
A taeevűlést levezető Alelnök

- megállapítja ataggyűlés határozatképességét vagy határozatképtelenségét,

- jegyzőkönyvvezetőt, illetve két hitelesítót kér fel és szavaztat meg a taggyűléssel külön-külón,

- a napirend előtt felolvassa Fehér Géza elnök írásban elküldött üdvözlő felszőIalását,

- ismerleti a napirendi pontokat,

Napirend:

1. Az elnökség nevében a főtitkár éves beszámolója,

2. A gazdasági titkár éves beszámolója,

3. Az ellenőrzőbizottság éves beszámolója,

4. A tagdij összegének meghatár ozása,

5. Az alapszabály módosítása,

6. Egyebek,

- mald felhívja a tagság figyelmét, hogy napirendi javaslatokat kezdeményezhetnek,

- megszavaztatja a napirendet (igen-nem-tartózkodott) és az napirend elfogadást kóvetően - a
napirend sorrendjében - felkéri a tisztségviselőket a beszámolók megtartására,

- a beszámolók (1-3. napirendi pontok) után külön-kulon megszavaztatja azok elfogadását. és

rn egáll ap ítj a a szav azati ar ányt (i g en-n em -tartózko d ott),

- a 4. napirendi pont keretében javaslatot tesz a taggyúlésnek, hogy az éves tagdíj ne váItozzon
(1000.- Ft, nyugdíjas és diák esetében pedig 500,- Ft), a tagdij magában foglalja a Török
Füzetek előfizetését.

- az 5. napirendi pont keretében kezdeményezi az alapszabály módosítását a következők
szerint:

Az alapszabály 9.2. pontja kiegészül a következő mondattal: "... Az Egyesület taggyűlése
I i szíe le íbe l i e lnökót válaszíhat. "

Az alapszabály 9.3. ponqa kiegészül a következő g) ponttal: "8) a tiszteletbeli elnök
megllctlalilarr, amelyre az elnókség tehet javaslatot; az elnókség olyan személyí javasolhat,
aki tr;bb éven át íólíóííe be az elnóki tiszt.ségeí."

Az alapszabáIy 9.7. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép. "Az
Egyesület nevében pénzügyi kihatással járó katelezettséget (fizetési vagy más teljesíté,st
kötelezettséq vállalás) az elnók, az alelnók és a íőtitkár vállalhaí a gazdasági íiíkár
ellenjegyzésével. Az Eglesület bankszámláin lő,ő pénzeszkózökről az elnók, az alelnók és a
íőti tkár külón-külón r ende lke zhet a gazdasági ti tkár e llenj e gy zé sélle l. "

A Magyar-Torok Barátt Társaság 1998. március 26-ai tísztújítő közgyulésének forgatókönyve.



- az alapszabály módosítás ismertetése után gondoskodik annak megszayaztatásáről (igen-nem-

tartózkodott),

- az alapszabály módosításának elfogadása után javaslatot tesz Dr. Fehér Géza leköszönő elnök

tiszteletbeli elnökké való megválasztására, szavaztatás (igen-nem-tartózkodott),

- a 6. napirendi pont (egyebek) keretében javaslatot tesz jelölő bizottsilg vagy jelolő tag

megvál asztására és me 1szav aztatj a az elfo gadást (i gen-nem-tartó zko d ott),

- végezetül felkéri a jelolő bízottság elnökét vagy a jelölő tagot a taggyulés vezetésének

folytatására,

A ielölő bizottsáe el öke vasv a ielölő tas

- ismerteti a tisztségviselésre (elnökségi tagságra, ellenőrző bizottságt tagságra) javasolt

személyek nevét és krilon-ktilön szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, rnajd megál|apitja a

j egyzó k ó ny v számár a a szav azati ar ány (i gen- n em-tartó zko d ott),

- felkéri a megválasztott elnökséget, hogy az alapszabály 9 5 0 pontjában foglaltaknak

megfelelően ataggyűlés által váIasztott elnökség taglaiból az első elnökségi ülésen válasszák

meg az elnököt, az alelnököt. afőtttkárt és a gazdasági titkárt.

