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KÖSZÖNT

Rodostóban II. Rákóczi Ferencre emlékeztünk,
aki éppen 300 évvel ezel tt érkezett Törökországba.

Kedves Olvasóink! Ismét eljött az id , hogy beszámoljunk a nyár óta végzett munkánkról. Az
októberi hónap meglehet sen b séges volt
programokban, sok rendezvényre vártuk Önöket mind a két nagyvárosban.

Kérjük, fogadják érdekl déssel beszámolóinkat
és továbbra is várjuk Önöket sokszínű rendezvényeinkre, programjainkra legyen az Törökország bármely pontján.

Ankarában október végén Magyar Napokat tartottunk, amelyek keretében különböz kulturális, gasztronómiai és gazdasági jelent ségű eseményeket szerveztünk. Addig Isztambulban és

Kiss Gábor
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
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Hendrich Balázs
f konzul

MEGEMLÉKEZÉSEK 1956-RÓL

nagyra értékeljük Törökország er feszítéseit, legyen szó akár a terrorizmus elleni küzdelemr l, a
menekültek befogadásáról vagy regionális konfliktusok kezelésér l. Támogatjuk Törökországot
er feszítéseiben, abban, hogy minél szorosabb
kapcsolatokat alakítson ki Európával.

Ankara
Október 19-én az Ankarai Nagykövetség által
szervezett 1956-os forradalom és szabadságharc
emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen
és ünnepi fogadáson beszédet mondott Sz cs
Géza miniszterelnöki megbízott és Faruk Özlü,
török ipari, tudományért és technológiáért felel s
miniszter, a Magyar-Török Gazdasági Vegyes Bizottság török társelnöke.

Nemzeti ünnepi fogadás Ankarában

Faruk Özlü miniszter beszédében, az 1956-os h sök iránti szinte elismerése kifejezése mellett, a
magyar-török kétoldalú kapcsolatok minden területen egyre er söd tendenciáit méltatta. Politikai kapcsolataink stratégiai partnerséggé fejl dtek, amikor 2013-ban megalapítottuk a Magyartörök Fels Szintű Stratégiai Együttműködési Tanácsot. Együttműködésünk rendkívüli elégedettségre ad okot, gazdasági-kereskedelmi kapcsolataink új lendületet nyertek. Célunk továbbra is a
kétoldalú kereskedelmi forgalom öt milliárd dollárra történ növelése, s örömteli hír, hogy ehhez
közel járunk.

Tortavágás a nemzeti ünnepen Ankarában

A rendezvényen több mint nyolcszázan, a török
politikai, gazdasági, tudományos és kulturális
élet, valamint a diplomáciai testület képvisel i
vettek részt. Az est során Papp Norbert fest művész homokanimációs el adást tartott, valamint a
Nyári László vezette cigányzenekar adott műsort.
Az eseményen a „Két nemzet – egy kamera” c. fotóprojekt keretében Budapestr l és Pécsr l készült felvételeket is megtekinthettek a meghívottak.

Isztambul

Kiss Gábor nagykövet köszönt jében kiemelte,
hogy az emléknap alkalmából szervezett programok bemutatják Magyarország kulturális értékeinek sokoldalúságát, és egyben tisztelegnek a magyar-török barátság el tt is.
Sz cs Géza miniszterelnöki megbízott – Orbán
Viktor miniszterelnök üdvözletének átadása mellett – beszédében az 1956-os értékek, a szabadság
és függetlenség napjainkban is változatlan jelent ségét hangsúlyozta. A török nép számos alkalommal mutatta ki irányunkban szolidaritását, és
ez tettekben is mindig megnyilvánult. Különösen

Hendrich Balázs f konzul beszéde

2

Az Isztambuli Magyar F konzulátus és az Isztambuli Magyar Intézet (IMI) október 19-én tartotta
megemlékezését az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójáról. A vendégeket els ként Fodor Gábor az IMI igazgatója köszöntötte.
Ezt követ en Hendrich Balázs f konzul tartotta
meg ünnepi beszédét, amelyben megidézte a Kossuth teret, ami az 1956-os forradalom és szabadságharc ikonikus helyszíne volt. Elmondta, hogy
a magyarok számára a szabadság iránti vágy, a
szabadságért való küzdelem els dleges volt mindig is.

Erdal Şalikoğlu saz hangszeren játszik

A f konzul beszédében hangsúlyozta az összefogás fontosságát is, hiszen csak együtt, közösen lehet eredményeket elérni, mint ahogy ’56-ban is
tették a magyarok. Elmondta, hogy ma a törökmagyar barátság egyben szövetség is, hiszen Törökország Magyarország egyik legfontosabb partnere. Beszédében kiemelt még egy fontos összefogást, amely hazánk számára jelent s, ez pedig a
Visegrádi 4-ek. A V4-ek soros elnökségét Magyarország látja el, amelynek mottójául az összefogást
választottuk.

A beszéd után Erdal Şalikoğlu adott rövid koncertet, ahol XV-XVI. századi erdélyi és török dalokat
énekelt el. A programot fogadás zárta, amelyet
megtisztelt İsmail Gültekin kormányzó helyettes
Hasan Göç Kağıthane elöljárója, Noyan Özkaya a
török Külügyminisztérium képvisel je, Adnan
Polat üzletember, Ali Doğan korábbi miniszter,
Fazlı Kılıç Isztambul Kağıthane kerületének polgármestere, valamint politikusok, a diplomáciai
testül tagjai, üzletemberek, keresked k, a magyar
kultúra iránt érdekl d török barátaink, Isztambulban él magyarok.

Az isztambuli fogadás résztvev i
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HÍREK – ESEMÉNYEK
Újra megnyílt a magyar tiszteletbeli konzuli
hivatal a törökországi Antalyában

Megemlékezések II. Rákóczi Ferenc török
földre érkezésének 300. évfordulójáról

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes október 26án este a dél-törökországi Antalya városában újra
megnyitotta a tiszteletbeli konzuli hivatalt, amelynek működése a korábbi tiszteletbeli konzul lemondásával 2016 júliusától ideiglenesen szünetelt.
A tisztséget mostantól Kaan Karakaya idegenforgalomban tevékenyked török üzletember tölti be.
Hivatalának kiemelt szerepe lesz a Magyarország
és Törökország közötti turizmus fellendítésében, a
kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében, a kereskedelem élénkítésében és a magyar állampolgárok érdekvédelmében is.

