
Jegyzőkönyv

Készült: a Magyar Török Baráti Társaság (a továbbiakban: MTBT) 1995

március 2-án tartott taggyűléséról,

A taggyűlés a meghirdetett időpontban nem kezdódhetett el, mivel

határozatképtelen volt. Gál Tímea fótitkár késóbb újra összehívta a taggyűlést,
amelyet Fehér Géza, az MTBT elnöke nyitott meg. Fehér Géza elnök
köszöntötte a megjelent tagtársakat és felkérte Gál Tímea fótitkárt a taggyűlés
vezetésére.

Gál Tímea felkérte Szmilkó Györgyit a taggyúlés jegyzókönyvének

vezetésére, Hóvári Jánost és Kicsi Valériát pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére.
A taggyűlés a javaslatot elfogadta. Ezek után Gál Tímea ismertette a
megjelentekkel a taggyűlés napirendjét:

1. Főtitkári beszámoló az MTBT elmúlt évi tevékenységéről
2, Az MTBT pénzügyi helyzetének ismertetése
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4, Az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatok
5. Az 1995. évi tervek ismertetése
6. Egyebek.

A fenti napirendi pontokat a taggyúlés egyhangúlag helybenhagyta, más
napirendi javaslat nem volt.

Gál Tímea főtitkár az 1. számú melléklet szerint tartotta meg beszámolóját

A beszámoló után Gál Tímea kérte a taggyűlést fogadja el, hogy a napirend
szerint következő téma helyett az 5. napirendi pontban meghatározott
témában tarthasson tájékoztatást. Ezt a taggyűlés elfogadta,

Az 1995. évi tervek között elsőként a két ország kapcsolatának alakulásáról
beszélt. Az első komolyabb kapcsolat felvételére január 17" - február 4. között
lsztambulban megrendezett színházi konferencián került sor, amelyen Gál
TÍmea vett részt. Ennek keretében a török-magyar színházi kapcsolatokra
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vonatkozó megállapodások is születtek. Szerződést írtak alá a törökországi
nemzetközi színházi együttműködésre, magyar darabok török nyelvre, török
darabok magyar nyelvre fordításáról, megismerve 'lgv egymás kultúráját.

Ezeket a fordításokat angol nyelven a világ egyéb színházai számára is

megküldik.

Az 1995. évi tervek között továbbra is szerepelnek hasonló
kezdeményezések. Történeti előadások, me9emlékezések Bartók Béla

halálának 50. éüordulójáról. Szerepel a tervek között török zeneakadémisták
koncertje, amelyet a Budapesti Zeneakadémián tartanak. Március 8-án török
zeneművész tart koncertet a Fóvárosi Művelődési Házban.

A Török Nagykövetség munkatársai közül többen végleg elhagyják
Magyarországot, akiket el kell búcsúztatni,

Az MTBT az elmúlt évben is több irodalmi múvet adott ki. E területen 1995-ben

is vannak tervek. Lehetőség lenne egy műfordítói pályázat meghirdetésére is,

amelynek keretében novellákat jelentetne meg a Török Füzetek"

A Nemzetek Házával megegyezett az elnökség az 1995" évi taggyűlések
idópontjairól. A következő taggyűlés időpontja április 6.

Gál Tímea ezután felkérte Szick Károlyné Tóth Kornélia gazdasági titkárt az
MTBT 1 994. évi gazdálkodásának ismertetésére.

Szick Károlyné Tóth Kornélia a 2. számú melléklet szerint ismertette az
MTBT pénzügyi helyzetét és az 1994. évi pénzügyi elszámolást.
Kérte a taggyűlést, hogy a bevételek beszedésére más módszert keressen az
MTBT. Az éves tagd'ljra kellene pénzügyileg támaszkodni, mint állandó
bevételre. A bizonylati fegyelem megtartásával egyszerúsítéseket kellene
bevezetni: pl, a postaköltségekre elóleget kellene adni a tagoknak, és
összegyűjfue kellene az elnökség tagjának aláírnia a jogos kifizetéseket. Az
adminisztráció is kevesebb lenne, ha nem utólagos lenne a kifizetés, hanem
egy meghatározott időszakra vonatkozóan adná az elóleget, és a tagok
utólagosan számolnának el, utalványozással. Problémát jelent az, hogy az
OTP-számlakivonatok és egyéb levelezések az MTBT hivatalos címére, a
Nemzetek Házába érkeznek. Kérte a taggyúlést, hogy a levelezési címet - a
pénzügyi bizonylatokra vonatkozőan - változtassák meg, s azt közvetlenül a
gazdasági titkár kaphassa meg.

