2016 év első negyedév
Alapította: Kiss Gergely 1995

Információs kiadványunk elsősorban azok számára készült, akik más elfoglaltság, távolság vagy egyéb okok miatt nem tudnak
rendszeresen megjelenni klubestjeinken. Beszámolunk az elmúlt időszak Egyesületi eseményeiről, hogy minden tagunk
kapcsolatban maradjon az Egyesülettel. Természetesen reméljük, hogy hamarosan találkozhatunk!

Visszatekintő
A 2016 évet is a nemességért felajánlott istentisztelettel kezdtük jan. 10-n a Bazilikában. A
mise után egy kávé mellett kellemes baráti beszélgetések indították klubtalálkozóinkat.

jan. 18. Ugrin Aranka: Áprily Lajos költészete

febr. 01. Váralljai Csocsán Jenő: A Nagyszentmiklósi Aranylelet és a Lehel kürtje
febr. 15. Éves rendes közgyűlés
febr. 29. Szökőnap! Kónya Isván : lantest
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márc. 14. Illéssy Ilonka átadta a Benzurfalvi Keresztúthoz készített tűzzománc képeit Lipthay
Antalnak
„Mondj egy verset” Március 15-i megemlékezés a szavalatok
(megtekinthető:
facebook/status.et.ordines)

márc. 19. Szombat Húsvéti zarándoklat a Benzúrfalvi Keresztúthoz, autóbusszal. Utána
agape a ferencrendi kolostorban.
ápr. 11. Teadélután Többszöri programváltozás után Barabássy Sándor tartott el őadást
Dózsa Györgyről.
ápr 25. Baán László: A Szépművészeti Múzeum múltja és jövője

Első-félévi program előjelzés
máj. 09. Csorba László: Miért halt meg Teleki László (Nemzeti Múzeumban) Regisztráció
szükséges.
máj. 23. hétfő dr. Szakály Sándor: A magyar tisztikar
jún. 06. hétfő Dr. Raffay Ernő: A szabadkőművességről
jún. 18. szombat Félévzáró, hagyományos kirándulás autóbusszal Gyulára, az Almásy
Kastély megtekintése. Regisztráció szükséges.
Június 12-n vasárnap 17 órakor avató ünnepség lesz a Benczúr-falvi Keresztutat Dr. Beer
Miklós
váci megyéspüspök avatja fel. Utazás egyénileg.
Felvetődött a kérés a tagok részéről, hogy kéthetenként ne csak el őadás-program legyen,
hanem legyen lehetőség kötetlen beszélgetésekre – teadélutánokra. Amennyiben a többség
ezt igényli, bevezethetjük, hogy pl. a hónap utolsó páratlan hétf őjén előadás nélküli klubestek
legyenek. Akinek erre vonatkozó észrevétele van, kérjük jelezze a nobilitas@nobilitas.hu emai címen!

Második félévi előzetes

Időpont megadása nélkül az alábbi programok szervezése folyik:
Teadélután tombolával, közgyűlés, látogatás Fótra és konferencia, CILANE hétvége bállal,
56-os megemlékezés, látogatás a vakok iskolájának Nádor termébe, IV.Károly királyunk
koronázásának 100. évfordulója, Operaház látogatás. És természetesen elő-szilveszter.

Aktuális hírek a CILANE találkozóról
Rendhagyó CILANE delegátusi találkozó volt Párizsban április 9-én. Bár a tárgyaláson
érdemleges döntés sem a bővítés, sem pedig a CILANE logo kérdésében, de egyéb
ügyekben sem született, viszont megalakult egy bizottság (Future Comittee) ami az európai
nemesség jövőjével, feladataival fog foglalkozni.
Rendhagyó azért volt a találkozó magyar részről, mert azon részt vett elnökünk, Riedel
Lóránt úr is. Ezen kívül Csornay György korábbi delegátus átadta a tisztséget a korábban
megválasztott utódjának, Páll Imre fiatal tagtársunknak. Az ő beiktatása – egyben a
cserediák programban való részvételre is - megtörtént.
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Ezen kívül még egy jelentős téma vetődött fel az elnökünk és a kiegészítő bizottság elnöke,
Michael Sayer úr között. Ebben idő közben már döntés is született, mely szerint a már
tagságot élvező agilisek maradhatnak tagok szavazati jog nélkül, de új agilis tagok felvételét
a CILANE nem tartja kívánatosnak. (lásd alább).
közreadja: Csornay Gy./Páll I.