Az F konzulátus és az Isztambuli Magyar Intézet
(IMI) közösen, két napos rendezvény sorozattal
emlékezett meg Isztambulban és Rodostóban arról, hogy éppen 300 évvel ezel tt érkezett az Oszmán Birodalom területére II. Rákóczi Ferenc fejedelem, ahol aztán élete végéig maradni kényszerült. Az október 11-én kezd d programsorozat
els rendezvénye volt az a szimpózium, amelyet
Hendrich Balázs f konzul köszönt je után Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felel s államtitkár
nyitott meg az IMI-ben. A Rákócziról szóló török és
angol nyelvű konferencián nemzetközi szakemberek tartottak el adást a fejedelem munkásságáról
és hagyatékáról, többek között Emre Saral és Ateş
Uslu török történészek, Dobrowiecki Péter az Antall József Tudásközpont, EU-V4 Iroda, irodavezet je, Jiří Čistecký cseh és Ondrej Ficeri szlovák történészek.

A megnyitó ünnepségen

A miniszterelnök-helyettes az ünnepélyes beiktatáson hangsúlyozta: az utóbbi évek során Magyarország és Törökország kapcsolatai immár a stratégiai partnerség – azaz a kölcsönös értékek, érdekek
és bizalom – jegyében fejl dnek. A politikus elmondta: Budapest és Ankara célja az, hogy minél
több nagy volumenű és hosszú távon is meghatározó közös projektet indítson be, mindenekel tt a
gazdaság, de más, kölcsönös érdekl désre számot
tartó területen is.
A megnyitón többek között részt vett Ahmet Yıldız
török külügyminiszter-helyettes, Nurettin Ateş,
Antalya tartomány kormányzójának helyettese, valamint Erdoğan Erken, aki Rodostóban (Tekirdağ)
már több évtizede betölti a tiszteletbeli konzuli
tisztséget.

Konferencia II. Rákóczi Ferencr l

A második napon Rodostóban, a Rákóczi Múzeumnál folytatódtak a megemlékezések. A Múzeum
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el tt beszédet mondott Potápi Árpád János államtitkár, valamint Kiss Gábor nagykövet. Az Államtitkár úr úgy fogalmazott, hogy a török-magyar
jóbarátság megalapozója éppen Rákóczi volt, hiszen a török szultán befogadta t. Köszönetet mondott, amiért a Baráti Társaság és a város példa értékűen ápolja a fejedelem örökségét. A megemlékezésen Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök egy imát mondott a török-magyar barátságért. A megemlékezésen részt vett Kadir Albayrak,
Rodostó nagyváros polgármestere, aki szintén
szólt az egybegyűltekhez, valamint Güneş Gürsel a
Rodostói Török-Magyar Baráti Társaság elnöke.

A F konzulátus meghívására a rendezvény sorozatra eljött a Rákóczi Szövetség 16 f s küldöttsége
is, akik minden programponton részt vettek. A Rákóczi Szövetség küldöttsége képviselte a teljes
Kárpát-medencei magyarságot, hiszen többen a
határon túlról (Vajdaságból, Felvidékr l, Erdélyb l) érkeztek. A Szövetség tagjai egyik nap még a
Feriköy temet be is ellátogattak, ahol megkoszorúzták a 1848-49-es forradalom szabadságharc
Isztambulban elhunyt honvédek az sírját. A Szövetség 1989-es megalakulása a külhonban él magyarok ügyének felkarolását tűzte ki célul, Rákóczi
szellemiségének meg rzésének keresztül. Éppen
ezért is volt külön öröm a F konzulátus számára,
hogy a Szövetség részt vett a rendezvényeken és így
nagyobb bepillantást nyertek Rákóczi életének
utolsó szakaszába is illetve az Isztambulban zajló
magyar közösség életébe.

Rákóczi megemlékezés Rodostóban

A rendezvénysorozatot az az emlékmise zárta,
amelyet az isztambuli St. Benoit templomban KissRigó László szeged-csanádi megyéspüspök és
Rubén Tierrablanca Gonzalez isztambuli püspökök celebráltak. Az eseményen köszönt t mondott
Hendrich Balázs f konzul, beszédet mondott Kiss
Gábor nagykövet és Potápi Árpád János államtitkár. A ceremóniát megtisztelte jelenlétével Adam
Kwiatkowski, lengyel államtitkár delegációjával,
aki éppen Isztambulban tartózkodott. A misét követ en megkoszorúzták Rákóczi eredeti sírhelyét,
amely a templomon belül található. A mise után a
templom étkez jében gyűltek össze az isztambuli
magyarok, ahol kötetlenül beszélgetethettek az itt
él magyarok államtitkár úrral, aki nagyobb bepillantást nyert a törökországi magyar diaszpóra életébe.

Kiss-Rigó László püspök misét celebrál

Magyar napok Ankarában
Magyarország Nagykövetsége az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából több
helyen zajló és több napon át tartó eseménysorozatot rendezett október végén Ankarában. Ennek
els állomásaként október 18-án, a magyarországi
üzleti és beruházási lehet ségekr l szervezett tájékoztató napot Nagykövetségünk és az Ankarai
Iparkamara.
A programsorozat részeként számos kulturális
program várta a Magyarország iránt érdekl d ket
a JW Mariott Hotelben, ahol a Magyar Kulináris
Napok keretében Füzy Zsolt, Krutek László és
Roncsák Norbert mesterszakácsok készítettek hagyományos magyar ételeket. Október 19-21. között
a Sky Vue bárban esténként a Nyáry Károly Trió
játszotta el jazz klasszikusait, míg A JW
Stakehouse étteremben október 20-án, egy nappal

Államtitkár úr itt tartózkodása alatt lehet ség nyílt
arra is, hogy megismerje a havi egy alkalommal
működ isztambuli magyar iskola helyszíneit is.
Hendrich Balázs f konzul körbevezette államtitkár
urat a f konzulátus munkatársaival – akik aktív
szervez i a magyar iskolának – majd tájékoztatást
tartottak, a gyermekek részére tartott foglalkozásról.
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Vízumkiszervezésben történ változás

kés bb pedig a Fires and Flavours étteremben
Nyáry Lászlót és cigányzenekarát hallgathatta meg
a közönség.

2017. november 10-t l mind Ankarában, mind Isztambulban a „C” típusú, vagyis a rövidtávú vízumkérelmek átvételét a Visalia Global (korábban
Orange Vize) helyett az AS Visa cég fogja végezni,
zökken mentes átadás-átvétellel. Tekintve, hogy
az új szolgáltató honlapja még nem készült el, így
annak közzétételét képviseleteink
(ankara.mfa.gov.hu és isztambul.mfa.gov.hu)
illetve a www.visaliaglobal.com honlapon fogjuk a
közeljöv ben megtenni.

