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Tárgy: Tájékoztatás VERITAS hírlevélről

KÖRLEVÉL
(2018-317)

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok!
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy  A VERITAS Történetkutató Intézet
legújabb hírlevele megjelent.

A hírlevél 5 rovatból áll. 
Az  Arcél-rovatban SCHAMSCHULA Györgyöt  —  a  néhai  ANTALL  József

gazdasági tanácsadóját, majd az  ANTALL -kormány munkaügyi minisztériumának
politikai  államtitkárát,  jelenleg  a  VERITAS  Történetkutató  Intézet  tanácsadó
testületének a tagját — mutatták be a hírlevél készítői. 

A Veritas-est rovatban a HERMANN Róbert moderálásával legutóbb „1918-19
és az egyházak” címmel lezajlott vitaestről tájékozódhat az olvasó az elektronikus
periodika  hasábjain.  A szerkesztők e  rovatban  tájékoztatják  az érdeklődőket  a
VERITAS-est  sorozat  következő  rendezvényéről  is,  amelyre  HERMANN Robert
moderátor vezetésével és  VESZPRÉMY László Bernát, valamint  HARASZTI György
közreműködésével 

„Zsidó ellenállás Magyarországon a holokauszt alatt”
címmel

a VERITAS Történetkutató Intézetben 
(1093 Budapest, Zsil utca 2-4. szám alatt)
2018. XI 6-án (kedden) 1800órai kezdettel

fog sor kerülni.
A Főbb híreink rovatban kaptak helyet:
-  a  külföldi  és  magyar  társadalmi,  valamint  egyházi szervezetek  által

megtartott  azon  rendezvényekről  (Bázel,  Zürich,  Bern,  Csömör,  Bécs,  Lenti,
Nagykőrös,  Fonyód)  szóló  tudósítások,  amelyekre  előadóként  meghívták  a
VERITAS Történetkutató Intézet munkatársait.

-  A  VERITAS  Történetkutató  Intézet  nyújtott  otthont —  a  Kisebbségi
Jogvédő  Intézettel  karöltve és munkatársainak a közreműködésével — annak a
konferenciának,  amely  az  erdélyi  magyar  javak  román állam  általi
visszaállamosítását tárgyalta.

- Gróf TISZA István néhai miniszterelnök szomorú halálának 100 évfordulója
kapcsán számára posztumusz  Magyar Örökség Díj  adományozására került  sor.
Ennek alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián rendezett megemlékezésen
SZAKÁLY  Sándor méltatta a néhai kormányfőt.
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- Az Erdélyi Múzeum Egyesület „Összeomlás és impériumváltás Erdélyben”

című programsorozatának részeként előadó estet tartott  „Katonai összeomlás. Az
Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása” címmel SZAKÁLY  Sándor.

- A VERITAS Történetkutató Intézet  „Közjogi fejlődésünk a Pragmatica
Sanctiotól a kiegyezésig”  címmel tudományos konferenciát szervezett, melyen a
témakör avatott kutatói tartottak gondolatébresztő előadásokat.

-  A  VERITAS  Történetkutató  Intézet  az  Országgyűlés  Hivatala
Közgyűjteményi  és  Közművelődési  Igazgatóságával,  valamint  a  Magyar
Történelmi Társulattal közösen szervez

„A Szent Korona és a koronázási jelvények története és szerepe.” 
címmel

a Magyar Országgyűlés épületében a Főrendiház üléstermében
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatt)

2018. XI. 20-án
konferenciát.

A rendezvényen előzetes regisztráció nyomán lehet részt venni az alábbi link 
segítségével:
http://www.nemzetfotere.hu/rendezvenyek?event=szent-korona-konferencia-1120  

A Könyvajánló rovatban egy kötet recenziója került közlésre. A bemutatott
könyv bibliográfiai adatai:

GALI  Máté:
Berzeviczi Albert :a márványarcú miniszter.

Budapest, 2017, Szépmíves. 530 p. HU-ISBN 978 615 56 6243 0.

A Lapszemle rovatban a Magyar Hírlapban 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc témájában a  SZAKÁLY  Sándor által írt cikk rezüméjét ismerteti  a
hírlevél szerkesztője.

A hírek röviden rovatban az szerkesztők arról  tájékoztatták az olvasókat,
hogy  a  VERITAS  Történetkutató  Intézet  munkatársai  a „Német  Birodalom
diplomatáinak  az  Osztrák–Magyar  Monarchia  gazdaságát  befolyásoló
tevékenysége 1889–1893 között” és a „1918: vég és kezdet” , valamint „Az
1956-os forradalom nemzetközi  vonatkozásai” ,  továbbá  „A horvát-magyar
kiegyezés” témájú konferenciákon meghívott előadókként vettek részt. 

A VERITAS Történetkutató  Intézet  hírlevelére az intézet  honlapja kezdő
oldalának a jobb alsó sarkában „Hírlevél feliratkozás” címszó alatt lehet jelentkezni
http://www.veritasintezet.hu/hu/  

Nemzeti  rendvédelem-történetünk  feltárása  és  közkinccsé  tételének  elősegítése
érdekében kifejtett tevékenységetekhez további eredményeket kívánok!

Budapest, 2018. XI. 1.
          Dr. PARÁDI József
         a társaság elnöke
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