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Pravda Fábryho – online konferencia
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Cezhraničný projekt Fábry 50, FMP–E/1901/4.1/007 bude ukončený online konferenciou s názvom
Pravda Fábryho. Konferencia sa uskutoční 26. februára 2021 a záujemcovia sa na nej môžu
dozvedieť a bližšie spoznať život a dielo spisovateľa Zoltána Fábryho.
Centrum kultúry Košického kraja sa úspešne zapojilo do cezhraničného projektu Interreg SKHU Fábry 50 pri príležitos0 50. výročia úmr0a spisovateľa Zoltána Fábryho. Partnerom projektu sa stala
Nadácia pre múzeum maďarského jazyka.
Projektom bola vytvorená putovná výstava predstavujúca život, dielo a intelektuálne dedičstvo
Zoltána Fábryho. Bola predstavená verejnos0 na dvoch miestach v Maďarsku. Na Slovensku
sa vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislos0 s koronavírusom dala realizovať iba v online forme.
Svet Zoltána Fábryho zobrazuje trojjazyčná publikácia v maďarskom, slovenskom a nemeckom jazyku
Fábry Zoltán igaza – Pravda Zoltána Fábryho – Das Recht von Zoltán Fábry.

Online otvorenie putovnej výstavy v Moldave nad Bodvou
Spisovateľ Zoltán Fábry zanechal významnú knižnicu, ktorá obsahuje úctyhodných 10 000 zväzkov.
Po ošetrení kníh sa začala ich katalogizácia v programe knižnice s názvom Linlib.
Knihy boli umiestnené v novom policovom systéme a boli vyrobené ďalšie tri stolové vitríny,
v ktorých sú umiestnené osobné veci a predmety Zoltána Fábryho.
Projekt v spolupráci s Nadáciou pre múzeum maďarského jazyka bude ukončený online konferenciou
s názvom Pravda Fábryho. Konfrerencia predstaví Zoltána Fábryho a odprezentuje dosiahnuté
výsledky práce a prínos projektu.
„Výsledkom výskumu môže byť opätovné prija0e Zoltána Fábryho do maďarského literárneho kánonu.
Lepšie znalos0 súčasnej maďarskej literatúry môžu priniesť aj pedagogické aspekty zahrnuem do
učebných osnov a tak posilnia kultúrne a regionálne sebavedomie študentov a prispejú k poznaniu

ideí slovensko-maďarského kultúrneho života“, uviedol Krisz0án Zeman, kultúrny referent Centra
kultúry Košického kraja.
26. februára 2021 od 10:00 hod. bude na facebookovej stránke Múzea maďarského jazyka prístupná
online konferencia Pravda Fábryho: hhps://www.facebook.com/watch/?v=2763426160652701
Záujemcovia si môžu pozrieť nasledujúce prezentácie:
György Baha: Pro0 zbrani a ry0erovi - až do smr0
László Máté: Pravda Zoltána Fábryho
György Szaszák: Osobné stretnu0a so Zoltánom Fábrym a niektoré listy, ktoré mi boli zaslané
Ákos Petővári: Boj Zoltána Fábryho za práva Maďarov na Slovensku
Prezentácia Lászlóa Tótha
Zsuzsanna Hangácsi: Ku kultu Zoltána Fábryho
Ferenc Alabán: Rozmery bezkonkurenčného ľudského a kreaevneho správania
Stumpfné Braun Zsuzsanna: Kazinczy zo Štósu