A magyar nemzeti ünnep alkalmából a Magyar
Nagykövetség az Ankara Egyetemen Kós Károly és
a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet –
„A magyar kulturális diplomácia 100. évfordulója”
címmel rendezett kiállítást. A tárlatot Sz cs Géza
kulturális ügyekkel foglalkozó miniszterelnöki
megbízott nyitotta meg október 19-én.

6

POLITIKA-GAZDASÁG-ÜZLET
A török miniszterelnök-helyettessel tárgyalt Orbán Viktor
A gazdasági együttműködésr l és Európa helyzetér l is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök
szeptember 12-én Recep Akdağ török miniszterelnök-helyettessel. Az Országházban tartott megbeszélésen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter is.

szág els sorban az él állatok törökországi exportja terén szeretne együttműködni, de nyitott a
magyar-török közös projektekre harmadik országokban is. A látogatáson Kiss Gábor és Ahmet
Eşref Fakıbaba megállapodtak, hogy hamarosan
sort kerítenek a két fél szakmai delegációinak
megbeszélésére, ahol a javaslatok és projektek
konkretizálásáról, valamint a megvalósítás mikéntjér l is tárgyalnak majd.

Török delegáció Orbán Viktor miniszterelnöknél

Kiss Gábor nagykövet és Ahmet Eşref Fakıbaba

Orbán Viktor és Recep Akdağ az els féléves adatok alapján reálisnak nevezték, hogy a két ország
kereskedelmi forgalma idén elérheti a 3 milliárd
dollárt. Szó volt az európai térség el tt álló legfontosabb kihívásokról is. A felek egyetértettek
abban, hogy folytatni kell a magyar-török vállalati
együttműködést a harmadik piacokon, els sorban Afrikában - közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezet je.

Magyarországra látogatott Mustafa Çelik
Kayseri f polgármestere

Fotó: Szecs di Balázs

Mustafa Çelik, Kayseri város f polgármestere október 5-8. között Budapestre és Miskolcra látogatott, hogy együttműködési lehet ségeket keressen olyan magyar cégekkel, akik részt tudnak
venni Kayseri városban megvalósításra kerül városi fejlesztésekben.

Kiss Gábor nagykövet találkozója Ahmet
Eşref Fakıbaba, török mez gazdasági, állattenyésztési és élelmiszerügyi miniszterrel

Mivel Kayseri önkormányzata a „smart city” megoldások és célkitűzések egyik zászlóviv je Törökországban, minden új befektetést és városfejlesztést ennek fényében kívánnak megvalósítani. A
delegáció tájékozódott a magyar cégeknél a fizet s parkolási rendszerekr l, a biomasszával és
biogázzal működtetett er művek tervezésében és
megépítésében szerzett magyar tapasztalatokról.

Kiss Gábor nagykövet tárgyalásokat folytatott a
legutóbbi, nyári törökországi kormányátalakítás
során kinevezett, Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba mez gazdasági, állattenyésztési és élelmiszerügyi
miniszterrel.

A delegációt Magyar Levente a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára is fogadta. A tárgyalásokon szó volt a két ország között hosszú
ideje kiváló kulturális és gazdasági együttműködésr l, valamint a felek egyetértettek abban, hogy
nem csak a kétoldalú kereskedelem b vül, hanem
a t kekihelyezések mértéke is növekszik. Magyar
Levente elmondta, a magyar kormány stratégiai

A felek a megbeszélésen meger sítették, hogy a
két ország közötti külkereskedelmi forgalom 5
milliárd USD-re történ növelése továbbra is fontos cél, és ennek érdekében a mez gazdaság terén
is számos projektet kívánnak indítani. Magyaror-
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döntéseinek megfelel en Magyarország napjainkra Európa egyik termelési központjává vált, a
kontinens egyik leginkább befektet barát gazdasági környezetével rendelkezik. Ezzel összhangban a kormányzat kiemelten kezel és támogat
minden kölcsönösen hasznos projektet a török
partnerekkel.

A nagykövet hangsúlyozta: Magyarország minden lehetséges fórumon kiállt Törökország EU integrációja mellett, hozzátéve, hogy Magyarország
és Törökország között nincsenek politikai nézeteltérések. Felidézve Kayseri város delegációjának
szeptemberi budapesti látogatását, elmondta,
hogy Magyarország célja a közös üzleti lehet ségek megteremtése.

Mustafa Çeliket fogadta Dr. Nagy István a Földművelésügyi Minisztérium miniszterhelyettese
is, ahol a Kayseri önkormányzat által tervezett beruházásokról ún. mez gazdasági parkról tárgyaltak a felek.

Nurettin Özdebir az Ankarai Iparkamara elnöke,
beszédében kiemelte, hogy Magyarország sok lehet séget kínál a befektet knek, jól képzett munkaer vel, fejlett infrastruktúrával rendelkezik. Elmondta, hogy a befektetési környezet is nagyon
kedvez : míg Törökországban a társasági adót 22
százalékra emelték, ez Magyarországon mindöszsze 9 százalék, a bérteher pedig Törökországban
több mint a duplája a magyarországinak.

Tájékoztató nap Ankarai Iparkamaránál

Török Befektetési Ügynökség elnökénél

Kiss Gábor nagykövet beszéde az ASO-nál

Az Ankarai Nagykövetség és az Ankarai Iparkamara, az Exim, a HIPA és az ALX Török-Magyar
Keresked ház közreműködésével tájékoztató napot tartott török vállalatoknak a magyarországi
üzleti és befektetési lehet ségekr l.
A Magyar Napok részeként, október 18-án szervezett tájékoztató napon felszólalt Kiss Gábor nagykövet is. A mintegy 40, zömében az ankarai ipari
parkban működ vállalat vezet ivel, már az el adásokat követ fogadáson megkezd dött az eszmecsere az együttműködés lehetséges irányairól.
Beszédében a nagykövet bátorította a résztvev ket magyarországi üzleti tevékenységük elindítására és er sítésére, hozzátéve, hogy beruházás támogatási és finanszírozási eszközök sokasága áll
rendelkezésükre. A nagykövet felidézte a Ravaber
cég magyarországi beruházásának és az önkormányzattal való együttműködésnek példáját és
arra buzdította az ankarai vállalatokat, hogy indítsanak hasonló projekteket.

