honismereti szakköröknek, szívvel-lélekkel segíti munkáju-
kat, például az Ózdi Lajos Árpád Kör honismereti rendezvényeit. 

Jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy régiónkban az egyházi oktatási-nevelési intéz-
mények rendszere kiépüljön, feladatát nagy szakértelemmel látta el. 

A megyénkben lezajló versenyek, vetélkedők lelkes szervezője, szakértelmére országos 
egyesületek is rendszeresen igényt tartanak. A hátrányos helyzetű diákok, pedagógusok se-
gítségére mindig biztosan számíthatnak. 

Hosszú évek alatt kifejtett munkássága alapján - mely során az ifjúság szívébe is átplántál-
ta a történelem és a szűkebb pátria szeretetét, a helytörténeti értékek ápolását - méltónak ítél-
jük a Honismereti Emlékplakettre. 

Titkos Sríndorné 

Dr. Nagy Janka Teodóra 

1961-ben született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi 
Karán jogász, a Janus Pannonius Tudományegyetemen (JPTE) magyar-népművelés szakos tanár, 
az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Karán etnográfus végzettséget szerzett; a JPTE Állam-
és Jogtudományi Karán volt doktorandusz, s ugyanott kapott (summa cum laude) PhD minő-
sítést. A Janus Pannonius Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának Szociálpolitikai 
Intézetén csoportvezető főiskolai tanár. 

Dr. Nagy Janka Teodóra a megalakulás óta (1992) tagja a Tolna Megyei Egyed Antal Honis-
mereti Egyesületnek. Az egyesület elnökségi tagjaként 12 éve ellátja a jegyzői teendőket. Szá-
mos olyan kezdeményezés, rendezvény és munkaforma kötődik személyéhez, mely erősítette 
és gazdagította egyesületünket, annak mindenkori eredményeit. Szervező közreműködője 
volt a Honismereti Szövetség által indított történelmi vetélkedőknek, szerkesztője az egyesü-
let Honismereti Füzetek című kiadványsorozatának. Munkájának köszönhetően konferencia 
volt és kiadvány készült Baranyai Decsi János emlékére. Egyesületi tagjaink dolgozatainak 
megjelenését szakmai tanácsokkal, lektorálással segíti. Helytörténeti írásai jelentek meg a 
Honismeret című folyóiratban, rendszeres szerzője a Szekszárdi vasárnap című hetilap hely-
történeti rovatának. 

Fő kutatási területe a jogi néprajz, a jogi kultúra története, a tradicionális népi önkormány-
zatok jogi hagyományai, a szociális gondoskodás történeti formái. Munkássága eredménye-
ként számos önálló kötet, tanulmány és cikk szerzője. Főbb publikációi: A magyar jogi nép-
rajzkutatás eredményei és alternatívái. (Bp. 2003.); A tradicionális népi önkormányzatok jog-
történeti vizsgálata a Dél-Dunántúlon. (Szekszárd 2002.); Kisbunyai élet. Adalékok 
Bunyaszekszárd néprajzához. (Szekszárd 2000.); Jogi néphagyományok két gömöri faluban. 
Gömör Néprajza, (Debrecen 1998.); A Harmaci Krónika; Gömör-Kishonti Téka, (Rimaszom-
bat, 1997.). 

Tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak (1980), az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának 
(2002) és a Tolná Megyei Tudományos Egyesületnek (2004), 1999-2004 között tagja, 2001-ben 
elnöke volt az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának. 

Kaczián János 



Nagyfalusi Istvánná 

Nagyfalusi Istvánné a Csongrád megyei Földeákon született. 1969-ben került Csanád-
palotára. Csanádpalota Csongrád megye honismeretének egyik jelentős helye. Itt volt élete 
végén kántor és jegyző Kelemen László, a magyar színjátszás megteremtője, itt volt káplán, 
majd 1894-1910 között plébános Kálmány Lajos, a XIX. század egyik legjelentősebb folkloris-
tája, akit Móra Ferenc az utolsó magyar sámánnak nevezett, de itt élt és dolgozott Asztalos P. 
Kálmán, a honismeret hőskorának, az 1960-1980-as éveknek kiemelkedő alakja. 

Nagyfalusi Istvánné igen érdekes módon került a honismerettel kapcsolatba. Mindhárom 
lánya, Ilona, Éva és Ágnes, középiskolásként rendszeresen és eredményesen vettek részt a 
Néprajzi Múzeum gyűjtőpályázatainak ifjúsági kategóriájában. Eredményes szereplésük 
alapján - Éva lánya például első helyezést ért el - meghívást kaptak a megyei Honismereti Di-
áktáborba. Ilona lánya az apátfalvi Szigetház (erdei iskola) pedagógusa, ahol kiemelten fog-
lalkoznak a honismerettel. Legnagyobb fia, Lackó már „kisinasként" rendszeresen közremű-
ködött a honismereti rendezvényeken. Ágnes pedig jelenleg a szegedi egyetem néprajzszakos 
hallgatója. A lányok honismereti munkája felkeltették édesanyjuk figyelmét, és maga is elkez-
dett a honismerettel foglalkozni. 

