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VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Dve mohutné lipy v lokalite „Pri kríži“ vítajú návštevníkov zo smeru od Košíc
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PRÍHOVOR

VEĽKÝ FOLKMAR - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

S potešením môžem skonštatovať, že z cieľavedomej práce vzišla,
nazdávam sa, hodnotná publikácia o obci. Predstavuje prvý systematický
pokus zmapovať históriu od prvej písomnej zmienky po súčasnosť.
Ponúka pohľad na život našich predkov i na nás,
súčasných obyvateľov Veľkého Folkmara.
Táto kniha s názvom Veľký Folkmar – história a súčasnosť zhŕňa najmä
poznatky o minulosti, ktoré máme k dispozícii, a sprostredkúva informácie
zo súčasného kultúrneho, spoločenského a športového
diania. Je tiež prejavom kultúrnosti, pretože každé spoločenstvo založené
na kultúrnych hodnotách pociťuje potrebu poznať a uchovávať svoju históriu.
Azda si v nej každý nájde časť, ktorá ho zaujme. Skôr narodení si zaiste
spomenú na neľahké časy, ktoré prežili vo svete plnom zmien,
a ľudí v strednom a mladšom veku možno inšpiruje zapojiť sa
do spoločenského diania, aby sa tak postupne sami stali súčasťou dejín.
Našich rodákov kniha môže podnietiť, aby navštívili rodnú obec a vrátili sa
tak aspoň na chvíľu k svojim koreňom, na miesto,
ktoré sa dynamicky rozvíja.
Kolektív autorov prešiel množstvo textových a obrazových archívnych zdrojov
a oprel sa aj o viacero výpovedí pamätníkov. Bola to pomerne náročná
práca, pretože bohatosť zdrojov nedovoľovala využiť všetky.
Kolektív musel pristúpiť k výberu informácií, čo môže každý čitateľ hodnotiť
zo svojho uhla pohľadu. Táto rôznosť názorov však nemusí smerovať
k rozdeleniu, ale naopak, môže spájať ľudí, ktorí vlastne odlišným spôsobom
hovoria o tom istom.
Vyjadrujem úprimné poďakovanie všetkým tým, ktorí prispeli k vzniku
knihy, prípadne po prečítaní budú chcieť doplniť mozaiku histórie
svojimi vedomosťami či postrehmi. Hoci sa už do tohto vydania nedostanú,
otvára sa príležitosť v tých ďalších.
Nech je teda táto kniha pre nás i pre našich blízkych vzácnym dotykom
s minulosťou a nech poteší všetkých, ktorí chcú na jej stránkach spoznávať
obec Veľký Folkmar.
MILAN GREGA
starosta obce
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