Arda Ermut elnök és Hendrich Balázs f konzul

Hendrich Balázs f konzul október 2-án a Török
Befektetési Ügynökség elnökével, Arda Ermuttal
találkozott. A megbeszélésen a kölcsönös
befektetésösztönzési lehet ségeket tekintették át,
külön hangsúlyt fektetve a magyar és a török autóiparban rejl el nyökre.
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Astron cég Törökországban

is, aki a zalaegerszegi tesztpálya projektr l tartott
két el adást, valamint a potenciális befektet k
számára szervezett vacsorán is részt vett.
A konferencia kiállítási területén a HIPA 6 nm-es
standon várta a magyarországi befektetési környezet iránt érdekl d ket.
A F konzulátus épületében található Kulturális
Intézetben Hendrich Balázs f konzul, Palkovics
államtitkár úr, a HIPA két képvisel je, Arda
Tugay, az Exim Bank helyi igazgatója és Kakas
Zsófia külgazdasági attasé vacsorán látták vendégül a magyarországi befektetést tervez cégek
képvisel it. A magyar gazdasági helyzet és a beruházási környezet el nyeinek hangsúlyozása
mellett Palkovics álamtitkár úr ismertette a tesztpályában rejl lehet ségeket, továbbá az egyetemi és a duális képzésr l, valamint a munkaer
rendelkezésre állásáról is tájékoztatást adott.

Az Astron cég bemutatója

A magyar Astron cég ügyvezet igazgatója és értékesítési vezet je október 3-án Isztambulban,
míg október 4-5. között Ankarában a F konzulátus és a Nagykövetség szervezésében kereskedelemfejlesztési találkozókon vett részt. A vállalat
energiapiaci szerepl k számára mutatta be saját
fejlesztésű hálózati tréning szimulátort.

A konferencia második napján Palkovics államtitkár úr jelent s számú hallgatóság el tt el adásban bemutatta a Zalaegerszegi Tesztpályát, mely
el adását a szervez k elérhet vé tettek a rendezvény honlapján.

World Automitive Conference
Az október 11-12-én megrendezett isztambuli
World Automotive Konferencián a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) két képvisel je mellett, részt vett Dr. Palkovics László államtitkár úr

Palkovics László államtitkár el adása a WAC-on
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KULTURÁLIS PROGRAMOK

FotoIstanbul Fesztivál

Magyar Gasztronómiai Napok Isztambulban

2017. szeptember 30 - október 22. között megrendezésre került 4. Beşiktaşi Nemzetközi Fotófesztiválon, több magyar művész is képviselte
hazánkat. Sopronyi Gyula, Fátyol Viola és Pályi
Zsófia nagy sikerű, díjnyertes alkotásait
Beşiktaş f terein több ezer érdekl d tekinthette meg. A FotoIstanbul Fesztivál együttműködésével, október 3-án nyílt meg a V4 magyar
elnökségének isztambuli programsorozata is.
Az est els felvonásaként egy szakmai kerekasztal-beszélgetésre került sor, ahol a közép-európai fotós szakma kihívásait mutatta be Virágvölgyi István és Sopronyi Gyula magyar, David
W. Cerny cseh, és Slevin Aaron lengyel fotográfus, szakért . A szakmai érdekl d ket vonzó
beszélgetést követ en Hendrich Balázs f konzul beszédével Magyarország hivatalosan is
megkezdte elnökségi programjainak sorát. A
megnyitó zárásaként a Flapper Swing nevű isztambuli, ám lengyel és cseh tagokkal bíró jazz
banda koncertjét hallgathatták meg a jelenlév k.

Töltöttpaprika a Swiss Hotelben

Magyarország Isztambuli F konzulátus és az
IMI szervezésében, Tóth Ágnes, a Nar Gourmet
blog f szerkeszt jének, valamint Nemes Nóra,
a Nosalty gasztrobloggerének részvételével
szeptemberben két magyar gasztronómiai
programon is részt vehettek az érdekl d k Isztambulban. Szeptember 25-én, a város ázsiai
részén, Kadıköyben található Cook&Book vegetáriánus étteremben a magyar f zelékkultúra
jellegzetes fogásait kóstolhatták meg a jelenlév k. Szeptember 26-án pedig a város egyik legelegánsabb szállodájában, a Swiss Hotelben
szolgáltak fel hagyományos magyar ételeket
(töltöttpaprika, paprikás csirke, rizskoch, tárkonyos bárányragu leves, mákos nudli szilvalekvárral, gyümölcsleves) a vacsorára érkez
több száz vendégnek. Az ételek mellé jellegzetes
magyar borokat is kínáltak. A lezajlott programokról a közel 930.000 követ vel bíró Nosalty
blogon magyar nyelvű beszámoló jelent meg.

Szakmai kerekasztal-beszélgetés
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el adást, majd a helyi magyar közösség gyermekei olvastak fel verseket a költ műveib l.

Irodalmi programok

Nemzetközi Isztambuli Kodály-napok

Kodály-napok megnyitója

Három magyar alkotó képviselte Magyarországot az október 3–7. között megrendezésre került 10. Nemzetközi Isztambuli Vers- és Irodalom Fesztiválon. Nagy Hajnal Csilla – költ ,
Potozky László – író, és Sz ll ssy Balázs –
költ , részt vettek a fesztiválon megvalósuló
felolvasásokon, szakmai és reprezentatív beszélgetéseken.

Az Isztambuli Magyar Intézet, a Kodály Intézet
és a Marmara Egyetem együttműködésével október 9-12. között rendezte meg az I. Nemzetközi Isztambuli Kodály-napok elnevezésű programsorozatot. A négy napos szeminárium keretében öt magyar vendégoktató közreműködésével öt különböz képzésben, 160 zenepedagógus ismerkedhetett meg a magyar zenepedagógiai hagyományok énekes és hangszeres területeivel, többek között a Kodály- és Kokas módszerek alapjaival. A szeminárium további eseménye volt az október 11-én megtartott Németh
Kvartett koncert. A teltházzal megrendezésre
kerül hangverseny érdekességét adja, hogy a
n i művészekb l álló formáció tagjai Németh
István növendékei voltak, akik nagyrabecsülésük jeléül vették fel néhai mesterük nevét. A
nemzetközi szinten is jegyzett kvartett Kodály
művek mellett a neves török zeneszerz ,
Oğuzhan Balcı, és fiatal tehetséges magyar zeneszerz , Pavlovits Dávid számukra komponált
műveit szólaltatták meg.

A program része volt egy Arany János tematikájú irodalmi délután is, mely a rodostói Rákóczi Múzeumban került megrendezésre, a helyi
Magyar Baráti Társaság közreműködésével.
Arany János-emlékév a nagyköveti rezidencián
Az Ankarai Nagykövetség szeptember 30-án az
Arany János-emlékévhez kapcsolódó hagyomány rz rendezvényt tartott a nagyköveti rezidencián. Az eseményen az ankarai magyar
kolónia tagjai mellett részt vett az Ankarai
Egyetem Hungarológiai Tanszékének, valamint
az ankarai Török-Magyar Baráti Társaságnak
több képvisel je is, összesen több mint 100 f .

