MEBT HÍRLEVÉL
2018. május 9.

Programjaink
előadás: május 28.
Krajcsír Lukács: Kiemelt relációjú ország. Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a hidegháború idején
A hidegháború idején Magyarország számára a Közel-Kelet egy "kiemelt relációjú térségnek"
számított, vagyis Budapest arra törekedett, hogy a régió országaival minél szorosabb kapcsolatokat
építsen ki. Kairóval sikerült a legjobb és leggyümölcsözőbb viszonyt kialakítani: a második világháború
utáni magyar diplomácia a térség államai közül először Egyiptommal (1947) vette fel a hivatalos
diplomáciai kapcsolatokat. … bővebben ld. a honlapon

következő előadás: június 25.
Fullér Andrea: Egyiptománia Magyarországon

MEBT közlemények
Kérjük tagtársainkat, hogy akiknek módjukban áll, Személyi Jövedelem Adójuk 1 %-ával támogassák
Társaságunkat. Köszönjük a korábbi támogatást!
Adószámunk: 18072622-1-42. T
Mostani támogatásukat előre is köszönjük.
A Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 2018. május 7-i előadásában "Egyiptomban jártam, elmesélem,
amit láttam III." Farkas Emese elnökségi tag beszámoló sorozatában immár harmadszor mesélt
legfrissebb élményeiről az egyiptomi kultúra kedvelőinek.
Az előadás során képet kaphattunk a jelenlegi egyiptomi turisztikai helyzetről, újdonságokról,
látnivalókról, de beszéltünk a lakosok hétköznapi kairói életéről is. Turistáknak szóló hasznos
információkat hallottunk, videót láttunk arról, hogy hogyan csapott le a homokvihar Egyiptomra, és
további izgalmas kalandok által mi is Egyiptomban érezhettük magunkat. Az egyes témákkal
kapcsolatos kérdések is helyet kaptak, így az előadás több alkalommal beszélgetésbe torkollott, amit
a résztvevők a programot követően még zárás után is folytattak.
Köszöntjük új tagtársainkat és az új érdeklődőket, akik megjelentek a programon!
Szeretettel várjuk az Egyiptomot kedvelőket a Társaság további rendezvényein, melyekről
folyamatosan hírt adunk!
Egyik tagtársunk utazási irodája, a Pyramidion Travel kedvezményes nílusi hajóutat kínál a Társaság
tagjainak. – részletek a honlapon olvashatók
A Fáraók Földjén facebook oldalon itt lehet szavazni az év ókori egyiptomi emlékére! Kérjük, hogy
minél többen keressék fel, és a kedveléssel jelezzék választásukat!

Nemzetek Háza többi társasági eseménye
előadás: május 23.
A Magyar-Indiai Baráti Társaság a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeummal közösen előadássorozatot indít az ország kultúr- és művészettörténetéről, melyet India asszonyainak és lányainak
életén keresztül mutat be. Az első előadás május 23-án, du 18 órakor lesz a Nemzetek Házában:
Wojtilla Gyula indológus, professzor emeritus: Tökéletes feleségek, nagyszerű kurtizánok – Női
szerepek a korai Indiában. Bővebben ld. a MIBT honlapján

Hírek, érdekességek Egyiptomból

Hírek Egyiptomból
Egyiptomban március 27-29-én elnökválasztást tartottak. Két jelölt versenyzett. Ennek
eredményeként Abdel Fattah el-Sisi lett ismét az elnök. A szavazáson a külföldön élő
egyiptomiaknak is lehetősége volt részt venni. A választást két fordulóban rendezték
meg. A résztvevők 92,8% szavazott rá. A hivatalos elnöki esküt később teszi le. Tervei
között szerepel az adók csökkentése, a bürokrácia megfékezése, hogy segítse a
befektetéseket, és szeretné fejleszteni a Sinai félszigetet is. Fontosnak tartja a
terrorizmus megfékezését.
Április elején az egyiptomi haderő 25 ázsiai és afrikai haderővel együtt hadgyakorlatot
tartott Szaudi Arábia keleti részén. Ez három hétig tartott, és célját siker koronázta. A
terroristák elleni felkészülést célzó „Sinai 2018” hadgyakorlat a Sinai félszigeten szintén
kiváló eredménnyel folyik.
A turisták száma folyamatosan emelkedik Egyiptomban, a tavalyi év folyamán 7,2 millió
látogatót regisztráltak, és a növekvő tendencia idén is megfigyelhető, mint azt az ATM
2018 (Arabian Travel Market) kiállításon is megállapították. A turisták az arab világon
kívülről is nagy számban vannak jelen. A világ minden tájáról érkeznek, beleértve Afrika,
Amerika, Európa és a Távol-Kelet országait is. Számuk a 210-es év látogatószámának
azonban még így is alig éri el a felét. A turista milliók visszacsábítása érdekében az
egyiptomi állam országszerte jelentős költségekkel megvalósuló beruházásokat tervez,
úgy az infrastruktúra, mint a múzeumok terén. Az ATM 2018 a „felelős turizmus”
jegyében fejtette ki tevékenységét, és hozta meg döntéseit.
A muszlim világ böjti időszaka, a Ramadán május 17-én kezdődik. Ebben az időszakban a
hivatalok reggel 9h-kor nyitnak, és délben 14h-kor bezárnak.
Shams A. Rahman

Előzetes
Következő hírlevelünkben a Ramadánról bővebben is szó lesz.