- felkéri a rnegválasztott e\|enőrző bizottságot, hogy az alapszabály 9.8, c) pontjában

foglaltaknak megfelelően a taggyílés által választott ellenőrző bizottság tagalből az első

elllenörző bizottsági ülésen válasszák meg a bizottság elnökét,

- kéri az elnökséget, hogy a tisztségviselések meghatározásáről szőlő határozatokat az

egyesúlet lapjában, a Török Füzetekben ismertessék,

- felkéri a leköszönő vezetőséget, hogy a feladatokat az űj tisztségviselőknek átadás-átvéíeli
jegyzőkönywel adják át,

- végezetúl bezárja a taggyűlést
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TISZTELT rözcyür-Es, KEDVEs vnNuBGEINK!

A MTBT évi rendes közgyülésén szeretettel üdvözlök mindenkit és engedjék meg, hOgy

külön tisztelettel köszöntsem a körünkben megjeleni torok vendégeinket, Ya\rn Solmaz
urat a Török Nagykövetség konzulját és Erdogan fuken urat Magyarország rodostói
tiszteletbeli konzulját

Mint Önök is tudják, az MTBT Vezetósége 5 esztendej e végzi tevékenységét, és a mostani
közgyülés egyben lezárása az elmúlt idószaknak. 5 éwel ezelőtí, amikor társaságunk
meg- és újjáalakult, a török-magyar kapcsolatokban is kezdtek megmutatkozni a

rendszerváltás után megélénküló, a két ország közötti közeledést céIző erőfeszítések
eredményei.F;ztjelezték a sorra a|áírtkéto|dalú egyezmények és felsöszintü látogatások,
amelyek során a kulturális kapcsolatok is kiemelt helyet kaptak. Itt a fö események
között kell megemlíteni a Szigetvári Szulejmán emlékmü, a rodostói Rákóczi, ankarai
Bartók Béla és a kütahyai Kossuth szobor felavatását, valamint a tavalyi évben a Gül
Baba türbe restaurálását. Ahogyan az elmúlt években úgy a múlt évben is a Magyar-
Török Baráti Társaság tevékenyen és több szinten is ktvette részét ezekből az
eseményekbő1.
EIőző évi közgyülésünk óta a következö események szerepeltek a társaság programján:

Március 4-én tartottuk éves közgyülésünket

Április 21-én a Gül Baba türbe történetéröl és helyreáIIításárőI Ágoston Gábor, Pintér
Tamás és Berényi LászIő elöadására került sor a Magyar Epítömüvészek Szövetség
székházában, amelyre meghívtuk Mehmet Özelt, a Török Müvelődési Minisztérir.rm
Szépmüvészeti Főigazgatőját is. Részt vett az eseményen a rodostói tiszteletbeli konzul
Erdo§an Erken űr és az ankarai Török Magyar Baráti Társaság képviseletében Abdülkadir
Ersoy úr is. Az elóadás után kötetlen beszélgetésre került sor.

Máius hónapban ünnepelte 80. születésnapját elnökünk dr.Fehér Géza, akit a török
nagykövet ismet Birsel úr által adott vacsorán köszöntöttünk.

Június 18-án Mi történik ma Törö kországban? címmel kerekasztal beszélgetést
szerveztünk Flesch István, Gerics Tamás és Vásáry István részvételével. Az ilyen jeilegü
aktuális kérdésekröl szóló elóadásokra úgy tünik nagy az érdeklödés a tagság részérőI,
ezért a jövöben szeretnénk rendszeresen hasonlókat szervezni.

Július 15-én azOrientalisztikai Világkongresszus alkalmával nyílt meg az Iparmüvészeti
Múzeumban az oszmán-török szönyegekböl rendezett kiállítás. A kiállítás rendezöje
Batári Ferenc jú1.15-én a társaság tagjainak külön tárlatvezetést tartott. Ugyancsak a

konferencia alkalmából került sor a Nemzeti Múzeum oszmán kori réztárgyait bemutató
kiállításra is, amelyen Gerelyes Ibolya kalauzolta a társaság taglait.



Augusztusban nyári szünetet tartottunk.
Szeptember 3-án és 4-én minden tagunk meghívót kapott a Gül baba türbe avatása
kapcsán tartott rendezvényekre , így a Török Nagykövetségen rendezett fogadásra, a Gül
Baba türbe ünnepélyes megnyitój ára valamint a parlamentbe, ahol Demirel köztársasági
elnök úr mondott beszédet.