Az „agilis” kérdés
A legutolsó közgyűlésen élesen vetődött fel a kérdés, hogy az Egyesület tagja lehet-e anyai
ágon igazolt nemesi leszármazott. Már az előző években is felvetődött a kérdés és emiatt a
mostani CILANE küldöttgyűlést kihasználva kértünk állásfoglalást a nemzetközi nemesi
szervezet vezetőségétől, amely a CILANE tagságunk szempontjából döntő lehet. Itt közöljük
a megküldött állásfoglalást:
„Feltettem a kérdést Agilis ügyben az Albizottságnak. Úgy érezték, hogy azok, akik már
tagok, nem jelentenek problémát, de jobban örülnének, ha új tagok nem jönnének hozzá.
Ennek egyik oka az volt, hogy a más tagszervezetek által szervezett nemzetközi hétvégékre
ők bekerülhessenek-e vagy nem.
Másrészt, ha egy nemes ember összeházasodik egy nem nemessel (ezt a kérdést nem
tettétek fel nekem), az nem jelentene gondot, hogy ha ők később leválnak, akkor a feleség
társult taggá válhatna. (Ebben a kérdésben a jog országról országra változik: némelyekben a
nő megtartja a házasságban szerzett nemességét, másokban viszont nem.)
Michael Sayer”
A fentieknek megfelelően a jövőben un. „agilis” tagot felvenni nem lehet. Anyai ágon
nemességet igazolók Petrovay Tibor tagtársunk javaslata szerint polgári társaságot
alkothatnak, amellyel a MTCsE adott esetben szövetséget köthet.

2016 évi pályázat
A bíráló bizottság mind két pályázatunkat elutasította:
„Ezúton értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiumának
döntése alapján 2015. november 24-én megjelentetett NEA-16-M kódszámú, "Civil
szervezetek működési célú támogatása 2016.” (ill. NEA-KK-16-SZ kódszámú, "Civil
szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.”) című pályázati kiírásra benyújtott
pályázatokra vonatkozóan a döntések megszülettek, a Támogató döntése értelmében az Ön
pályázata a források korlátossága miatt támogatásban nem részesül.
Ennek megfelelően a 2016 évi pénzügyi tervünket módosítani kellett és a félévvégi
kirándulást egy napra és más úti célra módosítottuk (lásd feljebb).

Gondolatok a gyulai Almássy Kastély felújítása
és ünnepéjes megnyitójának kapcsán
Mint a megnyitó előtt elküldött kör@ek kapcsán mindenki értesülhetett, a Magyar Történelmi Családok
Egyesületének tagjai először meghívást kaptak a „Gyulai Almássy Kastély” ünnepélyes megnyitóra,
majd kurtán-furcsán a szervezők visszavonták a meghívást. Ebből az ügyből többszöri és éles hangú
levélváltást folytattam Gyula Polgármesterével.

Magam részéről természetesnek véltem, ha az örvendetes „kastélyprogram” során
helyreállítanak egy kastélyt, a Történelmi Családok Egyesülete mint a magyar nemesség
képviselője - meghívást kap!