Gál Tímea főtitkár elmondta, hogy az MTBT tagjai a befizetési csekkeket nem
postán kapják meg, mivel a posta költség elég magas.



3

Ezek után felkérte Visóczki lstvánnét, az Ellenőrzési Bizottság elnökét
beszámolójának megtartására.

Visóczki lstvánné elnök a 3. számú mellékletben foglaltak szerint tartotta

meg beszámolóját.

A taggyűlés az Ellenőrző Bizottság elnökének és a gazdasági titkárnak a

beszámolóját, valamint az 1994. évi pénzügyi elszámolást egyhangúlag

elfogadta.

A következó napirendi pont az alapszabály módosításával kapcsolatos
előterjesztés. Gál Tímea fótitkár felkérte F. Tóth Tibor elnökségi tagot az
elóterjesztés ismertetésére.

Az MTBT-I az alapszabály szerint Fehér Géza elnök képviselheti valamennyi
hivatalos ügyben. Ezért az elnök mentesítésére is tekintettel indokolt a

képviseleti jogkört decentralizálni, és a jövóben az elnök mellett az alelnök
(Dávid Géza) és a fótitkár (Gál Tímea) is képviselheti a társaságot. Pénzügyi
kötelezettséget azonban kizárőlag a fótitkár vállalhat, a gazdasági titkár (Szick
Károlyné Tóth Kornélia) ellenjegyzésével.
A következó döntést igényló kérdés a tagd'lj összegének megállapítása volt.

Erre vonatkozóan javaslatként szerepelt, hogy a tagd'ljat fel kell emelni 800 Ft-

ra, nyugdíjas és diák tagok részére 400 Ft-ra. Azoknak a tagoknak, akik a
Török Füzetek című időszaki lapot is szeretnék megkapni, összesen 1000 Ft-

ot kell befizetniük.

"9.7. Az EgyesüIet képviseletére jogosult személyek: az elnök, az

alelnök és a főtitkár. Az Egyesület nevében pénzügyi kötelezettséget

kizárólag a főtitkár vállalhat, a gazdasági titkár ellenjegyzéséyel.''

Az egyebek napirendi pont keretében Puskás László ismertette, hogy török-
magyar szótár jelent meg. Gál Tímea fótitkár felhíüa a figyelmet arra, hogy
Kunkovács László etnofotográfus kiállittása március 17-én nyílik meg a
Néprajzi Múzeumban.

Ae. alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat a taggyűlés 1

ellenszavazattal elfogadta. Az alapszabály 9.7. pontjának első bekezdése a
következők szerint változott meg:
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A Fóvárosi Pedagógiai lntézet törökországi utat szervez, melynek már

útvonala is ismert. A tájékoztatőt az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

Dr. F. Tóth Tibor elnökségi tag bejelentette, hogy a társaság székhelye a

Nemzetek Háza Budapest Vl., Bajza u. 52. szám alá költözése miatt

megváltozott, ezért indokolt az alapszabály 2. pontját is módosítani.

FE alapszabály 2. pontjának értelemszerú módosulását a taggyűlés

tudomásul vette, és felhatalmazta a jegyzőkönyv vezetőjét, hogy a

módosulást a Fővárosi Bíróságnál jelentse be, a jegyzókönyv egy
példányának megküldésével.

Gál Tímea fótitkár megköszönte a megjelenést, és bezárta a taggyúlést

Budapest, 1995. március 31
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/ Szmilkó Györgyi/
jkv. vezetó
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lHővári János
jkv. hitelesítő
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l/ kicsi yalérial
jkv, hitelesító



1. számú melléklet

Tavaly úg,y kezdt,em a fótitkári beszámolómat, hogy "AZ L993-

as év fonLos eszt,endó volE, a török-mag-yar kapcsolaEok

terén" " Az idén talán csak annyival tud,om ezt megtoldani,

hogy az l994-es esztendö talán még fontosabb és

tartalmasabb év volt a E,örök-magyar kapcsolatok

szempontj ából "

Ugyancsak már tavaly is elkövett,em azL a szerénytelenséget,

hogw ezeknek a kaocsolatoknak a kiépítésében, f"j]esztésében

jelent,ös szerepe van társaságunk t.evékenységrének. A tavalyi

év programjának mérlege, remé}em hogy önöket is meggyözi

erról.

