MEBT HÍRLEVÉL
2018. november 26.

Programjaink
november 26:
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a ma, 17 órakor kezdődő előadásokra a Nemzetek Házában,
mely a szokástól eltérően két részből fog állni: 17-18h: Győry Hedvig – „Hatsepszut és a punti
expedíció” és 18-19h: N. Rózsa Erzsébet – „A Közel-kelet aktuális kérdései”. . Bővebb info: MEBT
honlap.

december 17:
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a december 17-én, karácsonyi rendezvényünkön, melyen az
ünneplést Farkas Emese egyiptomi élményei fűszerezik. Mindenkit kérünk, hogy jelezze részvételi
szándékát, hogy annak megfelelően tudjunk felkészülni. Bővebb info: MEBT honlap.

Előzetes
január 28:
Jövő évi első előadásunk témája a krakkói Régészeti Múzeum egyiptomi kiállítása, amit Fakó Istvánné
fog képekkel illusztrálva bemutatni. Bővebb info: MEBT honlap.
Ahol külön nem jelezzük, ott a részvétel ingyenes, de adományt szívesen fogadunk.

MEBT közlemények
Rövidesen véget ér az idei év ókori egyiptomi rajzpályázata, melyben az ÓEB a középbirodalmi
Hajótörött történetéről kér hagyományos technikákkal vagy számítógéppel készített képeket.
Elérkeztek az utolsó pillanatok, kérjük, az ismerős gyerekeket buzdítsátok műveik elkészítésére.
Idén először tábort hirdetünk diákok számára 2 turnusban, július 29. – augusztus 2. és augusztus 5. –
augusztus 9. hetekre. A férőhelyek száma limitált, részvételt a jelentkezés sorrendjében tudjuk
biztosítani. A részletek a honlapon olvashatók. Ld. MEBT honlap.
2019-ben lesz dr. Tóth Margit halálának 10. évfordulója, melyet Társaságunk szeretne méltó módon
megünnepelni. Kérjük, hogy akinek van személyes élménye, emléke róla, ossza meg Velünk, és ha
ismer valaki a kopt zene iránt érdeklődő személyt, feltétlenül jelezze.
Társaságunk számlaszáma: OTP 11705008-22531403-00000000. Kérjük a kedves MEBT tagokat, hogy
a jövő évi tagdíjakat személyesen Nadzsal Idánál, vagy átutalással ezen a számon fizessék be.
Köszönjük azon tagtársaink támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-t a Társaság javára
ajánlották fel.
Rövidesen 2019-et írunk, javaslatokat kérünk a jövő év ókori egyiptomi emlékére. A 2018-as év ókori
egyiptomi emléke a Szépművészeti Múzeum udzsat szem amulettje lett, ennek kapcsán különböző
játékok találhatók a Fáraók Földjén rádióműsor facebook oldalán.

