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2013. január 19-én Budapes-
ten a XVI. Magyar Kultúra 
Napja Gálán 3 földrész 12 or-
szága 36 személyiségének 
munkáját ismerte el a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány és ado-
mányozott Magyar Kultúra 
Lovagja címet. Idén a 
díjazottak között 
találjuk az erdé-
lyi Böjte Csa-
bát és a költő 
Kányádi Sán-
dort is. 

A kulturális 
örökség ápo-
lásáért a sződi 
Volentics Gyu-
la helytörténe-

ti kutató is a díjazottak közé 
került. 

A díj odaítélésének indoklá-
sa a következő volt: 

• hat általa írt és az általa ve-
zetett Sződi Helytörténeti Ala-

pítvány útján kiadott hely-
történeti könyvért, 

 • közel száz Sződön 
és környező telepü-
léseken megjelent 
helytörténeti és is-
meretterjesztő új-
ságcikkért, 
• honismereti elő-
adások megtartá-

sáért, 
• Székely Jenő sződi 

tanító emléktáblájának 
elkészítéséért,

• a Sződiek Híradója 10 éves 
főszerkesztői tevékenységéért, 
• 15 éve tartó kutató, érték-
mentő munkájáért,
• Sződ település és környéke 
helytörténeti értékeinek, ha-
gyományainak és szokásainak 
feltárásáért és ezek megjelen-
tetéséért,
• a település népszerűsítéséért.

Nyakdísz, oklevél és ezüst ki-
tűző is jár a magyar kultúra lo-
vagjának, az értékalkotó, ér-
tékközvetítő embereknek.

„Az eddig díjazottak között 
mindössze 10 helytörténeti kuta-
tó található. Egy ilyen társaság-
hoz tartozni elsősorban megtiszte-
lést jelent. E díj általában egyfaj-
ta életműdíjat jelent – hiszen az ed-
dig díjazott helytörténészek általá-
ban idős emberek voltak –, de én 
a koromnál fogva inkább bízta-
tásnak veszem, mert bízom benne, 
hogy van a tollamban még jó néhány 
kötet” – mondja a díjról Volen-
tics Gyula.

A díjak elbírálásában részt-
vevő grémiumnak bizonyá-
ra egy olyan személy karakte-
re bontakozott ki, akit kutatá-
sai során a felfedezésvágy és a 
szenvedélyes megismerni vá-
gyás sarkall. Gyula tudomá-
nyos igényességgel minden-
kinek át akarja adni a meg-

szerzett gazdag tudást, meg 
akarja osztani a sikerélményt 
másokkal is. Mottója: „A hely-
történet a múltról szól, de a jelenhez 
beszél.” A múlt ismerete nél-
kül nem érthetjük meg a jelen 
dolgait, és nem tudjuk a jövőt 
sem építeni. 

A magyar kultúra napján a 
sződi Faluház színpadán is be-
mutatásra került a nyakláncon 
lógó szép plakett. Ennek kap-
csán a díjazott a következőket 
mondta: „A helytörténeti kuta-
tást egy törött tükörhöz lehetne ha-
sonlítani. Egyre több cserépből áll 
össze benne egy olyan kép, amelyet 
a helytörténeti kutató előtt még sen-
ki sem látott.” 

Ezt a képet szeretné lapunk 
főszerkesztője az olvasó elé 
tárni.

Aki alaposabban meg szeret-
ne ismerkedni a díjazott eddigi 
kutatási eredményeivel, pub-
likációival, ezen újságban ke-
véssé közismert írásaival, az 
megteheti a Sződi Helytör-
téneti Alapítvány weblapján 
(helytortenet.szod.hu).

Tizennégy éve létezik e társadalmi elismerés, eddig 556-an részesültek ben-
ne. Évente alig több mint kéttucatnyian lehetnek érdemesek a Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány egyre ismertebb díjára. Olyan közismert személyek is 
birtokosai az elismerésnek, mint Németh Miklós államfő, Szvorák Katalin 
népdalénekes, és hosszan sorolhatnánk még határon innen és túlról.
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A díjazott a monogramjával hímzett 
sződi népviseleti ingben vette át a díjat


