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Gyergyószentmiklós díszpolgára lett
dr. Garda Dezső
Gyergyószentmiklós díszpolgára lett dr.
Becsek Garda Dezső Kálmán történész.
Dr. Garda Dezső
az egyetlen olyan
személyiség, akit
évekkel a Pro
Urbe díj odaítélése után Díszpolgári címmel
tüntetett ki Gyergyószentmiklós
önkormányzata.
A negyven évvel
ezelőtt általa elindított történelemkör egyik tagja, Baricz
Zsuzsa méltatásában elmondta, hogy azon
túl, hogy tanárként a diákokkal megszerettette a történelmet, a rendszerváltozás
után az ő szervezésében alakult meg az
RMDSz gyergyószentmiklósi és Gyergyó
területi szervezete, ő hozta létre Románia
első oktatási civil szervezetét, a Gyergyói
Népfőiskolát, parlamenti képviselői tevékenységéhez köthető a bíróság visszakerülése Gyergyószentmiklósra, országos
viszonylatban a közbirokosságok létrejötte
és az egyházi tulajdon visszaszolgáltatása.
Dr. Garda Dezső, akinek a városnapok alatt mutatták be a 26. könyvét, több
mint 120 tanulmány szerzője és a Magyar Tudományos Akadémiának is tagja,
elmondta, hogy ellenzékisége miatt úgy
gondolta, hogy ezt a díjat csak halála után
fogja megkapni. Köszönte diákjai támogatását, elismerően szólt Imre Istvánról,
Egyed Ákosról és Demény Lajosról, akik
nagy hatást gyakoroltak életére, és a szocializmus éveiben betiltott, megsemmisített könyveiről is beszélt.
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A különleges teljesítményeket felmutatókat szervezeteket is értékelték
Gyergyószentmiklóson a különleges
teljesítményeket felmutatókat és a jubiláló szervezeteket is értékelték a Szent
Miklós Napok keretében.
Pro Urbe díjban részesült dr. Dombai
István, a Babes-Bolyai Egyetem Gyergyószentmiklósra kihelyezett karának vezetője és Zsigmond Attila dokumentumfilm
készítő. Életműdíjat kapott a pedagógusok közül Pál Ibolya Mária, Máthé Gyöngyi, Marosvölgyi Mária, Berszán Lajos és
Török Elena, az egészségügy területéről
dr. Márton Attila radiológus szakorvos és
Elekes Darabont Piroska nyugalmazott
asszisztens. A Karancsi Sándorról elnevezett díjjal idén Csíki Margit terrakottaművészt tüntették ki.
Elismerésben részesült fennállásának
25. évfordulóján a Salamon Ernő Gimnázium Diáktanácsa, a művészeti oktatás
két évtizedéért a Vaskertes Általános
Iskola, az Ifinapok megszervezésének
15. évfordulója alkalmából az Ifitéka Ifjúsági Iroda és az V. Erőss Zsolt teljesítménytúráért az EKE. Kiemelt önkormányzati elismerésben részesült Kastal
László, a Caritas vidékfejlesztési ágazatának vezetője a sajt látványműhely kialakításáért és Csukás Károly, aki ötven
évvel ezelőtt az állásával fizetett azért,
hogy a megyésítésnél a Gyilkostó Gyergyószentmiklóshoz tartozzon. Ugyanakkor díjazta a város a Legszebb Erdélyi
Magyar Dal verseny győzteseit, a No
Sugar és 4Sreet zenekarokat.
(Forrás:
Marosvásárhelyi Rádió/Vincze Csilla)
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Tájékoztatás
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2019. január 1-én elindította
a Magyarörmény Tudástár (MÖT) ingyenes online felületét
a www.magyarormenytudastar.hu elérhetőségen.
Az Erdélyi Örmény Kulturális Egyesület
1997-ben alakult, azzal a legfontosabb
céllal, hogy szinte az utolsó pillanatban
még megtalálja és összefogja a Trianon
és a II. Világháború, majd az azt követő
szocialista rendszerben szétszóródásra,
hallgatásra ítélt magyarörményeket.