Európai Nyelvek napja

Kiss Gábor nagykövet köszönt jében ismertette az egybegyűltekkel az elkövetkezend id szak magyar-török, és az Ankrában él magyarok szempontjából fontosabb várható, illetve
tervezett eseményeit is.

Október 28-án az Isztambuli Magyar Intézet is
részt vett az isztambuli kulturális intézetek által
közösen szervezett Európai Nyelvek Napja
nevű rendezvényen, mely ez alkalommal az
IEFT Oktatási Vásáron az Isztambuli Kongresszusi Központban került megrendezésre. A
külföldi fels oktatás iránt érdekl d török közönség számára a szórakoztató játékokkal, villámnyelvórákkal és ajándékokkal teletűzdelt
program az európai kultúrát és nyelveket kívánta népszerűsíteni.

A program keretében – az Isztambuli Magyar
Intézet közreműködésének köszönhet en – fellépett Potozky László – Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíjas és Békés Pál-díjas író, aki
Arany János életér l és munkásságáról tartott
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KIÁLLÍTÁSOK

iránti érdekl dése töretlen és a szándék kölcsönös a kapcsolatok fejlesztésére. Kiemelte: a tárlat jelent sége abban rejlik, hogy az érdekl d k
bepillantást nyerhetnek a kétoldalú kapcsolatok 20. századi történetének és Kós Károly életútjának egy eddig kevéssé ismert fejezetébe.

Kós Károly-kiállítás nyílt Ankarában az
'56-os forradalom emléknapja alkalmából
Kós Károly-kiállítás nyílt október 19-én a török
f városban található Ankara Egyetemen. A tárlatot február elején els ként az Isztambuli Magyar Intézetben (IMI) állították ki, miután idén
volt a száz éves évfordulója, hogy 1917-ben
megkezdte működését az els állami alapítású
külföldi magyar kutatóintézet, a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet és ezzel útjára indult az intézményesített magyar kulturális diplomácia. 1918 novemberében történt bezárásáig az intézetben hat ösztöndíjas fordult
meg, köztük a fiatal Kós Károly.

Kós Károly 1917 februárjától 1918 májusáig tartózkodott az Oszmán Birodalom f városában.
Elkészítette a nagyváros térképét, megfigyeléseket végzett a hagyományos oszmán építészet
területén, tanulmányozta Sinán mester munkáit, javaslatokat tett a városfejlesztés kijelölend f bb irányelvei tekintetében, végül pedig
mindezt Sztambul című könyvében foglalta
össze. A kiállítás többéves levéltári kutatásokon
alapul.
A tárlat felépítését Fodor Gábor, az IMI igazgatója és a kiállítás kurátora ismertette. A kiállítás
els része (Az építész) Kós Károly életútját és
munkásságát mutatja be, a második
(Sztambul) isztambuli tevékenységébe enged
bepillantást, míg a harmadik (Az intézet) a
Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet
másfél éves történetét hivatott bemutatni.
Személyes tér c. kiállítás

Megnyitó az Ankara Egyetemen

A Kós Károly munkásságát és a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet történetét bemutató kiállítást Ankarában Sz cs Géza miniszterelnöki megbízott nyitotta meg. Sz cs
Géza beszédében rámutatott: az Oszmán Birodalom évszázadokon keresztül közvetítette a
Nyugat felé, így a Magyar Királyság felé is, az
egész Kelet tárgyi és szellemi gazdagságát. Kifejtette: a történelemben a két állam hosszabb
ideig kemény küzdelmeket is vívott egymással,
de az érték- és tudáscsere még ilyen körülmények között is működött. Mély és komplex az a
gazdagság, az a szellemi vagyon, amely összeköti a két nemzet történelmét, s t magát a két
nemzetet.

A személyes tér határai

Szeptember 14-én nagy érdekl dés mellett nyílt
meg a Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
Képz művészeti Tagozatának els törökországi
kiállítása Személyes tér címmel, amely egyben
a 15. Isztambuli Biennálé hivatalos mellékeseménye is volt. A jelenlév ket Hendrich Balázs
f konzul nyitóbeszédét követ en Görgün Taner
köszöntötte, aki a Biennálét szervez IKSV
(İstanbul Kültür Sanat Vakfı) szervezet f igazgatója, majd Dr. Kucsera Tamás Gergely az
MMA f titkára mutatta be röviden az MMA tevékenységét. Kiemelte, hogy ez az els alkalom,

Kiss Gábor ankarai magyar nagykövet hangsúlyozta: a kiállítás Ankarában aligha találhatott
volna méltóbb helyet az Ankara Egyetemnél,
ahol hungarológia tanszék is működik, bizonyítékául, hogy a magyar és a török nép egymás
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hogy az Akadémia kiállítást rendez Isztambulban, ami jelent s esemény a szervezet életében.
Ezt követ en İlkay Türkoğlu Özgür és Şebnem
Yüksel kortárstánc el adását nézhette meg a
nagyszámú közönség. A rendezvény végén a kiállítás kurátora Lajta Gábor tartott tárlatvezetést a résztvev knek. A kurátor által összeválogatott, 25 magyar művészt felsorakoztató kortárs magyar képz művészeti tárlat november
12-ig várja a látogatókat az Isztambuli Magyar
Intézetben

A tárlat koncepciójának megálmodója Gebauer
Hanga fotós a megnyitón elmondta, a bemutatott képeket készít 14 fotós 14 sajátos, karakteres szemszögb l láttatja a két várost, ennek
köszönhet en a tárlaton egyfajta felfedez útra
indulhatunk Beyoğlu és Pécs között. Azok a török vagy magyar fotósok, akik még soha nem
jártak Pécsett, képesek a várost úgy fotózni,
hogy azzal újat tudjanak mutatni a pécsieknek
is – mondta.
A megnyitó zárásaként Kiss Gábor, Magyarország ankarai nagykövete mondott köszönetet a
kiállítás létrehozásában nagy szerepet játszó
szervez knek, művészeknek, cégeknek és vállalkozásoknak, a TIKÁ-nak, valamint a két város önkormányzatainak.

Amikor találkozik Pécs és Isztambul
A Két nemzet – Egy kamera c. fotókiállítás keretében ezúttal Isztambul Beyoğlu kerületér l
és Pécsr l készültek fotók. A professzionális és
amat r, magyar és török fotósok saját, személyes élményeiken és látásmódjukon keresztül
mutatják be egymás városait, jellegzetes utcáit,
épületeit, embereit, így egyesítve a két testvérvárost.