A társaság tevékenységének ismertetését, az általunk

szervezett programokkal szeretném kezdeni. A tavaly februári

közgyűlésünk óta kilenc alkalommal találkozhat.tak tagjaink

közös rendezvényeinken, de enné1 jóval t,öbb esemény volL

amelynek létrehozásában vag-y megvalósításában részt vettünk.

Elsöként a Kossuth Lajos halálának 100.évfordulója kapcsán

tartott megemlékezésünket említeném, amelyet a''Kossuth-

emigráció az Oszmán Birodalomban '' címmel március 3-án Hóvári

János tarLotL. " A Kossut,h -emigráció történeEének tórökországi

vonatkozásairó1 készült dokumenLumfilm egryes részleteit is

bemutattuk "

Március 20-án a Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Európai

KulEurális Hónap kereEében Mag;yarországon fellépö Hüseyin
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Sermet török zongoraművész koncert,jére hívt,uk a tagságoE,- A

koncerE a programfüzet elkészülte után került be a fesztivá1

programjai közé, kevesen ért,esülhet,tek róla, így a tórök

nag-ykövet,ség a mi segíEségünkeE kérte a közönségszervezéshez.

A Magyar-Török BaráLi Társaság tagjainak nagyszámú

részvétele számunkra azt jelezte, hogy t,agjaink részéról

komoly érdeklódés mutatkozik a szinvonalas zenei programok

iránt. Sajnos társaságunk anyagi helyzete nem teszi leheEövé,

hogy saját magr,rnk szetvezzúnk hasonló prograrnokat, de ezek

1étrejöttének támogatását Lovábbra is fontos feladatunknak

érezzűk.

Április 26-án elnökünk Fehér Géza ''A tórök magyar kapcsolatok

a művészettörténeti kutatásokban '' címme1 tartott elöadást,

Ug-yancsak a müvészeti események iránti igényt jelezte a május

5-én a Harlequin Galériáva1 és Leyla Teped,elen követségi

tanácsosné asszonnya1 közösen szervezett kiállítás

megnyitóján vaIó részvétel, ahová az esö elLenére rendkívül

sokan jöEt,ek e1 és csodálták meg Bedia Colak festöművész

batik munkáit.

A kiállítás egryes darabjait Kenan Tepedelen tanácsos úr

jóvolt,ából elvihet,tük a Lentiben május 13-án szervezeL,t,

"Török NemzeLi Napokra'', amelyen ezeken kívüI bemutatt,uk

társaságunk tagja, a Magyarországon élö Lörök festöművésznó

Jale Vural képeit is - A Nemzet,i Nap keretében a Sólyom

LászLő Művelódést Ház kérésére gazd.ag programot, állítottunk

3
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össze, amelyet május 72-én Ágost,on Gábor a magyarországi

Lörök hódoltságról tartoLt, elöadása nyitott, másnap Balázs

Judit, Törökország gazdaságáróL szóló elóadásával , a bécsi

EKIN elnevezésű néptánccsoport műsorával, Gál Tímeának

egy Törökországot bemutató diavetítéssel egybekötött

ismeret,terjesztö elöadásával és a már említett

képzőművészeti kiálIítások megnyitójáva1 folytaLódott,

lezárásképppen pedig a helyi vendéglöben a szint,én Bécsbö1

ér:kezö kedves barátunk Yusuf Sünrbültepe újságíró és

mesLerszakács által elkészített török ételek eIfogryasztásával

záruLL. A rendezvényL az Omnibusz és a MárEon Tours utazási

irodák és a Gonca Kft. támogatta és Kelemen András külügyi

ál}amt.itkár és a bécsi mag-yar nagykövetség vizunrúg.yben

nyújtott rendkivül qyors segítsége' révén valósíthattuk

meg..

