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Gyergyószentmiklós díszpolgára lett
dr. Garda Dezső

Gyergyószentmiklós díszpolgára lettdr. 
Becsek Garda Dezső Kálmán történész.

Dr. Garda Dezső 
az egyetlen olyan 
személyiség,akit
évekkel a Pro 
Urbedíjodaíté-
lése után Dísz-
polgári címmel
tüntetettkiGyer-
gyószentmiklós
önkormányzata. 
A negyven évvel 
ezelőtt általa el-

indítotttörténelemköregyiktagja,Baricz
Zsuzsaméltatásábanelmondta,hogyazon
túl, hogy tanárként a diákokkal megsze-
rettette a történelmet, a rendszerváltozás
után az ő szervezésében alakult meg az
RMDSzgyergyószentmiklósi ésGyergyó
területi szervezete,őhozta létreRománia
elsőoktatásicivilszervezetét,aGyergyói
Népfőiskolát, parlamenti képviselői tevé-
kenységéhez köthető a bíróság visszake-
rülése Gyergyószentmiklósra, országos
viszonylatbanaközbirokosságoklétrejötte
ésazegyházitulajdonvisszaszolgáltatása.
Dr. Garda Dezső, akinek a városna-

pokalattmutattákbea26.könyvét,több
mint 120 tanulmány szerzője és a Ma-
gyarTudományosAkadémiának is tagja,
elmondta, hogy ellenzékisége miatt úgy
gondolta,hogyeztadíjatcsakhalálaután
fogjamegkapni. Köszönte diákjai támo-
gatását, elismerően szólt Imre Istvánról,
Egyed ÁkosrólésDemény Lajosról,akik
nagy hatást gyakoroltak életére, és a szo-
cializmuséveibenbetiltott,megsemmisí-
tettkönyveirőlisbeszélt.

A különleges teljesítményeket felmu-
tatókat szervezeteket is értékelték 
Gyergyószentmiklóson a különleges

teljesítményeket felmutatókat és a jubi-
láló szervezeteket is értékelték a Szent
MiklósNapokkeretében.
Pro Urbe díjban részesült dr. Dombai 

István,aBabes-BolyaiEgyetemGyergyó-
szentmiklósra kihelyezett karának veze-
tőjeésZsigmond Attiladokumentumfilm
készítő. Életműdíjat kapott a pedagógu-
sok közül Pál Ibolya Mária, Máthé Gyön-
gyi, Marosvölgyi Mária, Berszán Lajos és 
Török Elena, az egészségügy területéről
dr. Márton Attilaradiológusszakorvosés
Elekes Darabont Piroska nyugalmazott
asszisztens.AKarancsiSándorrólelneve-
zettdíjjalidénCsíki Margitterrakottamű-
vészttüntettékki.
Elismerésben részesült fennállásának

25. évfordulóján a Salamon Ernő Gim-
náziumDiáktanácsa,aművészetioktatás
két évtizedéért a Vaskertes Általános
Iskola, az Ifinapok megszervezésének 
15.évfordulójaalkalmábólaz Ifitéka Ifjú-
sági Iroda és azV. Erőss Zsolt teljesít-
ménytúráért az EKE. Kiemelt önkor-
mányzati elismerésben részesült Kastal 
László,aCaritasvidékfejlesztésiágaza-
tának vezetője a sajt látványműhely ki-
alakításáért és Csukás Károly,akiötven
évvel ezelőtt az állásával fizetett azért,
hogyamegyésítésnélaGyilkostóGyer-
gyószentmiklóshoz tartozzon.Ugyanak-
kor díjazta a város a Legszebb Erdélyi
Magyar Dal verseny győzteseit, a No
Sugarés4Sreetzenekarokat.

(Forrás:
Marosvásárhelyi Rádió/Vincze Csilla)

Tájékoztatás

AzErdélyiÖrményKulturálisEgyesület
1997-ben alakult, azzal a legfontosabb
céllal, hogy szinte az utolsó pillanatban
még megtalálja és összefogja a Trianon
és a II.Világháború,majd az aztkövető
szocialista rendszerben szétszóródásra,
hallgatásra ítélt magyarörményeket. 

Az Egyesület tevékenységének egy má-
sik igenfontos feladata,hogymegtalálja
azörménygyökerekkelrendelkezőembe-
rekközöttaművészeket,tudósokat,kuta-
tókat, politikusokat, orvosokat, színésze-
ket, stb. hírességeket, akik hozzájárultak 
a magyar kultúrához és akikre büszkék
vagyunk. Fontosnak tartjuk ezen szemé-
lyekmunkásságánakbemutatását,nyomon
követését. Ezzel lényegében a magyar
kultúra egy speciális, magyarörmény vo-
natkozásúmetszetétadjuk,melyetazújon-
nan létrehozottMagyarörményTudástár
online felületén szeretnénk az érdeklődő
nagyközönségszámárabemutatni.

A Magyarörmény Tudástár (MOT) 
célja, hogy egybegyűjtse és bemutassa 
a mintegy 800 éve, az ősi, örményor-
szági Áni székesfővárosból elszárma-
zott magyarországi, erdélyi örmény di-
aszpóra múltját és jelenét, történelmét,
kultúráját, meghatározó személyeit… 
A Magyarörmény Tudástárba feltöltött
magyarörmény tematikus írások, tanul-
mányok, cikkek, könyvek, fotók, kiállí-
tásokmutatjákbeamagyarörményekről
megjelent,vagyáltaluklétrehozotttudást.

A válogatás és feltöltés során nem kívá-
nunkszakértőkéntmérlegelniésigazságot
tenni az írások között, ezért törekszünk

arra,hogyminden,atematikustémakörbe
tartozó fontos írás feltöltésre kerülhes-
sen,bizonyosszerkesztőimoderálásután. 
AMOTnemfoglalkoziksemanemzeti-
ségi-,semanemzetközipolitikával,csak
annyiban, amennyiben a közösség belső
életebemutatásánakrésze.
Amagyarörménydefiníciótazörmény

diaszpóranagykutatójátólésdokumentá-
lójától,aszamosújváriközépiskolaitanár
és armenológus Szongott Kristóftól vet-
tükát,akiaXIX.századvégénhasználta
megkülönböztetésül a Kárpát-medencén
túlélőörménynyelvűdiaszpóráktagjaira,
akikkel örményül levelezett. A Kárpát-
medencében élő örménység ekkor már
csakmagyarulbeszélő,deörménymúlt-
ját,identitásánaksokmásjegyeitbüszkén
viselőésőrzőközösségeiéltek.
AMagyarörményTudástár (MOT) ki-

indulóbázisátazErdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület (EÖGyKE) 
eddigi működése során felgyülemlett
tudásanyagképezi.AzEÖGYKEameg-
alakulás óta többmint 25 könyvet adott
ki,5nemzetközikonferenciátszervezett,
háromalkalommalÖrményKultúraHete-
ket, közel100kiállítást rendezett, szám-
talan előadást tartott, stb.,melyben részt
vettek a képviselőiből alakult örmény
önkormányzatokis.Eközbenszintemeg-
határozhatatlanmennyiségűtudományos,
történelmi, gasztronómiai, genealógiai,
egyháztörténeti, kulturális stb. informá-
ció halmozódott fel. Ezen információk
rendszerezett és kereshető közkinccsé
tétele nagyon fontos a magyarörménység 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2019. január 1-én elindította 
a Magyarörmény Tudástár (MÖT) ingyenes online felületét  

a www.magyarormenytudastar.hu elérhetőségen.