1991-ben Nagyfalusi Istvánné pályát változtatott, könyvtáros lett. A gyerekek részére hon-
ismereti szakkört szervezett, bekapcsolódott az akkor alakuló Csongrád Megyei Honismereti 
Egyesület munkájába. Pénzügyi ismereteit úgy kamatoztatta, hogy részt vett a számvizsgáló 
és ellenőrző bizottság munkájában. 

Szakköréből a diákok rendszeresen részt vettek a megyei diáktáborokban, ahol Ilona lánya 
a szekcióvezető. Középiskolás diákjai közül többen kaptak meghívást a Honismereti Szövet-
ség által szervezett Ifjúsági Honismereti Akadémiákra, ahol eredményesen szerepeltek. Diák-
jai - de a szakkör közösen is - rendszeresen részt vesznek a néprajzi pályázatokon. 1994-ben, 
Kálmány Lajos Csanádpalotára kerülésének 100. évfordulóján vállalta a megyei diáktábor, 
ugyanezen év decemberében, Kálmány Lajos halálának 75. évfordulóján a megyei honismere-
ti nap megrendezését. Nagyfalusi Istvánné ezek után is sokat tett annak érdekében, hogy 
1999-ben Kálmány Lajos halálának nyolcvanadik évfordulóján emléktáblát helyezzen el a plé-
bánia falán. 

Az 1994-es tábor sikere arra ösztönözte Nagyfalusi Istvánnét, hogy önállóan rendezzen 
nyári tábort a gyerekek részére. A tábor először a könyvtárban volt, majd a tájházban. Fontos 
szerepe volt abban is, hogy nagy elődje Asztalos P. Kálmán és által összegyűjtött tárgyi emlé-
kek megfelelő helyen nyerjenek elhelyezést, hogy létrejött a tájház, amelynek a falán emlék-
tábla utal a gyűjtemény létrehozójára, Asztalos P. Kálmánra. 

Nagyfalusi Istvánné rendszeres résztvevője a Honismereti Akadémiáknak. Az ott tapasz-
taltakat a munkájában úgy hasznosítja, hogy az ott megismert megyékbe szakköre, de a falu 
lakossága részére, tanulmányutakat szervez. A felnőttek részére szervezett kirándulások gyü-
mölcse, hogy nyugdíjazása után a résztvevőkből is honismereti szakkör szerveződött. Honis-
mereti tevékenységét nemcsak a mozgalom ismerte el, hanem a faluja is. 2003. szeptember 
20-án, a falunapon, elsősorban a honismereti munkásságáért megkapta a díszpolgári címet. A 
cím megadásának az indoklása jól összegzi munkásságát: „Nagyfalusi Istvánnét a honismeret 
iránti vonzódása, a hagyományőrzés, a múlt értékeinek a megőrzése iránti elkötelezettsége 
tette elismertté Csanádpalotán. Törekedett a múlt, a hagyományok fiatalokkal történő megis-
mertetésére. Fáradságot nem ismerve szervezte évente visszatérően a Honismereti Tábort, a 
kirándulásokat olyan tájakra, ahol a múlt értékei fellelhetők, megismerhetők. Szervezőmun-
kájának köszönhető a lakosság színházba és múzeumokba való eljutása. A Művelődési Ház 
keretében működő Honismereti Szakkör vezetője, egyik gondozója a Tájházban összegyűjtött 
anyagnak." 

A Honismereti munkáért kitüntetést Nagyfalusi Istvánné veszi át de ezt a család, csupa 
nagybetűvel: A CSALÁD három nemzedéke is kapja. 

Bogdán Lajos 
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Vajda József 
Vajda József Sásdon született 1921-ben. A Hegyháti Járásban közigazgatási tisztviselőként 

tevékenykedett, ahonnan koncepciós eljárással eltávolították. Harminc éven keresztül 
könnyűipari vállalatnál dolgozott felelős vezetői beosztásban, 1989-ben politikailag rehabili-
tálták. 1960-ban kapcsolódott be települése kulturális, értékteremtő, értékmegőrző értékfeldolgozó 
munkájába. Ettől az időszaktól mindmáig folyamatosan bizonyította mélységes emberszeretet-
ét, honszeretetét, szülőföldje és lakóhelye iránti ragaszkodását. Hivatásbeli munkája mellett fárad-
hatatlanul kutatta, gyűjtötte és rendszerezte Sásd történeti értékeit, tárgyi és eszmei vonatko-
zásban. Munkájának eredménye a Sásd Állandó Kiállítás (Múzeum), amely ma már négy he-
lyiséggel, több ezer tárggyal és feldolgozott adattal büszkélkedhet és gyarapítja a nemzet kin-
cseit. 