Az Egyesület tevékenységének egy másik igen fontos feladata, hogy megtalálja
az örmény gyökerekkel rendelkező emberek között a művészeket, tudósokat, kutatókat, politikusokat, orvosokat, színészeket, stb. hírességeket, akik hozzájárultak
a magyar kultúrához és akikre büszkék
vagyunk. Fontosnak tartjuk ezen személyek munkásságának bemutatását, nyomon
követését. Ezzel lényegében a magyar
kultúra egy speciális, magyarörmény vonatkozású metszetét adjuk, melyet az újonnan létrehozott Magyarörmény Tudástár
online felületén szeretnénk az érdeklődő
nagyközönség számára bemutatni.
A Magyarörmény Tudástár (MOT)
célja, hogy egybegyűjtse és bemutassa
a mintegy 800 éve, az ősi, örményországi Áni székesfővárosból elszármazott magyarországi, erdélyi örmény diaszpóra múltját és jelenét, történelmét,
kultúráját, meghatározó személyeit…
A Magyarörmény Tudástárba feltöltött
magyarörmény tematikus írások, tanulmányok, cikkek, könyvek, fotók, kiállítások mutatják be a magyarörményekről
megjelent, vagy általuk létrehozott tudást.
A válogatás és feltöltés során nem kívánunk szakértőként mérlegelni és igazságot
tenni az írások között, ezért törekszünk

arra, hogy minden, a tematikus témakörbe
tartozó fontos írás feltöltésre kerülhessen, bizonyos szerkesztői moderálás után.
A MOT nem foglalkozik sem a nemzetiségi-, sem a nemzetközi politikával, csak
annyiban, amennyiben a közösség belső
élete bemutatásának része.
A magyarörmény definíciót az örmény
diaszpóra nagy kutatójától és dokumentálójától, a szamosújvári középiskolai tanár
és armenológus Szongott Kristóftól vettük át, aki a XIX. század végén használta
megkülönböztetésül a Kárpát-medencén
túl élő örmény nyelvű diaszpórák tagjaira,
akikkel örményül levelezett. A Kárpátmedencében élő örménység ekkor már
csak magyarul beszélő, de örmény múltját, identitásának sok más jegyeit büszkén
viselő és őrző közösségei éltek.
A Magyarörmény Tudástár (MOT) kiinduló bázisát az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE)
eddigi működése során felgyülemlett
tudásanyag képezi. Az EÖGYKE a megalakulás óta több mint 25 könyvet adott
ki, 5 nemzetközi konferenciát szervezett,
három alkalommal Örmény Kultúra Heteket, közel 100 kiállítást rendezett, számtalan előadást tartott, stb., melyben részt
vettek a képviselőiből alakult örmény
önkormányzatok is. Eközben szinte meghatározhatatlan mennyiségű tudományos,
történelmi, gasztronómiai, genealógiai,
egyháztörténeti, kulturális stb. információ halmozódott fel. Ezen információk
rendszerezett és kereshető közkinccsé
tétele nagyon fontos a magyarörménység
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számára, hogy azok kutathatóak legyenek
mind a magyarörményeknek, mind bármely érdeklődőnek.
A Magyarörmény Tudástár lényegében egy fokozatosan bővülő, tematikus
online adatbázis, benne könyvek, tanulmányok, előadások, kiállítások, híres
magyarörmény személyek stb. bemutatásával.
A Magyarörmény Tudástárban nemcsak
a saját gyűjtéseink, kiadásaink, tanulmányaink találhatók meg, hanem átveszünk
más által írt, kiadott, feltöltött dokumentumokat is (a hivatkozások törvényes
megjelentetése mellett).
A honlap bemutatása:
1. A rendszer folyamatosan bővül új
tételekkel (könyvekkel, művészekkel,
tanulmányokkal, stb.).
2. Kulcsszavak (szófelhő) alapján kereshető
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a szöveges tartalom. Egyéb kifejezésekre a szabadszavas keresőmezővel
lehet rákeresni.
