TEKĠRDAĞ MACAR DOSTLUK DERNEĞĠ
YÖNETĠM KURULU
9.5.2015 – 20.5.2017 DÖNEMĠ
ÇALIġMA RAPORU
4 Eylül 2002 günü yapılan ilk genel kurul toplantımızdan bugüne kadar
sürdürdüğümüz ve onbeşinci yılını doldurmakta olan çalışmalarımızla; derneğimizin
kurumlaşması, tanıtılması, iki ülke ve ulus arasındaki ilişiklerde etkinliğinin sağlanması
amacımızı gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz.
Çalışmalarımıza gösterdiğiniz destek ve katkılara bir kez daha

teşekkür

ediyoruz.

Bu kapsamda;
Geçen
onbeş yılı
Derneğimizin kurumlaşmasını sağlayacak şekilde
değerlendirmeğe çalıştık.
Bu doğrultuda bu yıl “Tekirdağ Macar
Günleri”nin de onbeşincisini gerçekleştireceğiz. Kentimizin kültür yaşamına
dahil etmek istediğimiz bu etkinliğimize geleneksel bir nitelik
kazandırabilmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu sonuca ulaşmamızda
Derneğimizden desteğini esirgemeyen başta Sayın Vali
ve Belediye
Başkanlarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerine, kuruluş temsilcilerine,
üyelerimize ve tüm hemşerilerimize teşekkür borçluyuz. Destek ve katkılarının
devamını diliyoruz.
2015 YILI ÇALIġMALARIMIZ
-

Türkiye Barolar Birliği’nin davetlisi olarak ülkemize gelen Macaristan Barolar
Birliği Başkanı, Budapeşte Barosu Başkanı ve beraberlerindeki heyet
derneğimizi, müzemizi ve Macar anılarını yaşatan parkalarımızı ziyaret ettiler.
TEKĠRDAĞ XIII. MACAR GÜNÜ

Hatırlayacağınız gibi Tekirdağ Onüçüncü Macar Günü’nü öncekilerde
olduğu gibi Tekirdağ Kiraz Festivali içinde …… Haziran 2015 tarihlerinde kutladık.
Derneğimiz, 2015 yılındaki XIII.Tekirdağ Macar Günü etkinliğini
……………………….
anmaya ayırmıştır. Bu neden ile hazırlayıp “Kültür ve Turizm Bakanlığınca
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların Ve Özel Tiyatroların Projelerine
Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında destek talebinde
bulunduğumuz “……. PROJESĠ” Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilerek
……..TL destek sağlanmıştır.
Bu proje ve destek kapsamında, XIII. Macar Günümüzde;

- Ayrıca Macar Günümüzde ……………………………………………………
etkinliklerimiz yapılmıştır.
Tekirdağ Onüçüncü Macar Günü etkinliğimiz dışında Derneğimiz 2015 yılında
ayrıca;
Macaristan’ın ülkemizdeki diplomatik temsilcilerini ve Macaristan’dan gelen
konuklarımızı ağırladık.
Örneğin;
…………………………………………………..
2016 YILI ÇALIġMALARIMIZ
2016 Yılında Aden kolejinin kardeş şehrimiz Kecskemét’te düzenlenen uluslararası
çocuk festivaline gönderilmesin katkıda bulunduk.
Ayrıca bu festivalde resim sanatçısı Maria Bölöni, Yrd. Doç. Dr. Dalila Özbay ve
Tekirdağlı yerel resim sanatçımız Melek Başyazgan’dan oluşan üç kişilik karma resim
sergisi Derneğimiz yardımıyla açıldı.
23 Ekim 1956 da macar ulusal gününün 60. yılı nedeniyle basın bildirisi yayınlandı.

…...2016 TEKĠRDAĞ XIV. MACAR GÜNÜ
…………………………………..
2017 YILI ÇALIġMALARIMIZ
Rakoczi nin ölümünün 282. yıl dönümü olan 8 Nisan 2017 de Basın toplantısı
düzenlendi
TEKĠRDAĞ XV. MACAR GÜNÜ’NE HAZIRLANIYORUZ
Bu yıl onbeşincisini kutlayacağımız Macar günümüzü Haziran 2017 tarihinde
gerçekleştireceğiz.
Her yıl yapmaya çalıştığımız gibi bu günün anısına kişisel pul hazırlıyoruz.
Bütün bu çalışmalarımızda her zaman olduğu gibi Macaristan Tekirdağ
Fahri Konsolosu Erdoğan Erken ve eşi Nursen Erken ile tüm Erken ailesinin maddi ve
manevi katkıları en büyük desteğimiz
ve kolaylaştırıcımız idi, kendilerine
teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz.

Ġki
sunarız.20.5.2017

yıllık

çalışmalarımızı

değerlendirmelerinize

saygılarımızla
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