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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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A Balti-tengertől a Fekete-tengerig: örmények
a kulturális, gazdasági és politikai
folyamatokban címmel tartottak nemzetközi
tudományos konferenciát Jerevánban
Kali Kinga író, antropológus, a „Kulturális stratégiák a magyar-örményeknél: armenizmus és neoarmenizmus” című dolgozata angol változatával kapott szakmai meghívást a rendezvényre, mely meghívásnak a Fővárosi Örmény Önkormányzat, a Bp. Főv.
II. Kerületi Örmény Önkormányzat, a Zuglói Örmény Önkormányzat és a XV. kerületi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából tehetett eleget, illetve az ő anyagi támogatásuk révén jutott el a számára fontos armenológiai tanácskozásra.
Az armenológiai konferencia a régió rangos szaktanácskozásaként négy szekcióból állott, a konferencia munkanapjain
végigvonultatva: Örmények Közép-, Délés Délkelet-Európában; Örmény közösségek Fehéroroszországban, Lengyelországban és Ukrajnában: történelem és
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adatokkal és további háromdimenziós tárgyfotókkal bővül a gyűjtemény.
A kutatómunkához és a tudományos feldolgozáshoz
a virtuális kiállítás látogatóinak észrevételeit is örömmel
fogadja a múzeum, amely
jövőre egy időszaki kiállítással is megemlékezik majd
a Korbuly család tagjainak
tevékenységéről.
A virtuális kiállítás elérhető: http://virtualiskiallitas.
kozlekedesimuzeum.hu/
(Forrás: Kultúra.hu)

A Korbuly család 1927-ben
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modernizmus; Örmény-orosz kapcsolatok
történelmi távlatból a mai időkig; Örmény
kultúra, művészet, építészet, térképészet
a Fekete-tengertől a Balti-tengerig húzódó régióban.
A nemzetközi tudományos fórumon
Ausztria, Argentína, Belorusz, Bulgária,

Franciaország, Lengyelország, Litvánia,
Magyarország, Moldova, Németország,
Oroszország, Örményország, Románia,
Szerbia, Ukrajna kiemelkedő armenológusai vettek részt, köztük történészek,
antropológusok, politikatörténészek, vallástudósok, építészek, művészettörténészek, filológusok, kartográfusok. A konferencia hivatalos nyelvei az örmény, orosz
és angol nyelvek voltak.
Az armenológiai konferencia az Örmény Köztársaság Nemzeti Tudományos

Akadémiájának Történeti Intézete és az
ANIV Örmény Tanulmányok Alapítványa
főszervezésében, a Belorusz Köztársaság
Nemzeti Tudományos Akadémiájának Történeti Intézetével, a Lengyel Tudomány
Akadémiával, a Jereváni Állami Egyetemmel, a Művészettudományok Állami Intézetével, az Oroszországi Föderáció Kulturális
Minisztériumával, a Moszkvai Lomonoszov Állami Egyetem Történeti Intézetével,
valamint a Belorusz Állami Egyetem Történeti Intézetével karöltve valósult meg.

Sánta Ferenc író (1927. szept.4. – 2008. június 6.)
Gondolatai
„Te szabad és méltóságos embernek születtél. Jogodban áll mindenkor elmondani
a véleményedet. Amit én mondok, azt helyesnek és jónak tartom. De ez nem jelenti
azt, hogy ezzel szemben ne lehetne más véleményed. Állj föl és mondd el! Vitatkozz
velem és én szívesen igazat adok neked, ha meggyőzöl valamiről. Ne félj attól, hogy
megharagszom rád, mert másképp gondolkodsz!”
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