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- Á Társaság törökül tuCó tagjainak talá]_kozója a

Török Gazdasági Kamarák líagyarországra 1átogató kül-
Cöttsé géve1 a Nemzeti !,/!uzerrinban.

- Társasági összejövetel az Eötvös Klubban. /gp. V.

I{árolyi Mihály u. 9. teI. I-173-5]O/

- Isztarn'ouli utazás, a f eríköy-i rnagyar sirok renCbe-

tétele /sirkőjavitás, kertészeti mrrnkák/,

- Az Elnőkség egl. tagja részt vesz az ''E5er és llag,rar-
crszá.a bemutatkozik'' cinü kiállítást meEelőző sajtó-
tá3ákoztatón 1sztanbulban, aho1 Társaságrrnk céljait
a török neglelentekkel isrnerteti.

- Enléktácla avatás a feriköy-i tenretŐ'cen. Résztl.éte]_

az isztarnbuli tüzoltók Széchen;,i ÖCön ernléki-innepsá-

Eén.

- Társasági ülés az Eötvös Klubban /du. 1 órakor/

- Résztvétel az ''OBzmárr-török müvészet a L5-19, szá-
zadban'' cinü kiállitás megrryitójó:r Egerben.

- Közös kirágrdulás a Rákóczi SzövetséggeJ_ Egerbe és

llassára.

- ''F jcs és Szigetvár török szeínel''. i{irá!Culás Pécsre
4s Szi;eü,,árr.a.

- Ti"rsasé_gi összejövete} az !ötvös !_lucban /c::,, j {7a/
-'ll'3aj-ar. ::apok Rcdostócan. '' i_e"] ]_Ő jelentkező esetén

ta;j.r:r}: számáre ezzel összekötött kör,rtazást szer-
,r eznélk.

-Társasági összejövetel az Eötvös (1ubban /O^u, 5 óra/,

-Résztvéte]_ az rrodalorntudonárryi Intázet }rlikes tiel emen

jionf erenciáján tgerben.
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Október t Az irodalomtörténészekke1 közös utazás Rodostóba
5-19.

November 2- t

&uléktábla avatás a Rákóczi-ház Mikes Kelenen
§zobáj ában.

- Németh Gyula Hnlékülés a l,la.gyar Tudományos Akadénián
- Társasági tüés az Eötvös i{lubban /au. > óra/,.a köz-

gyülés elóké3zítése.
- A Magyar-Török Baráti Társaság évi közgyülése. Az

Elnökség beszámotója és uj vezetóség vrllasztás.

Dec ernber

November 1 4

A prcgTamban bekövetkező változásokról tagjainkat értesitjük. Társa-
sági kezdeményezésre minden kelló ií]óben jelzett, alapszabáJlrrakka1
összeegyeztethetó rendezvényt terveink közé beiktatunk. Á ridéki és
ktilföldi tagokkal való találkozás éroekében, anenn;liben 1ehetséges,
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vidé}ri utazásokat tervezüak
támog-atását ds javaslatai t.
Budapest, 1990. február 6"

Ehhez kérlük a v-iCéki csoportok ás tagok

/Sp, t. Uri u. 51-ij. 106. szoba7,
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