Május 16-án Krizsán LászLő történészt kértük fel elöadásra,

aki "A magryar levéltárak török vonaE,kozású történelmi

forrásai" kapcsán érdekes dokumentumokkal ismertetett meg

bennünket,.

A nyári idöszakban nem t,art,oE,tunk ósszejöveteIE,, de megr

kell emlíLenem azokat az eseményeket, amelyeknek a

1ét,rehozásánál vagry 1ebonyolításáná1 társaságunk nevében

közreműködtünk.

KulLurális kapcsolataink révén egyre több szervezet, keres

meg bennünkeE, hogry segítsünk kapcsolatok kialakításában,

4
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tórökországi szervezeEek, művészeti programok mag^yarországi

bemutat,kozásának 1ebonyo1 ításában.

Az idén nyáron a színházi hagyományokat folytaLandó kéE

fesztiváton is közreműködt,ünk Eörök színházi csoportok

vendéglátásában" Július 6-1,2 között, rendezték meg

Kazincbarcikán a XIT - NemzeLi és Nemzetközi Amatör Színj átsző

Fesztivált, amelyen az ankarai Maliye Tiyatrosu csoporEja

Güngör Dilmen Midasz fülei című darabjáva1 szerepelt. Az ó

meghívásukról mi is csak menetközben értesülLünk, de egy

másik f eszE,iválra, a Szeg,eden július 12-26 között

megrendezetL III. Szabad Színházak Nemzetkózi

Találkozójaként THEALTER néwe1 megrendezett feszE,iválra a

rendezók kérése alapján mi szerveztük meg egry török

karagöz csoport Cengiz Özek és Hüseyin Tunce1

részvételéE -

Augtusztusban rendezték meg Tsztanüul Yesilköy városrészében a

Yesilköyi Nemzetközi NépLáncfesztiválE, amely az idén egyben

eg,y nagyszabású Ázsia fesztiváI is volL. MagyarországróL

szintén eg:y tavaly általunk kezdeményezett kapcso}at révén a

Honvéd NéptáncegyütEest hívCák meg" Az együEtesL elkísérte a

Mag-yar Televízió forgaEócsoport,ja és vezetóségünk tagjai

közüI Hóvári János valamint Gál Tímea is, és a fesztivál

eseményeinek rögzítésén túl részL vehettünk eg-y Isztambult

és Rodostót, bernutaLó film elkészítésében is. A filmeE a

török közt,ársasági elnök 1átogatása kapcsán mutatták be.

5
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Az l994-es év a Nagry Szulejmán szüleLésének

500.évfordulójával kapcsolatos események jeg,yében telL- Az

évfordulós rendezvényekböl Eársaságunk tagsága is alaposan

kivet,te a részéL, vezetöségünk a Török Köztársaság elnöke

Süleyman Demire1 hivatalos mag|yarországi lát,ogatásának minden

eseményén részL vett, és sokan müködtek közülünk közre a

programok lebonyolításában. Nemcsak a protokoll programban,

hanem az igencsak népes számú delegációk kalauzolásában,

például a Török Átlami Népi EqD/üttes és a török

futballválogatott, mellet,t, hanem számtalan elözetes

szervezési feladatban is. Büszkén mondhaEjuk el többek

közötL, hogy társaságunk közreműködésével sikerült,

szponzorokat találni a Nemzeti Múzeumban megrendezett "Nagy

Szulejmán és kora ' című kiállítás katalógusának

kinyomtat ásához -

EzL a kiállítást egryüt,t,esen is megtekintett,ük, október 22-én

Gerelyes Ibolya vezetéséve1 tagjaink nagy számban jöLtek el

a várba, majd utána a Karagöz Étteremben szervezett közös

ebédre.

