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Emlékezzünk régiekről – Helytörténet

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 iss
birtokosai az elismerésnek, mint Németh Miklós államfő, Szvorák Katalin
n
népdalénekes, és hosszan sorolhatnánk még határon innen és túlról.

Volentics Gyula a magyar kultúra lovagja
2013. január 19-én Budapesten a XVI. Magyar Kultúra
Napja Gálán 3 földrész 12 országa 36 személyiségének
munkáját ismerte el a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány és adományozott Magyar Kultúra
címet Idén a
Lovagjaa címet.
díjazottak között
találjuk az erdélyi Böjte Csabát és a költő
Kányádi Sándort is.
A kulturális
örökség ápolásáért a sződi
Volentics Gyula helytörténe-

ti kutató is a díjazottak közé
került.
A díj odaítélésének indoklása a következő volt:
• hat általa írt és az általa vezetett Sződi Helytörténeti Alapítvány útján kiadott helytörténeti könyvért,
könyvért
• közel száz Sződön
és környező településeken megjelent
helytörténeti és ismeretterjesztő újságcikkért,
• honismereti előadások megtartásáért,
• Székely Jenő sződi
tanító emléktáblájának
elkészítéséért,

• a Sződiek Híradója 10 évess
főszerkesztői tevékenységéért,,
• 15 éve tartó kutató, érték-mentő munkájáért,
• Sződ település és környéke
helytörténeti értékeinek, hagyományainak és szokásainak
gyo
feltárásáért
és ezek megjelenfelt
tá
tetéséért,
teté
é
• a ttelepülés népszerűsítéséért.
Nyakdísz,
oklevél és ezüst kiNy
ya
tűző
tűz
ő is jár a magyar kultúra lovagjának,
az értékalkotó, érvag
gj
tékközvetítő
embereknek.
ték
kk
„Az eddig díjazottak között
„„A
mindössze
10 helytörténeti kutamin
nd
tó ttalálható. Egy ilyen társasághozz tartozni elsősorban megtisztelést jjelent. E díj általában egyfajta él
ééletműdíjat jelent – hiszen az eddig ddíjazott helytörténészek általábann idős emberek voltak –, de én
a koromnál
k
fogva inkább bíztatásnak
tásnn veszem, mert bízom benne,
hogyy van a tollamban még jó néhány
kötet”
köte
te – mondja a díjról Volenticss Gyula.
A díjak elbírálásában résztvevő
vevvő grémiumnak bizonyára egy
e olyan személy karakteki, akit kutatáre bontakozott
b
sai ssorán a felfedezésvágy és a
szenvedélyes
megismerni vász
z
gyás sarkall. Gyula tudomággy
nyos igényességgel mindenny
n
kinek át akarja adni a megkki

szerzett gazdag tudást, meg
akarja osztani a sikerélményt
másokkal is. Mottója: „A helytörténet a múltról szól, de a jelenhez
beszél.” A múlt ismerete nélkül nem érthetjük meg a jelen
dolgait, és nem tudjuk a jövőt
sem építeni.
A magyar kultúra napján a
sződi Faluház színpadán is bemutatásra került a nyakláncon
lógó szép plakett. Ennek kapcsán a díjazott a következőket
mondta: „A helytörténeti kutatást egy törött tükörhöz lehetne hasonlítani. Egyre több cserépből áll
össze benne egy olyan kép, amelyet
a helytörténeti kutató előtt még senki sem látott.”
Ezt a képet szeretné lapunk
főszerkesztője az olvasó elé
tárni.
Aki alaposabban meg szeretne ismerkedni a díjazott eddigi
kutatási eredményeivel, publikációival, ezen újságban kevéssé közismert írásaival, az
megteheti a Sződi Helytörténeti Alapítvány weblapján
(helytortenet.szod.hu).

A díjazott a monogramjával hímzett
sződi népviseleti ingben vette át a díjat

