MEBT HÍRLEVÉL
2018 május 24.

Programjaink
május 28:
Szeretettel várunk minden érdeklődőt május 28-án, 17 órakor a Nemzetek Házában Krajcsír Lukács:
Kiemelt relációjú ország – Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a hidegháború idején c. előadásán.
Bővebb info: MEBT honlap.
A részvétel ingyenes, adományt szívesen fogadunk.

Előzetes
Szeretettel várunk minden érdeklődőt „A hieroglifák rejtélyes világa 2.” workshopon júniusban.
Vezeti: dr. Győry Hedvig. Időpont még egyeztetés alatt
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az Altamira barlang paleolit festményeit ismertető
alkotóműhelyes workshopon is. Ezt is júniusra tervezzük. Vezeti: Nadzsal Ida. Időpont szintén
egyeztetés alatt.

MEBT közlemények
Köszönjük azon tagtársaink támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-t a Társaság javára
ajánlották fel.

Új adatvédelmi törvény
A Nemzetek Házában ma délután dr. Sziklay Júlia PhD, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH) osztályvezetője tájékoztatót tartott a holnaptól, május 25-től
életbe lépő új adatvédelmi törvényről (https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendeletalkalmazasara.html és https://www.nonprofit.hu/tudastar/GDPR-Hogyan-kezelje-a-szervezet-aszemelyes-es-egyeb-bizalmasan-kezelendo-adatokat).
A tájékoztatón kapott információk alapján az Elnökség rövidesen kidolgozza a MEBT adatkezelési
szabályzatát, és ügymenetét. Ez olvasható lesz a honlapunkon, és a hírlevélben is közzé tesszük.
A MEBT az utóbbi időben Hírlevelet küld az érdeklődők rendszeres tájékoztatás érdekében, és ezt az
új szabályzat létrejöttéig sem szeretné szüneteltetni. Az új EUs szabályzat értelmében ennek
kiküldéséhez a Hírlevél címzettjeinek írásos felhatalmazása szükséges. Ha tehát szeretné a jövében is
megkapni a Hírlevelet, kérjük, hogy a
2018mebt@gmail.com címen írja meg számunkra, hogy
„kérem, hogy a jövőben is küldjék számomra a MEBT hírlevelét”.
Visszajelzését előre is köszönjük.

Nemzetek Háza más társasági eseménye
Japán-Magyar Baráti Társaság ünnepsége
2018. május 25 – 26. (péntek 14.00–17.30, szombat 10.00–18.00) Japán napokat tartanak a Hopp
Múzeumban és a Nemzetek Házában.
Bővebben: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum honlapján

Partnerünk
Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem
2018. június 7-8-9-10 időszakában hollandiai utat szervez, melynek során a holland egyiptomi
gyűjteményeket (Leiden, Amszterdam) látogatja meg Bartos Zoltán PhD egyiptológus
szakvezetésével. Még van néhány hely, 30/906-0480, és vambery@vambery.net címen lehet
jelentkezni. Bővebb információ a Vámbéry honlapján található..

