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Programjaink
október 29:
Szeretettel várunk minden érdeklődőt október 29-én, 17 órakor a Nemzetek Házában Zsidai
Zsuzsanna: „Barbárok” lóháton – szteppei népek és lóképzés c. előadásán. Bővebb info: MEBT
honlap.

november 17:
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a november 17-én az Egyiptomi Gaszronómiai Napon.
Programunkat ajánljuk Egyiptom, a gasztronómia, az egészséges étkezés szerelmeseinek.
Tudjunk meg többet egy tündéri egyiptomi háziasszony konyhai titkaiból, aki mesél nekünk az
egyiptomi étkezési hagyományokról, tradicionális ételeikről, főzési szokásokról.
Érdeklődés/regisztráció: Farkas Emese, MEBT elnökségi tagnál az emese.farkas@gmail.com e-mail
címen. Bővebb info: MEBT honlap és facebook.
A limitált férőhely miatt a részvétel jelentkezési sorrendben – 5000.- Ft / fő.

Előzetes
november 14:
Akit érdekel, hogyan és mivel játszottak az ókori Egyiptomiak, azt várjuk a Civil Házban (Óbuda,
Kolosy tér 2, a piac 1. emeletén) november 14-én 15 órakor az ÓEB programján. Előadó dr. Győry
Hedvig. Bővebb info: MEBT honlap.

Ahol külön nem jelezzük, ott a részvétel ingyenes, de adományt szívesen fogadunk.

Meghirdettük az idei év ókori egyiptomi rajzpályázatát, melyben az ÓEB a középbirodalmi Hajótörött
történetéről kér hagyományos technikákkal vagy számítógéppel készített képeket. Kérjük, az ismerős
gyerekeket buzdítsátok a részvételre.

MEBT közlemények
Társaságunk megváltozott számlaszáma: OTP 11705008-22531403-00000000. A honlapon is
frissítettük. Kérjük, hogy a tagdíjakat ezen a számon fizessék be.
Köszönjük azon tagtársaink támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-t a Társaság javára
ajánlották fel.
A 2018. év ókori egyiptomi emléke a Szépművészeti Múzeum udzsat szem amulettje lett, ennek
kapcsán különböző játékok találhatók a Fáraók Földjén rádióműsor facebook oldalán.

Hírek, érdekességek Egyiptomból

Puskás-díj
A FIFA The Best londoni gálaestjén, szeptember 24-én átadták a Nemzetközi Labdarúgó
Szövetség díjait. A nemzetközi díjak között szerepel a Puskás Ferenc-díj (FIFA Puskás Award) is,
melyet az év legszebb gólját lövő játékosának ítélnek oda. A FIFA 2009-ben alapította, Puskás
Ferenc emlékére, akinek páratlan játékát a rendkívüli robbanékonyság, a tökéletes labdakezelés,
a kiismerhetetlen cselek, a szellemes megoldások, a szinte centiméterre pontos átadások, a nem
mindennapi helyzetfelismerés és a briliáns rúgótechnika jellemezte (ahogy a Wikipédiában
írják).
A díj feltételei:
 Különösen szép gól legyen (ebbe beletartozhat a távoli lövésből, kitűnő összjátékból
vagy fej fölüli lövésből született gól).
 A gól fontossága (élvonalbeli bajnokság, felnőtt válogatottság, konföderációk által kiírt
sorozat).
 A találat szándékosságának megkérdőjelezhetetlensége (nem a másik csapat hibájából
született a gól).
 A gólszerző sportszerű magatartása az adott mérkőzésen (nem állították ki a játékost).
 A találat szerzője nem doppingolhatott (pályafutása során doppingtesztjei mindig
negatívak voltak).
 Az előző év júliusa és a tárgyév júliusa között született gólok érvényesek.
A FIFA 10 személyt jelölt, akik közül a szurkolók szavazata dönti el a díjazott személy kilétét. Az
idei jelöltek névsorát szeptember 3-án tették közzé a kiválasztott gólokhoz veztető linkkel.
Ezúttal ez egy egyiptomi labdarúgó lett, Mohamed Saleh. Az egyiptomi al-Mukavilun csapatában
kezdte pályafutását 2010-ben, és rövidesen több nemzetközi és világbajnokságon játszott. 2013ban már elnyerte a bajnoki címet. 2017 óta az angol Liverpool FC játékosa. Ebben az évben lett
az év afrikai, majd angol labdarúgója, és most a Puskás-díj idei nyertese. A díjazott gólja itt
látható.

