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Soronkövet-kező tagg7Űlésünket október 9-én, szerdán tartjuk a szokásos helyen I azaz a

Ku}turinnov (Bp., Szentháromság tér 6- ) tennében, du, 5 órakor,

A taggyűlésen beszámolunk a nyári események,ről, és megbeszétjük a soron következő

programokat. Ezek közül a legfontosabbak: o]<tóber 23-24-25 Kassára autóbusz utazást

szervezünk. Megtekintjiik az oltana Rákóczi iTázat kis ünnepség keretében, és részt

veszünk a Magyar Szinház aznap estí bemutat,5 előadásán (Szegény Dánie}), A kb, l3oo Ft

részvéte]-i díj (utazás, 2 napi száIlás, teljes ellátás) etőre fizetendő1

Novernber 4*én Zenetudományi Intézetben töröx koncert, decerrürer 4-én Yunus &r,re emlék-

műsor, decernber 3o-án Török "Szilveszter" a Kulturinnovban,

Továbbá szeretnénk felhirrni figye}miiket, hogy megjelent első kiadványunk, Tarik Bugra:

"ÁLlva akarok rnarad,ni" c. szinműve, Tasnádi Edit forditás;ában, A könyv ára 14o Ft, de

tagjainknak 12o Ft-ért adjuk. Kérjtik segitsenek a könyv terjesztésében (rokonoknak,

ismerősöknek), mert 7oo példányt kellene eladnunk ahho7, hogy a megelőlegezett nycrnda-

köItségek megtérül jenek.

A gyűtésre mindenkit szeretettel várunk!

Buadpest, 1991. szeptember 25- l,-| t, /, (/

Gl/r [Lc rc,-'L o P.u^L
Tóth kornélia Hóvári János ti

Q-
]
l ,/-'\.\



Tisztelt Tagtársunk!

Az alábbiakban tájékozLaLást sze-letnénk adni ez évi pro9ramjainkróI,
melyeL a jan-l6-án ine9LarLoLt, k;z,J1\')i,é:;ün,<ön clharigzotL java:;1aLok a-

lapján állitottunk össze.Azok keCv,!ért, akik közgyülésünkön nem tudtak
részt venni,az alábbiakban közöljü," az űjonnan rnegválaszott vezetősé9
névsorát is:

tj 1nOK ; i,ener Ue Za

AleInökök: Hazai György és Ront,i Ilona
Titkár:Hóvári János
Ügyvezető Lit,kár : Sz ickné Tóth K,lrné l ia
Vezetősé9i tagok:Biró Lajos,Dávr_d Géza,Gál Timea,Puskás LászLő,

Szluha Dénes é.,i Tasnádi Edit.

FJső félévi p roqramiaink:
márc.21(csüt. ) Taggyülés du. 5 óra'<or.Utána, (kb 6-kor) diavetitéssel

egybekötött előadás "Két világrész határán:Törökország" cimmel-
e vetítiést Nemerkényi Antaj.,az ELTE Földrajz Tanszékének
docense tartja-

ápr.18(csüL. ) Yunus Emre emlékm!ísor-Yunus Emre(kb l25o-I32o) a török
iroclalom kimagasló alak ja- il..jltészetét az 1sziám nriszti}<a és

bölcselet hatja át.az iroda,Lmi műsor után bemut,atjuk Adnan

Saygrn,török zeneszetző"Yunus Emre"c.oratóriumát.
máj.l8(szombat) ligész napos kirándulás Vise9rádra és környékére,tö-

rök vendégekkel együtt.Külön buszt, és az |4TA visegrádi üdürő-
jében étkezést próbálunk biztosítani.

jun.I3(csüt) Taggyülés.rtt szereE,nénk megbeszélni a 2" félévi programo-
kat,i1l. a nyárra tervezett Törökországi utakat.

Kérjük, ezeket a dátumokat sziveskedjenek eIőjegyezni !

2. félévi eIőzetes: Részt kivánunk venni a Dikili-Pergamon Nemzetkö-

zí Kulturfesztivá lon. Időpontja ju1 . 2. felében
Aug 4-L7 között törökországL kirándulás(Tekiraa§-eursa-Kütahya) -Ked-

vezményes áron részvéteI ].ehetsé9es.
ElőreIáthatótag szeptemberben 1esz Kassán a Rákóczi ház avatása.

Erre a társaság képviselőit és tekiraa{-i vendégeket is várnak-
Rende zvén eink hel e a szokásos : liuIturinnov, Bp. Szenthárornság tér 6 .t/Z.

Vé9üI kérjük kedves tagtársainkat, hogy akik mé9 nem fízették be az ez

évi 2OO ft tagdijat,sziveskedjenek ezt mielŐbb rendeznlszemélyesen va9y

postán. Köszönjük.
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