Török birkózók magyar edz keze alatt
1924-ben Péter Rezs , a fiatal és tehetséges magyar birkózóedz elindul Budapestr l az akkor
újjáalakuló Törökországba, hogy ott megreformálja a hagyományos olajbirkózást, és ezzel
megteremtse a mai modern török birkózást.
Útjára elkíséri fényképez gépe is, amelynek segítségével megörökíti mind a reformálódó
sportágat, mind a modernizálódó Törökországot. Fényképeinek segítségével páratlan id utazáson vehetnek részt 2017. november 9-t l
a Türkinfo Alapítvány szervezésében megrendezésre kerül fotókiállításon.

A kiállítás szeptemberben nyílt meg Pécsett, a
Cella Septichorában. Ahmet Misbah Demircan,
Beyoğlu polgármestere hangsúlyozta, hogy a
két város nagyon hasonló, sokszínű kulturális
múlttal bír, mely eddig is fontos szerepet játszott a testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésében. Hozzátette: “Megható, hogy Pécsben olyan
testvérünkre találtunk, amely ennyire szereti és
tiszteli városunk kulturális örökségeit, hagyományait és jelenbeli szépségeit”.
A megnyitón beszédet mondott Ahmet Misbah
Demircan Beyoğlu polgármestere, Páva Zsolt
Pécs polgármesterei, valamint Beniczkyné
Kozlik Erika, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külföldi Magyar Intézetekért felel s f osztályvezet je.

A fotókiállítás Budapesten a F városi Szabó
Ervin Könyvtár, Kisgalériájában lesz látható
december 9-ig. (Budapest VIII., Reviczky u. 1.,
II. emelet.) A tárlat 2018 tavaszán kiállításra
kerül majd az Isztambuli Magyar Intézetben
is.

Részlet a kiállításból
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ISZTAMBULI MAGYAR INTÉZET
PROGRAMAJÁNLÓJA

Fábri Zoltán filmek vetítése
November 25-én, szombaton, 15:00 órától a
neves rendez , Fábri Zoltán három filmjét – Két
félid a pokolban, Pál utcai fiúk, Az ötödik
pecsét – tekinthetik meg a magyar mozi
szerelmesei az Isztambuli Magyar Intézet
auditóriumában. A filmeket magyar nyelven,
török felirattal vetítjük.

V4 Diaszpóra nap
November 5-én, vasárnap az IMI ad helyt a civil
kezdeményezésű V4 Diaszpóra napnak. Az
esemény célja az itt el közép-európaiak
kötetlen
ismerkedése,
ötletcseréje,
ill.
közösségeik
számára
szóló
terveik
el mozdítása. Mindez a gyerekeknek és
feln tteknek szervezett workshopok és egyéb
érdekes programok mellett közép-európai zene,
ételek és italok kíséretében.

Mikulás ünnepség Isztambulban
A hagyományokhoz híven idén december 2-án
(szombaton) 15 órától várjuk a Mikulás
érkezését Isztambulba, a Magyar Intézetbe.
Mint minden évben idén is eljön a Mikulá ha a
gyerekek elég hangosan és ügyesen éneklik a
Mikulásnak szóló dalokat.

Izmiri Rövidfilm Fesztivál
November 7-12. között kerül megrendezésre az
Izmiri Rövidfilm Fesztivál, melyen az idei Busho
Fesztivál díjnyertes filmjeit tekintheti meg a
közönség. További részletek a fesztivál hivatalos
honlapján elérhet k:

Barokk koncert magyar résztvev kkel
Deniz Müzesiben zajló Barokk Zenei Fesztivál
keretén belül december 8-án pénteken este
20.30-tól a Constraston Baroque Ensemble
magyar formáció lép fel. B vebb információ:

http://www.izmirkisafilm.org/

Bozóky Dezs hajóorvos fotókiállítása

http://denmuzbarfest.com/index.php/program/

A budapesti Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti
Múzeum és az Isztambuli Magyar Intézet
együttműködésében november 16-án 19:00
órakor
egyedülálló
fotókiállítás
nyílik
intézetünkben. A kiállított képek Dr. Bozóky
Dezs haditengerészeti orvos 1905-ben, az
Oszmán
Birodalomban
tett
látogatása
alkalmával készített fotóinak másolatai.
Kiállítás
a
kutatásokról

magyar

störténeti
Ádventi találkozó

November 23-án 19:00 órától sok szeretettel
várunk minden kedves érdekl d t az Isztambuli
Magyar Intézet új kiállításának megnyitójára. A
tárlat a magyar störténet kutatási eredményeit
mutatja be török nyelven.

Idén is szeretnénk az Isztambulban és
környékén él magyar és török barátainkat
vendégül látni az Isztambuli Magyar Intézetben
az advent alkalmából. A magyar karácsonyi
hangulatot
bejglivel,
mézeskaláccsal
és
hókiflivel varázsoljuk a városba egy délután
erejéig. Az este kitűn lehet séget nyújt arra,
hogy mi, Isztambulban él
magyarok
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ismerkedjünk, beszélgessünk és barátkozzunk
egymással. Várunk mindenkit szeretettel
december 16-án (szombaton) 18 órától.

Magyar nyelvtanfolyam
Idén sszel is több szinten és csoportban
folytatódnak
a
magyar,
mint
idegen
nyelvtanfolyamok a feln ttek számára.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK
Magyar Iskola

Magyar nyelvű szentmise

A gyerekek magyar iskolája minden hónap els
szombatján várja az Isztambulban és környékén
el magyar ajkú gyerekeket és családjaikat,
magyar nyelvű órákkal és sok érdekes
foglalkozással. A szervez k minden hónapban
igyekeznek a magyar kultúrával, nyelvvel,
gasztronómiával, zenével, képz művészettel,
stb. kapcsolatos témakörök köré felépíteni a
foglalkozásokat. Az érdekl ket folyamatosan
várják az istanbul@bbi.hu címen.

Minden hónapban egy alkalommal magyar
nyelvű szentmisére várja honfitársainkat Bulai
Anton atya a Szent Antal templom Szent Ferenc
kápolnájában (İstiklal caddesi). A misék
minden alkalommal szombaton, 17 órakor
kezd dnek. A következ szentmisék id pontjai:
november 18. és december 9.

Az Isztambuli Magyar Intézet programjairól naprakész információt kaphat az intézet
Facebook, Twitter és Instagram oldaláról: Macar Kültür Merkezi, illetve feliratkozhat
az intézet hírlevelére (istanbul@bbi.hu). Programjainkra minden érdekl d t sok szeretettel várunk!
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TÜRKÇE ÖZET

ettiğini anlattı. Günümüz ve geleceğimiz ile
ilgili başkonsolos, başarılı bir gelecek için güçlü
ortağa ihtiyaç olduğunu, Macaristan için
Türkiye tam böyle güçlü bir ortak olduğunu
ifade etti. Başkonsolos konuşmasında Visegrád
Grubunun da aynen bu şekilde ülkemizin güçlü
ve mühim müttefiki olduğunu vurguladı.
Konuşmalardan
sonra
Erdal
Şalikoğlu
geleneksel Türk ve Macar şarkılarından oluşan
bir konser verdi.

