Politikus a börtön árnyékában – Nagy János
szobrászmûvész makettje Esterházyról

szanak. A témáról és hátteréről a
Prágai Tükör 2007/5. száma közöl részletes beszámolót, kiegészítve a kapcsolódó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal.
2007. október 26. – A szlovák
parlament törvényben rögzítette
az ellentmondásos szlovák pappolitikus, Andrej Hlinka nemzetegyesítő és államalapító érdemeit, és a Hlinkával összefüggő
csernovai tragédia, a száz évvel
ezelőtti „magyar csendőrsortűz”
évfordulója alkalmából megszavaztak egy nyilatkozatot. Hlinka, a hajdani Szlovák Néppárt
alapítója a XX. század első felében a szlovák autonómiatörekvések vezéralakja volt, és élete
végén szorosan együttműködött
a Szlovák Nemzeti Párttal. A
mostani törvényt a Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) kezdeményezte, de sok
szlovák értelmiségi tiltakozott
ellene.
2007. október 30. – A Csehországban a szélsőjobboldali
Nemzeti Párt Nemzeti Gárdát
hozott létre. Ivan Langer cseh
belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a gárda megalakulását.
2007. október 30. – A csehországi érdekeltségű AAA Autocsoport Székesfehérvárott megnyitotta hatodik magyarországi
telephelyét.
2007. október 30. – A prágai Kőharanghoz címzett házban a Magyarországon is ismert Jindřich
Štreit fotóművész 1965–2005 közötti munkáiból nyílt kiállítás
2008. február 3-ig.

2007. október 31. – Milan Kundera író egészségügyi okok miatt személyesen nem vehette át
Prágában a 300 ezer cseh koronával járó állami irodalmi díjat.
Milan Kundera

(Forrás: The Heart of Europe)

spektív kiállítása, melyet ezután
november 29-től 2008. február
17-ig Olomoucban láthatott a
közönség.
2007. október 22. – Több mint
15 évi alkudozás után kompromisszumos megállapodás született Prágában a cseh egyházak
részleges kárpótlásáról. A kommunista rendszer alatt államosított egyházi vagyon 1/3-át – elsősorban a szerzetesrendek és
kongregációk ingatlanjait – fokozatosan visszaszolgáltatják. A
vagyon 2/3-áért az állam pénzbeli kárpótlást nyújt összesen 83
milliárd korona értékben részletekben, évi járadékként, feltehetően 60–70 év alatt. (A kárpótlás
csak az állam kezében lévő volt
egyházi vagyonra vonatkozik, s
végrehajtásához további törvényalkotásra van szükség.)
2007. október 25. – A négy visegrádi ország – Csehország,
Lengyelország, Magyarország
és Szlovákia – külügyminisztere a Prága melletti Štiřínben
megállapodott, hogy támogatják Moldova közeledését Európához.
2007. október 26. – A cseh parlament leszavazta az ellenzéknek – Cseh Szociáldemokrata
Párt (ČSSD) és Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja
(KSČM) – az amerikai radarállomás tervéről szóló népszavazási kezdeményezését.
2007. október 26. – Fél évszázad múltán az utóbbi évek kutatásainak eredményeként bizonyságot nyert, hogy Esterházy János, a kommunista Csehszlovákia mírovi börtönében elpusztult
egykori szlovákiai magyar politikus hamvai Prágában, a motoli
temetőben, a kommunizmus áldozatainak tömegsírjában nyug-
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2007. november 1. – Kanada
megszüntette a cseh állampolgárok vízumkötelezettségét.
2007. november 1. – Luxemburg lehetővé tette a szabad
munkavállalást Magyarország,
Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia állampolgárainak.
2007. november 1. – Vratislav
Kulháneket nevezték ki a Budapesti Értéktőzsdén is jegyzett
AAA Auto Group N. V. igazgatótanácsának elnökévé.
2007. november 2. – A prágai
önkormányzat konzervatív párti
(ODS) többsége elutasítja a leendő cseh Nemzeti Könyvtárnak
a nemzetközi zsűri által elfogadott avantgárd tervét.
2007. november 3. – A 2008.
évi köztársaságielnök-választáson Jan Švejnar, a Egyesült Államokban élő cseh származású
neves közgazdász indul a tisztségért Václav Klaus jelenlegi államfő ellenfeleként.

államügyészség úgy döntött: újra megnyitja egy korábbi, všetíni polgármestersége alatti korrupciógyanús ügyét.
2007. november 7. – A cseh
kormány döntése értelmében
részvénytársasággá alakítják át,
majd eladják a prágai Ruzyně
repülőteret működtető Letiště
Praha céget, továbbá a cseh mezőgazdaság 344 millió koronával kevesebb támogatást kap a
jövő évben a kormánytól, mint
2007-ben.
2007. november 8. – Csehországban ötéves csúcsot ért el 4
százalékos éves ütemével az infláció, amiben főleg az élelmiszerek és az energia árának emelkedése játszott szerepet.
2007. november 9. – Karel Křtina, a Cseh Posta vezérigazgatója bejelentette, hogy a kisebb településeken megszüntetik a postafiókokat, míg a nagyvárosok
újonnan alakult negyedeiben,
elővárosaiban, a nagy bevásárlóközpontokban újakat nyitnak.
2007. november 9. – Megkezdődött a prágai Nemzetközi
Jazz-zongora Fesztivál, melynek
magyar résztvevője Rozsnyói
Péter.
2007. november 9–10. – Budapesten a Regionális Partnerség
tagjainak – Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Ausztria és Szlovénia –
parlamenti elnökei megállapodtak, hogy országaik nemzeti parlamentjei 2008-ban elfogadják
az unió reformszerződését, hogy
az mielőbb hatályba léphessen,
és a jövőben az Európai Unióban összehangolják idegenfor-

Jan Švejnar feleségével és leányával Prágában
(Forrás: Právo)

Jindřich Štreit
(www.wikimedia.org)

2007. november 7. – Lemondott
Jiří Čunek, cseh kormányfő-helyettes és regionális fejlesztési
miniszter, aki egyben a Kereszténydemokrata Unió–Csehszlovák Néppárt elnöke, miután az
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galmi, oktatási és környezetvédelmi érdekeiket.
2007. november 10. – A rendőrség és az antifasiszta aktivisták
határozott fellépése megakadályozta a Cseh Nemzeti Ellenál-

15

