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Matuska Márton újvidéki újságíró, a Keskenyúton Alapítvány
szakértői testületének elnöke
Amit szerencsésebb tájakon szakképzett történészek hada
szokott feldolgozni, nálunk azt vállalkozó szellemű, elszánt helyi
kutatók végezték több mint két évtizeden keresztül, és jórészt ők végzik még ma is. Az örökifjú Matuska Mártonnak, a délvidéki magyar
tragédia hosszú ideig szinte „egyszemélyes kutatóintézetének” ebben
a folyamatban kiemelkedő szerepe volt és maradt napjainkig, amit
a témában eddig megjelent könyvei (A megtorlás napjai, A temerini razzia, Három mártírunk, Rémuralom a Délvidéken Hová tűntek
Zsablyáról a magyarok, Az elhallgatott razzia), számtalan cikke,
tanulmánya, előadásai és kezdeményezései nyomatékosítanak.
Ft. Kálmán Peregrin Mátraverebély – Szentkút őre, a Nemzeti
Kegyhely vezetője a mártír ferences szerzetesek boldoggá avatási
perének viceposztulátora
Szabó Annamária a temerini születésű énekes, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Akadémia népdal szakos hallgatója / temerini
népdalokat énekel
„A délvidéki magyarok tízezrei ellen elkövetett kommunista népírtás
bűn volt. Ennek megállapításához és kimondásához nem szükséges
semmi más csak józan ész és keresztény erkölcs. Nem szükséges, hogy
a magyar és szerb utókor, politikusok és történészek számháborút folytassanak egymással, nem szükséges áldozati vér-algebrát folytatni, nem
szükséges kölcsönös szenvedéstörténeti versengésbe fogni, és nem szükséges bármikor visszájára fordítható történelmi ok-okozati összefüggésekbe bonyolódni. Mindez nem szükséges ahhoz, hogy józan eszünk
és keresztény erkölcsünk alapján megállapíthassuk:
ami 1944 – 45 fordulóján a délvidéki magyarsággal történt, az Isten és
ember előtt is bűn volt.” Kövér László (2011)
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Wurst Erzsébet
az „Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége,
Kaláka-Club” elnöke a Kaláka Club elnöksége
nevében tisztelettel meghivja
Önt és kísérőjét

„DÉLVIDÉKI MAGYAR GOLGOTA 1944 – 45“
c. vándorkiállitás megnyitójára
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Dr. Grezsa István
Miniszteri biztos / Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai
Államtitkárság Budapest
A történelmi háttérről előadást tart:
„Az elhallgatott razzia” cimen
Matuska Márton
újvidéki újságíró – a Keskenyúton Alapítvány
szakértői testületének elnöke és
„Ferences mártírok a boldoggá avatás útján” cimen
Fr. Kálmán Peregrin
Mátraverebély-Szentkút őre, a Nemzeti Kegyhely
vezetője a mártír ferences szerzetesek boldoggá avatási
perének viceposztulátora
Közremüködik:
Szabó Annamária / Temerin – a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Akadémia népdal szakos hallgatója
Akiállítás megnyitót moderálja Varga Gabriella
a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa
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