ETKINLIKLER
Rákóczi 300
11-12 Ekim tarihlerinde, Macar Prens, II.
Ferenc Rákóczi'nin Osmanlı topraklarına ayak
basmasının 300'ncü yıldönümü münasebetiyle
hem İstanbul'da hem de Tekirdağ'da etkinlikler
düzenledik. Macar Kültür Merkezi’nde
düzenlenen 'Rákóczi 300 - Orta Avrupa'nın
Geçmişi ve Geleceği' isimli sempozyumuna
Sınır Ötesinde Yaşayan Macar Azınlıklarının
Müsteşari, Árpád János Potápi, Rákóczi
Derneğin üyeleri ve Visegrad Dörtlüsü
ülkelerin temsilcileri katıldı. Heyetimiz
Tekirdağ'da bulunan Rákóczi Müzesi'ni ziyaret
ettikten sonra, San Benoit kilisesinde
Episkopos László Kiss-Rigó tarafından yapılan
anma ayinine katıldı.

Ankara’da Macar Günleri
Macaristan Büyükelçiliği, Macar Milli Günü
vesilesiyle Ankara Üniversitesi’nde ’’Károly Kós
ve Istanbul Macar Bilimler Enstitüsü-Macar
Kültür Diplomasisinin 100. yıldönümü’’ adlı
bir sergi düzenledi. JW Mariott isimli otelde
usta aşçılar Zsolt Füzy, László Krutek ve
Norbert Roncsák’ın Macar Mutfak Günleri
kapsamında misafirlere geleneksel Macar
yemekleri
hazırladılar.
Ayrıca
farklı
restoranlarda müzikseverler de László Nyári ve
Çigan Orkestra’sını ve Károly Nyáry üçlüsünü
dinleyebildiler.

1956 İhtilali ve Özgürlük Savaşı Anıldı
19 Ekim’de Ankara Büyükelçiliği tarafından
düzenlenen 1956 İhtilali ve Özgürlük Savaşı’nı
anma günü münasebetiyle düzenlenen
resepsiyonu Başbakan Başdanışmanı Géza
Sz cs ve Türk Sanayi, Bilim ve Teknoloji
Bakanı,
Macar-Türk
Karma
Ekonomi
Komisyonu Türk Eş başkanı Faruk Özlü de
katılımlarıyla onurlandırdı. Büyükelçi Gábor
Kiss konuşmasında anma günü münasebetiyle
düzenlenen programların Macaristan’ın ve
kültürel değerlerimizin çok yönlülüğünü
tanıttığını ve aynı zamanda Macar-Türk
dostluğu önünde de saygıyla eğildiğinin altını
çizdi. Bakan Faruk Özlü 1956 kahramanlarına
saygılarının
yanında
Macar-Türk
ikili
ilişkilerinin her alanda giderek güçlenen
eğilimini övdü. Gecede ressam Norbert Papp’ın
kum sanatı gösterisinde bulundu ve László
Nyári’nin yönettiği Çigan Orkestrası sahne aldı.
Davetliler “İki Ülke Bir Kamera” adlı fotoğraf
projesi çerçevesinde Budapeşte ve Pécs üzerine
hazırlanmış çekimleri de görebildiler.
19 Ekim akşamı Macaristan İstanbul
Başkonsolosluğu ile Macar Kültür Merkezi’nin
ortak etkinliği çerçevesinde 1956 tarihli ihtilal
ve özgürlük savaşının 61. yıldönümünü andık.
Başkonsolos Balázs Hendrich, günümüzde
sakin ve huzurlu fakat Macar özgürlüğünün en
önemli yeri olan Kossuth Meydanı’nın 25 Ekim
1956 tarihinde ne kadar kanlı olaylara tanıklık

Macar Kültür Merkezi
Marmara Üniversitesi ve Macar Kültür Merkezi
ile ortaklaşa düzenlediğimiz "1. Uluslararası
İstanbul
Kodály
Günleri"
Marmara
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe
Kampüsü'nde 9-12 Ekim tarihleri arasında
yapıldı. Bu çalışma günlerinde ağırlıklı olarak
Macar besteci ve müzik eğitimcisi Z. Kodály'in
çocuk müzik eğitimi için öngördüğü müzik
eğitimi yaklaşımları farklı disiplinlerde
çalışıldı. Çalışmaların son gününde ise bir
panel ile ülkemizde çocuk müzik eğitiminin
dünü bugünü ve yarını tartışıldı, Z. Kodály'in
çocuk müzik eğitimi yaklaşımının ülkemiz
çocuk müzik eğitiminde yeri ve uygulamaları
ele alındı.
30 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında
düzenlenen 4. Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf
Festivali'nde üç Macar fotoğrafçının eserleri
sergilendi. Zsófia Pályi, Gyula Sopronyi ve
Viola Fátyol fotoğraf sanatçılarının resimlerini
binlerce kişi görebildi. Festivalin kapsamında 3
Ekim’de V4 ülkelerinin dönem başkanlığına
başlayan Macaristan’ın Türkiye’deki program
serisinin açılışı da yapıldı.
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Siyaset – Ekonomi

üç temadan oluşmaktadır: „The Architect"
bölümü Károly Kós'un hayatını ve çalışmalarını
ele almaktadır. „Stambul" bölümü Kós'un
İstanbul
dönemindeki
faaliyetlerini
tanıtmaktadır. „The Institution" bölümü ise
Konstantinopolis
Macar
Bilimsel
Enstitüsü'nün bir buçuk senelik tarihini
tanıtmayı amaçlamaktadır.