November 4-5. között mé9 mindíg Nagy Szulejmán jegyében

két napos kirándulással egybekötött, Ludományos

emlékkonferenciát szervezLünk Szigetváron, a SzigeLvári

Várbaráti Kör és a Magryar Történelmi Társulat Déldunántúli

Csoportjával közösen" Ennek programjában az emléküIésen

kívül, amelyen történészeink folytatEak érdekes

6
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kerekaszt,albeszélgetést az uralkodóról és a maglyarországi

törók hódoltság koráról, szerepelt még az újonnan

felállíEott emlékmű megláE,ogatása, faültetés a Barátság

parkban, törók vacsoraest és pinceláLogatás is. A szivéIyes

fogadtaEásért és a vendéglátásérL újbó1 köszóneLet kell

mondanunk a Szigetvári Várbarát,i Kór tagjainak, akik

egryébkénE társaságunk tagrjai is eg-yútt,al, és akikkel nem ez

volt az elsó, és egészen biztosan nem is az utolsó közös

rendezvényünk 
"

November 10-én Szöllösi Gábor elóadása hangzott el Wellmann

Oszkár mezógazdász t,örökországí szakértöi tevékenységéröl -

Közös rendezvény volt a decemberben Mikes Kelemen

Eörökországi 1evelei megjelenésének 200. évfordlója kapcsán

rendezett, megemlékezésünk is. Az est, amelyen Leyla

Tepedelen tanácsosné asszony , Puskás Tamás színművész és

Kobzos Kiss Tamás népzenész szerepelt, Hopp Lajos

irodalomtörténész és Hóvári János t,örténész tartott elöadást,

a MagD/ar Kult,úra AlapíEvány segítségéve1 és a Török

Nagrykövetség anyagi támogratásával jött léEre.

A t,avalyi év ut,olsó rendezvénye a hagyományos tórök

szilveszter volE, amelyet az idén is az Eötvös Kotlégium

klubtermében tart,oLtunk -

Fontos része a ],1agyar-Török Baráti Társaság tevékenységét,

összegzö beszámo}ómnak idöszaki kiadványunk, a Török Füzetek

,7
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kiadásának értékelése is, bár azL hiszem, hog-y erre nincs is

szükség, hiszen tevékenységrünk legkézzelfoghatóbb

dokumenE,umát minden tagtársunk rendszeresen kézbekapja. Az

anyagi nehézségeken igaz, hogy nem jutottunk túl teljesen, de

a lap a tavalyi évben is négy alkalommal megjelenhetetL,

beszámolL Lársasági életünk eseményeiról, továbbra is

folyamat,osan közölt színvonalas, EarLalmas cikkeket ,

meqemlékezésekeL. A kiadás köItségeit szponzorok révén

próbáltuk elóteremteni, a Gonca Kft, az ETl-Eröterv Rt,

valaminL a Szigetvári Várbaráti Kör járult hozzá egy-egy

szám megjelenéséhez

A török irodalom megismerteEését célul tűző Levékenységúnk

újabb eredményeí közé tartozik, hogy a Török Nagykövetségrtó1

sikerült egry kisebb támogatást, 2000 dol1árt kapnunk, amelyet

a Török Füzetek elöállítására alkalmas számítógépes program

és újabb kiadványok megjelentetésére fordíthatunk

Ennek a programnak a keretében kiadványainkat megküldLük

,..li .iu_ilt ,ti , számos középiskola könyvEárának.
j r+ i"L *r.'tl_*,^^.r:F
l,"j-^,rl*l-,,,r,i,".r_ Tisztelt Közgyűlés !

§_i|. L.J':i_ l_; ,r ,,.^i;\.- l Bár ig,yekezEem idörendi sorrendben véqighaladva megemlíteni

minden fontos eseményt, amely a társaság t,evékenységéhez

kapcsolódott, az elmondottak melletE minden bizonnyal

voltak olyan események is amelyeket kifelejt,ettem a

felsorolásból. Azonban azt hiszem, a fentiekben elmondot,tak

alapján, és az önök saját tapasztalatai alapján is

8
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elmondhaE,juk, hog-y a társaság eredményesen működötL az 7994-

es esztendöben. l3w tűnik, hogy mint ez a LagléLszám

növekedése is jelzi, eg-yre többekhez jut el a hírünk, és

eg:yre többen szeretnének csatlakozni hozzánk. A gyakorta

érkezö megkeresések is azE mutatják, hogt, török ügiyekben

egiyre többen igénylik a segítségünket. A vezetöség többi

tagjával együtt természetesen megpróbálunk válaszolni ezekre

az igényekre, de ez a feladat mindinkább kezdi meghaladni

elsósorban az anyagi 1ehetóségeinket. Talán az eddigr elért

eredményeink alapján a jövöben jobban számíthatunk a

hivat,alos és a magyar szervek E,ámogatására. Szervezeti

keretünk , a baráti társaság formája nem teszi 1eheLóvé, hogy

felvállaljuk eg"y török kulturális intézet funkcióját, de

remélem, hogy a kéL ország közötti kapcsolatok fejlödésével

Iétre fos jönni majd egy ilyen jellegű intézmény, amelyhez

társaságunk tevékenysége jó alapul t,ud majd szolgálni.

