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                                                                                                                                   Tárgy: Tájékoztató hírlevélről 
KÖRLEVÉL 
(2018-295) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy a VERITAS Történetkutató Intézet hír-
levelének legújabb száma 2018. VI. 28-án jelent meg. 

A hírlevél „Arcél” rovatában a szerkesztőség BOROSS Pétert a VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet tanácsadó testületének az elnökét mutatta be. 

A „VERITAS-est” rovatban „RÁKOSI és KÁDÁR kegyelmezési politikája” című 
a legutóbbi előadásról szóló tájékoztató jelent meg. Az előadásra a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem Markó utcai aulájában került sor. A témát ZINNER Tibor levéltárve-
zető és FÖLDVÁRYné Kiss Réka mutatta be. A VERITAS Történetkutató Intézet e 
rovatban tájékoztatta az olvasóit arról, hogy a nyári szünetet követően a VERITAS-
estek előadás-sorozat jövőbeni helyszíne az intézet új, Zsil utcai székházában lesz 
(1093 Budapest, Zsil utca 2-4.). Az évadnyitó előadásra október első keddjén délután 
1800 kezdettel fog sor kerülni. 2019 nyaráig az évad során az intézet kilenc — vitával 
egybekötött előadást — tervez. Az előadást azoknak a figyelmébe ajánlom, akik 
nemzeti történelmünk politikai prekoncepcióktól mentes bemutatására, magyaráza-
tára kíváncsiak.  

A hírlevél „Főbb hírek” rovatában a szerkesztőség a VERITAS Történetkutató 
Intézet és a Magyar Nemzeti Levéltár közötti együttműködési megállapodásról szá-
molt be, illetve arról tájékoztatta az olvasóközönséget, hogy az intézet dualizmuskori 
kutatócsoportjának a vezetőjét HERMANN Róbertet a főváros XII. kerületének önkor-
mányzata a Hegyvidék Díszpolgára elismeréssel tűntette ki. A „Főbb hírek” rovat-
ban azokról a rangosabb rendezvényekről tájékoztatta még a szerkesztőség az olva-
sóközönséget, amelyek a történelmi eseményeink évfordulóihoz kapcsolódtak.  

A „Könyvajánló” rovatban a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársai ál-
tal készített négy új kötet könyvbemutatóját ismertette, melyekre az Eötvös Kollégi-
umban Került sor: 

- VERITAS Történetkutató Intézet 2017. évi évkönyvét, — amely 23 szerző 
tanulmányait tartalmazza — SZABÓ Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója 
mutatta be. 

VERITAS évkönyv 2017. 2017 Annual Jahrbuch. Budapest, Magyar Napló Ki-
adó - VERITAS Történetkutató Intézet. 479 p. HU-ISBN 977 241 60 6873 8. 
/Veritas évkönyvek. 4./ HU-ISSN 2416-0687.  
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- SIMON Attila — a felvidéki Somorján működő Forum Kissebségkutató Intézet 
igazgatója — mutatta be:  

GÉCZI Róbert: Az Elbától Vorkutáig. Magyarok és magyarországi németek 
szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a GULÁG-on. Budapest, 2017, Magyar 
Napló Kiadó - VERITAS Történetkutató Intézet. 282 p. HU-ISBN 978 615 57 2104 
5. /Veritas könyvek, 9./ HU-ISSN 2498-728X. kiadványt. 

- MARINOVICH Endre a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgató helyettese 
ismertette: 

TÓTH Eszter Zsófia (szerk.): Caruzavonások Antall József arcéléhez. Levelek 
és interjúk. Budapest, 2015, Magyar Napló Kiadó - VERITAS Történetkutató Inté-
zet. 180 p. HU-ISBN 978 615 57 2135 9. kötetet. 

- ÚJVÁRY Gábor a VERITAS Történetkutató Intézet intézetvezetője: 
HOLLÓSI Gábor: A pozsonyi hídfő. A magyar-csehszlovák határrendező bizott-

ság tárgyalásai 1947-1949. Budapest, 2017, Magyar Napló Kiadó - VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet. 180 p. HU-ISBN 978 615 57 2133 5. kiadványról tájékoztatta a 
hallgatóságot. 

A „Cikkajánló” rovatban a hírlevél szerkesztői a „Trianon és következményei” 
címmel a Magyar Időkben 2018. VI. 4-én ANKA László szerzőségével megjelent alko-
tásra hívták fel a figyelmet. 

A „Hírek röviden” című rovatban plakátkiállításról, az „ARANY János versei törté-
nész szemmel” című tanácskozásról, SZAKÁLY Sándornak a Magyar Királyi Csendőr-
ségről szóló Zürich-i előadásáról és számára KÁSLER Miklós az Emberi Erőforrások mi-
nisztere által adott elismerő oklevélről szóló tájékoztatás szerepel. 

 
Bővebb információ a hírlevél olvasása során nyerhető, amelyre fel lehet iratkozni a 

VERITAS történetkutató Intézet honlapja kezdő oldala aljának a jobb sarkában: 
http://www.veritasintezet.hu/hu/  
 

Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 
eredményeket kívánok!  

 

Budapest, 2018. VI. 29. 
              Dr. PARÁDI József 
              a társaság elnöke 

http://www.veritasintezet.hu/hu/

