Odkaz jednej rodiny – láska a spolupatričnosť – Egy család emlékezete – szeretet és összetartozás
„Odkaz jednej rodiny – láska a spolupatričnosť - Egy család emlékezete – szeretet és összetartozás“ je
názov spoločného projektu obce Janík a Integrált könyvtár és muzeális gyűjtemény mesta Hatvan.

V rámci tohto projektu sa v Janíku vytvorí priestor pre skúmanie regionálnej histórie pre posilnenie
kultúrnej iden ty komunity v podobe pamätného miesta. Využijú sa odborné a technické kapacity
partnera projektu – Múzea mesta Hatvan. Rodina Sziklay dala obci Janík viacero historických
osobnos . Cieľom projektu je zriadiť taký spoločenský priestor, ktorý bude zároveň aj pamätným
miestom tejto rodiny. V meste Hatvan dodnes žije vnuk Sereny Sziklay.
Okrem vytvorenia vhodnej možnos na skúmanie regionálnej histórie v spojitos s rodinou Sziklay sa
v meste Hatvan realizuje putovná výstava o živote Sereny Sziklay, ktorej vernisáž bude v rámci
fes valu II. Kultúrne bzučanie v meste Hatvan. V Janíku sa bude ež organizovať fes val ale aj vedecká
konferencia. Cieľom je popri skúmaní histórie rodiny Sziklay aj zvyšovanie kultúrneho povedomia
obyvateľov oboch regiónov prostredníctvom prezentácie pestros kultúry a umenia regiónov v rámci
oboch fes valov.
Výsledkom vedeckej práce v rámci projektu bude historický výskum a spracovanie dejín rodiny Sziklay
v kontexte dejín obce Janík. Tieto informácie budú spracované v podobe knihy v troch jazykoch a
budú tvoriť základ pre databázu fotogra í a písomnos pre ďalšie skúmanie regionálnych dejín.
Výskum a interpretácia dejiných súvislos v živote Sereny Sziklay a obce Janík patrí medzi málo
preskúmané oblas našej minulos a preto sa očakáva pozi vny ohlas na plánovanú publikáciu
pripravenú a vydanú v rámci projektu.
Projekt sa realizuje od 1.3.2020 do 31.1.2021. Celkový rozpočet projektu je 56 881,49 €.
Spolu nancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vo výške 48 349,27 €.
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Obsah tohto článku nemusí odzrkadľovať o ciálne stanovisko Európskej únie.