Köszönöm figyelmúket.

95-ös t,erveink

1 " - Megemtékezés Bartók Béla hatálának 50 évfordulójáró1

- A E,örök nagiykövet és tanácsos búcsúztatása

- Közós rendezvény a bécsi Oszt,rák-Török Társasággal

- Műfordítói pályázat

- Tórt,énelmi, művelódéstörténeti elöadások

- Magyarországon Eanuló török zeneakadémisták koncerEje

l
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2. számú melléklet

1.994 évi pénzügyi e]oszámlása

L994.január 1-i Nyitó E oTP

H: Pénztár

összesen:

l9.675,-Ft
1o.:87 r- tl

3o.c62 r- Ft

Bevételek: / tárgyévÍ/

Megj egyzés z

JUnusz Emre

1itettünk/

Tagdijbó1

Kamatbó1

Nyomda ksg
téritsére tám.

Török Füzetekre
Könyre
SZJA /átfutó/
Á.r,a

9o.99o, -
2.7oor-

L7 .5oo, -

!l

ös s zes en l8o.1L2,- FT

A könyvre kapott 9o.99or-Ft-ban szerepe1 ,iTasnádi Edir
könyv 8.19or-Ft-os bevétele, melyet részére ki is egyen-

KIcdéqqtsi

Posta költségekre, levé1, bélyeg, boriték

Megbizásidijak,/Török Füzetek/
Nyomda, egyéb szolgáltatás

Ár,a

61.4oo, - Ft
15. ooo, - ll

83.174r- tl

_?_L]8r- rl

kiadás összesen: L62.752,- Ft

}tagyar 'rördk Baráti Társaság

57 .7 5o, - Ft
L.5]2r- ll

9.6oo, - l,



2

Tárgyévi bevétel össz.

L994. j.r,. -1-i E:

Pénzké szlet össz: ZLo.L74, - Ft

kiadás összesen

L994.dec.3l E

OTP számlakivonat sz.L994.dec.3l E

Házi pénztár ll

L62 .-l52 , - tl

4o.467,- FT
Á c.qr-- _ ll

Pénzkészlet össz. 47.422}- Ft

Mesjegyzés: Évi tagdij
POsta ktsg

57 .7 5o, - Ft
6I.4oor- ll

bevéte1:

évi

Fedezet hiány

Tagdijat összesen L2o

Budapest, L995. fbruár 2L.

5oo/Fő
25ol fő

i,;
l szíckné Tóth KornéLia/

gazd. titkár

3.65o, - Ft

fő fizetett. 111

9

fő
ff

l8o. ILZ, - Ft

3o .o62, - l'

47.t+22,- FT



3. számú me}léklet

A Magyar-Török Baráti Társaság
Ellenőrzó Bizottságának

jelentése

Megválasztása után elsó ízben az Ellenórző Bizottság után két tagja - a
harmadik tag távollétében - ellenőrizte a társaság 1994. évi gazdálkodását. A
vizsgálat eredményeként azt 207 474 Ft bevétellel és 162 752 Ft kiadással,
valamint 47 422 Ft OTP illetve pénzlárizárókészletteljónak találta.

A naplófókönyv vezetése áttekinthető, a gazdasági események rögzítése
helyes, a számszaki egyezóség fennáll.

Apróbb alaki módosítási javaslat adása és elfogadása után az Ellenőrző
Bizottság kéri, hogy a közgyűlés fogadja el Szickné Tóth Kornélia pénzügyi
beszámolóját. Egyben javasolja azt is, hogy mondjon köszönetet
mindazoknak, akik minden ellenszolgáltatás nélkül akár erkölcsileg, akár
anyagilag elősegítették a társaság zökkenómentes működését.

Budapest, 1995. március 2

visóczki Istvánné
az Ellenőtző Bízottság

elnöke


