
A Magyar-Török Baráti Társaság 2016. évi rendezvényei  
(április 20-i állapot) 

MINDEN ELŐADÁS KEZDÉSI IDŐPONTJA: 17.30 ÓRA 

január 20., 
szerda 19.00 óra

Deniz Gamze Ergüven "Mustang" c., Oscar-díjra jelölt filmjének 
megtekintése (Uránia Filmszínház)

január 26. kedd Dr. Ivanics Mária és Biacsi Mónika "Kolozsvártól - Szegedig. Bemutatkozik a 
szegedi turkológiai műhely" c. előadása

február 6. 
szombat 

Kirándulás Kecskemétre - Cifrapalota (Beszélő köntös kiállítás stb, ) 
Városháza, ebéd, Bozsó Gyűjtemény

február 23, kedd évi rendes taggyűlés + Szabédi G. Melinda Ibrahim Müteferrika - Rákóczi 
tolmácsa c. dokumentumfilmjének (30’, 2011.) megtekintése

március 29., 
kedd

Dr. Vásáry István: ”Magyarok és törökök a 10. század előtt:  A magyar 
őstörténet török vonatkozásai” c. előadása

április 26. kedd   Dr. Róna-Tas András “Egy turkológus életútja” c. előadása 

május 17., kedd Dr. Fodor Pál: Szülejmán és kora, valamint dr. Pásztor Emese:  XVI. századi 
oszmán művészet és megjelenése Magyarországon c. előadása

június 21., kedd Tasnádi Edit és vendégei: Beszélgetés a mai török irodalomról 

szept. 5-7. körül 1-2 napos egyesületi kirándulás, részvétel a Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566. 
emlékév szigetvári rendezvényein (az időpont egyeztetés alatt!)

szeptember 13., 
esetleg 6., kedd 
 

Fodor Gábor: Az isztambuli Magyar Intézet múltja és jelene, Kós Károly és a 
Magyar Intézet c. előadása (az időpont egyeztetés alatt!)

október 4. kedd, 
17:00 óra

Dr. Sipos János: 30 év népzenei kutatás a törökségi népek között 
helyszín: MTA BTK Zenetudományi Intézete, Bartók terem (Budapest, I. ker. 
Országház u. 7.)

október 25., 
kedd

Katona Csaba II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosótársai hamvainak 
hazahozatala Törökországból c. előadása

november 15., 
kedd

Dr. Ivanics Mária: A krími tatárok – egy muszlim nép Kelet-Európában c. 
előadása

december 6., 
kedd

Oláh Péter és Dávid Ferenc beszélgetése fiatal magyar turkológusokkal 
pályájukról, kutatásaikról

december 16., 
péntek 

óévbúcsúztató vacsora (zártkörű rendezvény az egyesület tagjai és 
családtagjaik részére)

egyeztetés 
alatt:

a budapesti Katasztrófavédelmi (volt Tűzoltó) Múzeum állandó kiállításának 
megtekintése (gróf Széchenyi Ödön)