Büyükelçi Gábor Kiss Tarım Gıda ve
Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba
ile görüştü. Taraflar, iki ülke arasındaki dış
ticaret hacminin 5 milyar Amerikan dolarına
yükseltilmesinin hala önemli bir hedef
olduğunu ve bunun için tarım alanında da
birçok projeyi başlatmak istediklerini teyit etti.
Ziyarette, Gábor Kiss ve Ahmet Eşref Fakıbaba,
öneri ve projelerin somutlaştırılması ve ne
şekilde gerçekleştirileceğinin iki taraf arasında
müzakere edileceği Tarım Yürütme Komisyonu
toplantısının yakın gelecekte yapılması
konusunda mutabık kaldılar.
5-8 Ekim tarihleri arasında Kayseri belediye
başkanı Mustafa Çelik Macaristan’a ziyarette
bulundu. Kayseri’deki kentsel gelişimde yer
alabilecek Macar şirketleriyle işbirliği fırsatları
aramak ziyaretinin hedefiydi.
Macaristan Büyükelçiliği, ALX, Exim Bank,
HIPA ve Ankara Sanayi Odası 18 Ekim’de
Macaristan’daki iş ve yatırım imkanlarına dair
bir bilgilendirme günü organize ettiler.
Büyükelçi Gábor Kiss konuşmasında, katılan
Türk firmalarını Macaristan’da iş faaliyetlerini
geliştirmesini teşvik etti. Ankara Sanayi
Odası’nın Başkanı Nurettin Özdebir de Türk
şirketlerin Macaristan’da yatırım yapmasını
teşvik etti, ayrıca Macaristan’ın iyi eğitilmiş
işgücünü ve gelişmiş altyapısını vurguladı.
Yatırım ortamının da çok olumlu olduğunu
açıkladı: Türkiye'de kurumlar vergisi %22'ye
yükselirken,
Macaristan'da
sadece
%9
kaldığının altını çizdi.
11-12 Ekim tarihinde düzenlenen World
Automotive Konferansı’na HIPA temsilcileri ve
eğitim müsteşarı Dr. László Palkovics de
katıldı. Macaristan’daki yatırım ortamıyla
ilgilenenler için hazırlamış olduğumuz stantta
bekledik, ayrıca Dr. László Palkovics
Zalaegerszeg’de
bulunan
test
pistini
sunumunda tanıttı.

Kişisel Alan
Macar
Sanat
Akademisi
tarafından
düzenlenen, Macaristan'daki önde gelen
çağdaş sanatçıların eserlerinden oluşan güzel
sanatlar sergisi İstanbullu sanatseverlerle
buluşuyor. 15. İstanbul Bienali'nin komşu
etkinliği olarak Macar Kültür Merkezi'nde
gerçekleşen sergi 15 Eylül – 12 Kasım tarihleri
arasında ziyaretçileri bekliyor olacak.
İki Ülke Bir Kamera – Fotoğraf Sergisi
‘İki Ülke Bir Kamera’ isimli fotoğraf sergisinde
profesyonel veya amatör Türk ve Macar
fotoğrafçılar tarafından İstanbul’un Beyoğlu
semti ve Macaristan’daki Pecs şehri hakkında
çekilen fotolar sergilendi. Pecs’teki Cella
Septichora’da Eylül ayında düzenlenen sergi
açılışına iki kardeş şehrin belediye başkanlarını
da katıldı.
PROGRAM ÖNERİLERİ –
MACAR KÜLTÜR MERKEZİ
17 Kasım – 18 Şubat 2018 Sergi: AvusturyaMacaristan Donanma Hekimi Dr. Dezs
Bozóky fotoğraflarından bir seçki
Budapeşte Hopp Ferenc Asya Sanatlar Müzesi
ve Macar Kültür Merkezi Ortak Sergisinde
Bozóky’nin
1905
senesinde
Osmanlı
İmparatorluğu’na
gerçekleştirmiş
olduğu
gezisinde çektiği fotoğraflarından seçilen 56
fotoğraf takdim edilecektir. Dezs Bozóky’nin
seyahatine dair notlar günümüze ulaşmasa da,
elle renklendirilen cam diapozitiflerden
büyütülmüş
karelerde
dönemin
Anadolusu’ndan
heyecanlı
enstantaneler
görülebilir.
23 Kasım – 10 Ocak 2017 Sergi: Macar
Tarihinin İlk Adımları
Macar tarihi hakkındaki yeni araştırmaların
sonuçlarını çeşitli resimler ve objeler ile

SERGİLER
Károly Kós – İstanbul 100 Sergisi
İstanbul’dan sonra ’’Károly Kós ve Istanbul
Macar Bilimler Enstitüsü-Macar Kültür
Diplomasisinin 100. yıldönümü’’ adlı sergimiz
Ankara Üniversite’sinde de gösterildi. Sergi
açılışında konuşmaları büyükelçi Gábor Kiss ve
başbakanlık temsilcisi Géza Sz cs yaptı. Sergi
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göstereceğimiz sergimize tüm ilgilenenleri
bekleriz.
25 Kasım Zoltán Fábri – Sinema Günü
Kültür Merkezimizde düzenlenen sinema
gününde Modern Macar Sinemasının meşhur
yönetmeni, Zoltán Fábri’nin – Cehennemde İki
Devre, Pál Sokağı Çocukları ve Beşinci Mühür

– isimli filmlerini seyredebilirsiniz. Seanslar
saat 15:00’da başlayacak, filmler orijinal dilde
Türkçe altyazı ile gösterilecektir.
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ELÉRHET SÉGEK, HASZNOS INFORMÁCIÓK:
Nagykövetség:
E-mail: mission.ank@mfa.gov.hu
Konzuli hivatal e-mail: consulate.ank@mfa.gov.hu
Cím: Sancak Mahallesi, Layoş Koşut Caddesi 2.
06550 Yıldız / Çankaya, Ankara, Turkey
Telefon: +90 312 405 80 60,
+90 312 442 22 75 (A konzuli osztály közvetlen száma a vízum-ügyfélfogadás miatt csak
hétf –csütörtök 15.00–16.00 között él. Amennyiben a fenti id n kívül kívánnak a konzulátussal beszélni, vagy az adott számon a konzulátust nem tudják elérni, kérjük hívják az
"Ügyelet" számát)
Ügyelet munkaid n kívül: +90 533 699 3694
F konzulátus:
E-mail: mission.ist@mfa.gov.hu
Konzuli információk és vízum: consulate.ist@mfa.gov.hu
Cím: Polat Ofis B blok,
İmrohor Cad. No: 23 B Blok Kağıthane /İstanbul 34400
Telefon: +90 212 317-9214, 317-9215 (magyar id szerint: 08.00–15.30),
Vízum osztály: +90 212 317-9216, 317-9217,
Ügyelet: +90 533-375-8715 (magyar id szerint 15.30–08.00)
Fax: +90 212 317-9218, 317-9219
Isztambuli Magyar Intézet:

Kağıthane Polat Ofis,
İmrohor Cad. No: 23 B Blok Kağıthane /İstanbul 34400
Telefon: +90 212 243 8288
E-mail: istanbul@bbi.hu

Magyarország kormánya:
http://www.kormany.hu
Külgazdasági és Külügyminisztérium:
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
Magyar Nemzeti Keresked ház, Isztambul:
http://alx.com.tr
Magyar Nemzeti Keresked ház:
http://tradehouse.hu/
EXIM Bank:
http://exim.hu/
Nemzeti Regiszter:
https://www.nemzetiregiszter.hu/
Szerkeszt :
Orosházi Bernadett
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