Hírek, érdekességek Egyiptomból
Ramadám
A napokban május 17-én kezdődött a Ramadán nevű hónap az Iszlám, vagyis a holdnaptár
szerint. E hónap kiemelt értékű időszak az Istennél és persze a muszlim embereknél is. A
Magasságos Isten Ramadán hónap során küldte le Gabriel angyallal a Korán szövegét, melyet
felolvasott Mohamed Prófétának(BLV), hogy adja tovább az embereknek. Ezzel kapcsolatban, így
szól Isten a Koránban:
„Ramadán hónap, melyben a Korán leküldetett vezetésként az emberiség számára, és a
vezetés egyértelmű bizonyítékaként, és megkülönböztetőként. Tehát, aki közületek jelen van a
hónapban, az böjtölje végig!Aki pedig beteg, vagy utazó, akkor az előírt számú napokat
(máskor böjtölje). Isten könnyebbséget akar nektek, és nem pedig nehézséget, teljesítsétek be
hát az előírt időszakot, és magasztaljátok Istent azért, hogy vezetett benneteket, hogy
hálásak lehessetek.”(2/185)
Érthető tehát, hogy minden embernek böjtölni kell. A napi böjti időszak pirkadattól napnyugtáig
tart. Most, pl.: magyar időszámítás szerint 2:47 – 20:21, ami naponta kb. 1-1 perccel változik és
a Ramadán utolsó napján 2:19 – 20:43 lesz. Ez idő alatt a muszlimok tartózkodnak az evéstől,
ivástól, házasélettől, dohányzástól – ami egyébként is tilos – és minden erkölcstelen
cselekvéstől, például: ha valaki véletlenül egy káromkodó szót ejt ki, azonnal bocsánatot kell
kérni az Istentől, hogy ne veszítse el a napi böjtjét. Aki pedig megtagadja a böjt kötelességét, az
hitehagyónak tekinthető. A böjt a muszlim embert önfegyelemre, önuralomra tanítja, hogy az
ember ne legyen rabja sem a szokásainak, sem a vágyainak.
A böjt az iszlám öt pillérének egyike. Az öt pillér pedig: a tanúságtétel, a napi ötszöri ima, az
adakozás („zaka”, amely évente természetben vagy pénzben adandó a szorult helyzetben
lévőknek), a ramadán havi böjt és a zarándoklat (akinek lehetősége van rá). Isten a Magasztos,
azt mondja a Koránban:
„Ó ti, akik hisztek! Előíratott számotokra a böjtölés, ahogyan előíratott azok számára is,
akik elöttetek éltek, hátha istenfélők lesztek.”(2/183)
A legjobb éjszaka az egész évben Ramadánban van, s ez az Elrendelés Éjszakája (leiletul-kadr) a
Korán szerint: „Az elrendelés éjszakája jobb, mint ezer hónap”(97/3). Ez azt jelenti, hogy a jó
tetteinket ezen az éjszakán megsokszorosítja a Fenséges Isten. A tudósok azt mondják: így
kombinálja az Úr az átlag életkort (ami most nem haladja meg a 80 évet, de Noé Próféta (BLV)
idejében meghaladta a 900 évet), hiszen minél tovább él az ember, annál nagyobb lehetősége
van jóságos cselekedeteket tenni, és így több jutalmat kaphat az Istentől.
Isten Küldötte azt mondta:
„A Hatalmas és Fenséges Isten azt mondta: Ádám gyermekének minden tette őt illeti, kivéve a
böjtöt, ugyanis az Engem illet, és Én jutalmazok érte.” A böjt oltalom, ezért ha valamelyikőtök
böjtnapot tart, akkor ne beszéljen csúnyán, ne kiabáljon veszekedve, és ha valaki szidja őt,
vagy verekedni akar vele, akkor mondja azt kétszer: Én böjtölök. Esküszöm arra, akinek
Mohamed lelke a kezében van, hogy bizony a böjtölő szájszaga a Feltámadás Napján
kellemesebb lesz Istennek, mint a ’mósusz’ illata. A böjtölőnek két öröme van, ami
boldogságot okoz számára: amikor megtöri a böjtjét (véget ér), örül ennek; és amikor
találkozni fog az Urával (az Ítélet Napján) örülni fog a böjtjének”(al-Bukhári Muszlim).
Említésre méltó, hogy a Ramadán hónapnak hatása van az emberek szokására, így lett Ramadán
időszakának jellegzetessége pl., hogy az evés után – különösen a fiatalok – kimennek az utcákra,
szórakoznak A gyerekek pedig gyülekeznek a házuk előtt és a kezükben van a Ramadán színes
lámpája. Az idősebb emberek a mecsetben imádkozással töltik az időt. Kerületenként minden
éjszaka járkál egy ember dobbal énekelve és név szerint felébreszteti a lakosságot a hajnal előtti
étkezésre. Ezért észre vehető, hogy az emberek késő éjszakáig (a napkelte előtti evésig) fent
vannak, az üzletek többsége is majdnem éjszakáig nyitva tart, és nappal később nyitnak ki.
Ramadán időszakában országos szinten változik a munkaidő, később kezdődik, és korábban
befejeződik.

Prof. dr. Musztafa Anwar