Honismereti hivatásban viselt funkciói: honismereti szakkörvezető; múzeumvezető; amatőr 
helytörtéitész; Sásd krónikájának írója, valamint a krónikaíró csoport vezetője; különböző fokon tanuló 
sásdi ifjak szükség szerinti konzulense, vizsgaanyagok kidolgozója. Mindezen szép tevékenységeket 
immáron 45 éve, lelkes odaadással, minden ellenszolgáltatás nélkül végzi. 

1960-ban alapította és azóta vezeti a Sásdi Honismereti Szakkört, amelynek mintegy 20 te-
vékeny és 200 pártoló és tiszteletbeli tagja van. 1971-től vezeti és évenként 120-150 oldal terje-
delemmel, és sok száz dokumentummal gyarapítja a település krónikáját. 

1985-ben életre hívta az akkori művelődési ház és a tanács jóváhagyásával a Sásd Állandó 
Helytörténeti Kiállítást, melynek alapjait, tárgyi, berendezési alapját személyesen, saját anyagaival 
teremtette meg. Ez az önfeláldozó szemlélet indította el másokban, később sokakban a tárgy-
gyűjtő tevékenysége. Jelentős helytörténeti kutató munkája, ebből születethetett meg Sásd 650 
éves „írásos létezésének" jubileumára a 650 oldalas Sásdi monográfia, amelynek részben szülő-
atyja volt. Kutatómunkájának eredményeként több mint száz szakdolgozata, helytörténeti írá-
sa jelent meg nyomtatásban. 

Sásd történeti eseményeivel és személyeivel kapcsolatos az a szám szerint 14 városi emlék-
hely, emlékmű, emléktábla, ami Vajda József anyagi és szellemi hozzájárulásával valósult meg. 
Neves sásdi polgárok, művészek, tudósok és más jeles személyiségek nagyvilágban való fel-
kutatása és névjegyzékbe foglalása, továbbá hazai és külhoni helytörténészekkel, kutatókkal va-
ló csere- és munkakapcsolatok teremtése is fontos feladatai közé tartozik, elsősorban azért, 
hogy Sásd híre eljusson a nagyvilágba. 

Felkérésre a baranyai Hegyhát több községének készítette el helytörténeti monográfiáját. 
Gyűjtéseiből és kutatásaiból szívesen ad át anyagokat Sásd Önkormányzatának, intézményei-
nek és szervezeteinek. Készségesen vállal múzeumi szakvezetést, és más közszereplést. Sokat 
tett a Magyar Rendőrmúzeum megalapításáért, amiért arany-diplomát kapott. A kitartó és lelkes, 
településéért szüntelenül fáradozó helytörténész munkásságát számos oklevél ismeri el, Sásd 
városa pedig 2000-ben díszpolgárává fogadta. 

Elkötelezettségét egyik írásában a következőképpen fogalmazta meg: „Mindennemű mun-
kám a közjót volt hivatva szolgálni, és ezt teszem, amíg erőm és szellemi képességem alkalmas lesz erre a 
munkára." 

Dr. Simor Ferenc 

Honismereti Emléklappal kitüntetettek 
Budapest: Beleznai Andor, dr. Pintér Endre, Sipos András; Bács-Kiskun megye: Bajtai Mária, 

Balogh Mihály, Kenyeres Dénes, Széplaki Ferenc; Békés megye: Árkus Péter, Murányi Magdol-
na; Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Beri Béla; Csongrád megye: Molnár Mária; Fejér megye: Bíró 
Sándorné, dr. Kisari Sándorné, Szőnyegi Hajnalka; Győr-Moson-Sopron megye: dr. Földi József, 
dr. Földi Józsefné; Nógrád megye: Kunné Kubicza Erzsébet; Pest megye: Katona Pál, Szakáll 
Lászlóné; Somogy megye: Berta Gyula, Frech József, dr. Horváth József, Hosszú László, H. 
Rádics Márta, Tóth Jenő, Varga Róbert, dr. Vértes László, Vidák Tünde; Tolna megye: Andrásné 
Marton Zsuzsa, Muszlai Zsuzsanna; Vas megye: Komjáthy Kálmán, Lendvay Istvánná, Szabó 
Csaba, Szép József; Veszprém megye: Földing Ernő, Hajdú Margit, Nagy Lajos, Schweiger Emil, 
Vér László, Vér Lászlóné. 
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