A megnyitón ott voltam a MTCsE nevében, ott volt az Almássy család pár tagja is. A
polgármester megnyitó beszédében rólunk tudomást sem vett, Lázár János miniszter úr szép
beszédében megemlítette, hogy a kastély az Almássy család otthona volt, és a szomorú 50
év alatt ezen és más otthonokra pusztulás várt – nem különben a kiüldözött lakókra.
Maga a helyreállítás szép lett és érdekes a benne létrehozott „interaktív” kiállítás is: érdemes
ellátogatni és végigjárni a termeket…
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A gond „csak annyi”, hogy létezik a kastélyprogram, anélkül, hogy tudnánk a részletekről,
anélkül, hogy hozzá szólhatnánk – mint leszármazottak.
Anélkül, hogy kárpótolták volna az otthonokból elűzötteket, holott számos más üldözött
„kisebbség, népcsoport” a mai napig is kiérdemli a „kárpótlást”, az emléknapot, a támogatást,
a megemlékezést. Az még renben lenne, hogy külhoni kastélyok renoválásához nyújtunk
segítséget, határon túliakat támogató szervezet kap sok milliós költségvetést és irodákat
állami intézetben, kisebbségi civil szervezetek kapnak rendszeres támogatást,
önkormányzatok büszkélkednek az idegenforgalmukat fellendítő „kastélyaikkal”. De a
Magyar Történelmi Családok huszonegy év ót a több mint tíz különböző befogadónál
tartották klubestjeiket nem lévén otthonuk, mint civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési
Alap pályázatokon rendre visszautasításra számíthatnak, tárgyalásokat eszpresszókban
tudnak tartani, neves tagjaik esetleg bérelhetnek régi otthonukban pár szobát!
Négy ötöde a magyar főnemeseknek külföldre távozott az üldöztetést, a gulágot,
koncentrációs tábort, a „holokausztot” elkerülend ő. Az itthon maradtak sem kollaboráltak a
kommunista rendszerrel, hanem átvészelték a vészid őszakot, hogy majd legyen egy élesztő
mag a kényszerű távozókkal kiegészülve, ami meghozhatja a megújulást, ami mint „emberi
erőforrás” visszavezeti a proletár-kommunista embert a polgári életbe.
Ezt kellene felismerni, felismerni a „kastélyprogram” kidolgozóinak, felismerni a határon
túliak-, a kisebbségek-, a különböző népcsoportok számára számolatlan kedvezményt nyújtó
illetékesnek, és felismerni a klubtagoknak, klubba belépőknek.
Egyesületünknek is el kell döntenie, meg akarunk maradni a kéthetente itt-ott klubesten
előadásokat kínáló zártkörű társaságnak, vagy megpróbáljuk családunk hagyományait átadni
a következő generációknak, Hazánknak. Megpróbálni kapcsolataink révén meggy őzni az
illetéseket, hogy a MTCsE képviseli a mind máig mostohaként kezelt régi, ország építő
nemességet, melynek nevét-érékét szívesen felhasználják, de „emberi er őforrására” is
érdemes lenne áldozni..
Ha az utóbbi mellett döntünk, el kell érnünk, hogy az Egyesület tekintélye, elismertsége és
megbecsülése azt lehetővé tegye.
Riedel Lóránt elnök

Tagdíjjal kapcsolatos tudnivalók
Tagdíj éves összege 9 000 Ft személyenként
Nyugdíjas és diák 6 000 Ft személyenként.

Esetleges tagdíj mérséklést, időszakos tagdíj felfüggesztést írásban lehet kérni az elnökségtől.
Az Alapszabályból kitűnik, a tagság feltétele – a sikeres felvétel után – a tagdíj rendszeres megfizetése.

Elmaradás esetén, az Alapszabály rendelkezése szerint kell eljárni, amely a tagság megszüntetését jelenti!
Ne veszítse el a kapcsolatot a magyar nemesség Európa-szerte elismert egyesületével és rendezze időben tagdíját:





Személyesen a klubesteken
Befizetési csekken (kérjük, jelezze, ha postai csekket kér)
Átutalással bankszámlánkra (Bank: Budapest Bank 1138 Bp. Váci út 193. SWIFT/BIC:
BUDAHUHB IBAN: HU12 1010 2093 4140 8300-0000 0002)

A tagdíjakat postán is be lehet fizetni, de ismételten kérjük, a befizetést jelezzék az
egyesületnek személyesen, vagy e-mailban. A bank sajnos nem mindig adja meg a
befizető nevét!
(Az estleges sajtó és egyéb hibákért ezúton is elnézést kérek, kérem vegyék hírlevünket így, hibásan is, megértéssel és szeretettel. Ahogy az
készült. R. Lóránt)

A Magyar Történelmi Családok információs kiadványa.

Megjelenik alkalmanként. Felelős kiadó az egyesület elnöke. A közölt cikkek a szerzők véleményét tükrözik, az Egyesület véleményétől eltérhetnek.

Elérhetőségek: levelezési cím: 1255 Budapest Pf. 29. Honlap: www.nobilitas.hu e-mail:nobilitas@nobilitas.hu telefon: 06 20 933 3324
Bank: Budapest Bank SWIFT/BIC: BUDAHUHB IBAN: HU12 1010 2093 4140 8300-0000 0002
Adójának 1%-t ajánlja fel Egyesületünknek
facebook: www.facebook/statusetordines
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