Szeptemberben 7-én került sor a Budapesti Történeti Múzeumban aíía az egésznapos
rendezvényre, amely Buda visszafoglalásának évfordulója alkalmából már
hagyományosan megrendezésre kerül és amelynek ez alkalommal társaságunk is

támogatőja volt. A várbeli vígasságokon régizenei koncertek, reneszánsz táncház, karagöz
elóadás és kirakodóvásár szőrakoztatta azokat, akik ellátogattak a rendezvényre.

Október 29-én a Török Köztársaság Nagykövetsége adott fogadást a nemzeti ünnep
alkalmából, amelyre minden tagtársunk meghívót kapott

November 28-án "Régészhallgatók Anatóliában és Eszak-Cipruson" címmel Major
Balázs és Vágner Zsolt tartott vetítettképes elöadást tanulmányútjukíól, amelyet
társaságunk is támogatott.

December 9-én F.Tóth Tibor és Puskás Lász|ő vezető ségi tagtársaink számoltak be

törökországi tanulmányútjukról, amelynek keretében Ankarában tárgyaltak a Török
Füzetek törökországi terjesztéséröl is és ellátogattak néhány a Világörökség részét képezö
nevezetess éghez.

Januárban nem volt rendezvényünk,

Február 9-én a Buda pesti Filmszemle alkalmával társaságunk 60 jegyet kapott a

"Fürészporos mesék" címü török-magyar koprodukcióban készült film bemutató
vetítésére a magyaí koprodukciós partner a Focusfilm igazgatőjátől Szekeres Dénes
tagtársunktól.

Március 72-22 között milleneumi emléktúrára került sor társ aságunk szervezésében az
1848/49-es szabadságharc 150. évfordulója alkalmából, amelyen egy 45 fös csoport indult
el történésáallgatókkal és más társadalmi szervezetek képviselöivel együtt
Törökországba. Útluk során Kütahyában, Bursában, Safranboluban, Isztambulban jártak.

ÚqutrOt társaságunk következő összejövetelén hallhatnak élménybeszámolőt.

Társaságunk idöszaki kiadványa a Török Füzetek tavaly az V. évfolyamába lépett. A
Török Kulturális Minisztérium Kiadói és Könyvtárellátő lgazgatőságával kötött szerződés
a|apján a tavalyi évben megjelent 4 számot illetve a Demirel elnök magyarországi
Iátogatása kapcsán kiadott különszámot is elküldtük Törökország 300 közkönyvtárába,
Mint Önök is észrevehették, a lapban egyre többször jelenik meg török nyelvű cikk
illetve cikkfordítás, hiszen az eredetlleg csak a tagság számára készült kiadvány a

minisztériumi elöfizetés révén így már sokkal szélesebb körben szolgálja váIlalt feladatát.
5 éwel ezelótt lapunk 250 pé|dányszámma| indult, késöbb 500, majd legújabban pedig
900 -as péIdányszámban jelenik meg. A növekedés köszönhetö a minisztériumi
elöfizetésnek és az üzleti körök érdeklódésének, Reméljük, hogy az újság a



minisztériumtól kapott támogatás illetve a |ap újonnan indított "Hídverö" rovatában
közölt fizetett hirdetések révén ezután már eltartja magát. Ez azt jelenti, hogy ha
nyereséget nem is tud termelni, és a szerkesztöség munkatársai továbbra is társadalmi
munkában végzik feladatukat, a nyomdai és postaköltségeket nem a társaság amúgy is
szükös tagdíjbevételeiböl kell finanszírozni. Ez évben az újság kiadását a Solimeter, a

Fövárosi Önkormányzat és az MTA Könyv és Folyóiratkiadó Bizottsága támogatta.

Végezetül szeretném elmondani, azt hiszem mindannyiunk nevében, hogy a Demirel
köztársasági elnök úr szeptemberi magyarországi |átogatásának társaságunk számára
külön jelentósége volt, hiszen bár nem elsösorban a társasággal összeföggésben, de

mindenképpen a török-magyar kapcsolatok ápolásának terén végzett kiemelkedó
munkásságuk elismeréseképpen elnökünk Fehér Géza, elnökhelyettesünk Dávid Géza és

szintén tagtársunk Gerö Gyözó megkapták a török becsületrendet, a Liyakat Nigantt.

Tisztelt Közgyülés, Tisztelt Vendégek köszönöm a türelmüket.