3. Csak a szerkesztőbizottság által engedélyezett adatok, információk kerülhetnek felvitelre.
4. A tárolt információ fajtái:
Digitalizált magyarörmény tartalmú
könyvek, kiadványok, cikkek, hanganyagok, videók.
Tanulmányok, előadások a magyarörmény múlttal és a jelen eseményekkel
kapcsolatban.
Képgalériák egy-egy kiállításról, a kiállítás anyagáról, a tárgyakról, valamint
a kiállítást megnyitó eseményről.
Híresebb magyarörmény személyek bemutatása és kép-, vagy hanggalériája.
Minden kedves Olvasónknak hasznos és
kellemes keresést, kutatást, olvasást és szellemi gyarapodást kíván a Szerkesztőség.

Támogatóink:
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Úr, aki saját keretéből biztosított támogatást
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság közreműködésével, amely eredményeként sikerült az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek a magyarormenytudastar.hu honlapot megterveztetni, fejlesztéseket, a támogatás
anyagi keretében tartalom előállításokat, feltöltéseket elvégezni. 2019. január 1. napjával ingyenesen megnyitható és megtekinthető az értékmentés első 10 kötete, 10 tanulmánya, 10 magyarörmény híressége életrajza, néhány kiállítás képei.
Köszönet a Miniszter Úrnak és az EMMI-nek a támogatásért, valamint a projekt közreműködőinek, hogy megvalósult az álom.
Köszönet a Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzatnak és a Ferencvárosi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy támogatási szándékukkal biztonságot
teremtettek a projekt megvalósításához.
A feltöltés folytatásához anyagi forrás szükséges, ezért kérjük az örmény önkormányzatok, más szervezetek, természetes személyek támogatását is. Az EÖGYKE új pályázati kérelmet fog benyújtani az EMMI-hez.
dr. Issekutz Sarolta, elnök
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Minden a csapággyal kezdődött
A Korbuly család a magyar közlekedés minden fontos ágazatában jelen volt
az elmúlt 125 évben. Életművüket most virtuális kiállításon mutatja be a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum. A családi hagyatékban megőrzött fotók, dokumentumok és tárgyak segítségével a magyar gyáripar jelentős fejezetei villannak fel.
A párizsi világkiA família életrajzát és
állításon 1878-ban
a hozzájuk kapcsoKorbuly József újfajta
lódó iparvállalatokat
vasúti csapágya kiismertető összeállítüntetést kapott, amel�tást több száz fénylyel nemcsak a járműkép kíséri, többségégyártás történetében
ben olyanok, amelyet
nyílt új fejezet, hakorábban még sehol
nem a magyar közsem láttak napvilálekedéstörténetben is
got. Ezen kívül korapáratlan családtörtébeli dokumentumok,
net kezdődött.
kéziratok és három
A Korbuly família
dimenzióban megteA díjnyertes csapágy
tagjai ott voltak az
kinthető tárgyfotók is
olasz villanyvasutak építésénél, az első bemutatják a család és az egykori magyar
világháború végén segítették a csepeli iparvállalatok történetét. A kiállításban
Weiss-gyárat átállía magyar személy- és
tani civil termékek
teherautógyártás, reelőállítására, de részt
pülőgépek, sőt katovettek közúti járműnai és mezőgazdasági
vek, harckocsik, repüjárművek és üzemek
lőgépek és világhírű
története is megeletolópadok megszervenedik.
kesztésében is.
A múzeum az 1963A család másik ága
ban, a Dutra traktor
a második világhátervezéséért Kossuthború előtt Kaposvádíjat kapott Korbuly
ron, a cukorgyár éleJános leszármazotttében játszott fontos
jainak bátorítására
szerepet, de a másokészítette el az intézdik világháború után
mény honlapján eléra Dutra traktor főbb
hető virtuális kiállítást.
konstrukciós megolA munkálatok nem
dásain is dolgozott A Korbuly család Olaszországban 1912-ben. zárultak le, hiszen az
a Korbuly család több
elkövetkező hetekben
Ülnek: Korbuly Sándor, László és Károly.
tagja is.
újabb fényképekkel,
Állnak: Korbuly József és János
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