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IZRAEL ELLENZI AZ
EGYENLŐSÉGET
ÁLLAMPOLGÁRAI KÖZÖTT
Az izraeli parlament, a Knesszet
elutasította az Egyesült Arab Lista
Yousef Jabareen által benyújtott
törvényjavaslatát, amely arra irányult,
hogy teljes egyenlőséget biztosítson
Izrael
valamennyi
állampolgára
számára, függetlenül etnikai vagy vallási
hovatartozásuktól.
Jabareen az al-Aksza intifáda 20.
évfordulója előtt nyújtotta be javaslatát,
amely az Izrael lakosságának 20%-át
kitevő arab állampolgárok kollektív
öntudatának sarokkövévé vált – ők
ugyanis az intézményes diszkrimináció,
kirekesztés
és
ellenségeskedés
elszenvedői.
Annak ellenére, hogy a törvényjavaslat
annak szükségességét hangsúlyozza,
hogy az emberi jogok és a demokrácia
mindenki számára elérhető legyen a
cionista államban, a kormánykoalíció és
az
ellenzéki
pártok
többsége
elutasította.
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VALLÁSHOZ VALÓ
JOG… NEM
GARANTÁLT JOG AZ
IZRAELI
MEGSZÁLLÁS ALATT
Szeptember 15-én egy izraeli
megszálló bíróság elrendelte a
Jeruzsálem
Silwan
negyedében lévő Al-Qa’qa’
mecset lerombolását.
A palesztin vallási ügyekért
felelős minisztérium elítélte a
megszálló állam „agresszióját”
a mecset ellen, és a
jeruzsálemi muszlim szent- és
istentiszteleti
helyek
védelmére szólította fel a
nemzetközi közösséget, az
Arab Ligát és az Iszlám
Konferencia Szervezetét (OIC).
Megjegyzendő, hogy a zsidó
újév során izraeli telepesek
tucatjai rohanták meg az alAksza mecsetet.
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OCHA JELENTÉS: IZRAEL
TÖBB, MINT 500
ÉPÜLETET ROMBOLT LE
Szeptember 28-án hozta nyilvánosságra
az
ENSZ
Humanitárius
Ügyek
Koordinációs Hivatala (OCHA) az Izrael
által 2020 év eleje óta lerombolt
palesztin épületekről szóló jelentését.
Az ENSZ ügynöksége szerint 506
épületet romboltak földig az izraeli
megszálló erők Ciszjordániában, építési
engedély hiányára hivatkozva. A
hivatalos nyilatkozat szerint összesen
134 szerkezetet bontottak le a megszállt
Kelet-Jeruzsálemben, csak 2020 során.
Az ENSZ OCHA közölte, hogy az elmúlt
két héten 22 épületet döntöttek le az
izraeliek, 50 palesztint kilakoltatva,
további mintegy 200 érintettnek kárt
okozva. Kelet-Jeruzsálemben 12-ből 8
alkalommal maguk a tulajdonosok
bontották le saját épületeiket, hogy
elkerüljék
az
izraeli
megszálló
hatóságok által kiszabott bírságot és
illetéket. A másik 10 lerombolt
szerkezet a C zónában helyezkedett el,
amely a megszállt Ciszjordánia 61%-át
teszi ki.

2020. október 15.

PALESZTINA ÉS A COVID-19
JELENLEGI HELYZET
Eddig több, mint 49.527 esetben
mutatták ki az új koronavírusfertőzést, 42.954-en gyógyultak meg,
és 379 beteg halt meg. Jelenleg 6.194
aktív fertőzöttet tartanak számon.
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ÖRÖKKÉ AZ EMLÉKÜNKBEN
ÉLŐ KÉP
MOHAMMAD EL-DURA

Ebben a hónapban a megszállt
palesztin területeken mintegy 37%kal, a Gázai-övezetben pedig 86%-kal
növekedett
a
koronavírussal
fertőzöttek száma.

IZRAEL COVID-19
TESZTEKET RONGÁL
Az izraeli megszállók 100.000
koronavírus teszthez szükséges
vattapálcát rongáltak meg, miután
megakadályozták
a
klinikai
alapanyagok
Jordániából
Ciszjordániába
való
szállítását.
Szeptember 23-án a palesztin
egészségügyi miniszter bejelentette,
hogy az izraeli intézkedés nyomán
hiány alakult ki a vírusteszteléshez
szükséges vattapálcából, és ami
elérhető, az mindössze három napra
elegendő.
A
palesztin
Egészségügyi
Minisztérium (EM) bejelentette, hogy
Gáza egyik koronavírus tesztelő
műszerének működését lehetővé
tevő alapanyagok elfogytak. Ennek
eredményeképp
Gáza központi
laboratóriuma
jelenleg
fél
kapacitással működik, ami jelentősen
aláássa az EM a koronavírus
visszaszorítása és nyomon követése
érdekében tett erőfeszítéseit.
Az Egészségügyi Minisztériumnak
sürgősen laboratóriumi eszközökre
és tesztekre van szüksége, hogy
kiszűrje
a
koronavírussal
fertőzötteket,
és
hogy
véletlenszerűen
tesztelhesse
a
lakosságot.
Palesztin Állam Nagykövetsége

Magyarország és
Palesztina

TALÁLKOZÓK ÉS ESEMÉNYEK
▪ A
megbízott
találkozott

2000. szeptember 30-án egy Gázából
származó palesztin operatőr, Talal
Abu Rahma egy apáról és 12 éves
fiáról készített filmet egy izraeli
támadás közben, a Gáza városának
déli részén fekvő Saladin úton. A fiút,
Muhammad al-Durrah-t, halálos
sebesülés érte, amibe nem sokkal
később belehalt.
Amikor a fiú és apja egy kis
betonszerkezet mögött keresett
menedéket,
Jamal
Al-Durrah
rákiáltott az izraeli katonákra, hogy
hagyják abba gyerekre tüzelést.
Kiabálását azonban figyelmen kívül
hagyták, és többször eltalálták
Muhammadot, aki apja ölében halt
meg.

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY

misszióvezető

▪ Azbej Tristannal, az üldözött
keresztények megsegítéséért felelős
államtitkárral,
▪ Dr. Maróth Miklós miniszterelnöki
megbízottal,
▪ Karácsony
főpolgármesterrel,

Gergely

▪ Dr. Kveck Péterrel, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Közel-Kelet és
Észak-Afrika
Főosztályának
vezetőjével,
▪ Pakisztán, Svédország és Norvégia
Magyarországra
akkreditált
nagykövetével,
▪ Dr. Fischl Vilmossal, a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának
főtitkárával,
▪ Kovács Leventével,
Egyetem rektorával,

az

Óbudai

▪ a Magyarországon élő palesztinok
közösségével.
▪ A megbízott misszióvezető részt vett
▪ Szaúd-Arábia nemzeti napján,
▪ a Jobbik tájékoztatóján,

https://www.haaretz.com/israelnews/.premium.highlight.MAGAZI
NE-jews-looted-arab-property-enmasse-in-48-the-authorities-letthem-1.9201926

▪ a Külgazdasági és Külügyminisztérium
szervezésében
megrendezett
Logisztikai Fórumon
▪ A palesztin zászló félárbocra lett
eresztve a kuwaiti emír, Sheikh Sabah
Al-Sabah halála alkalmából.
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A HÓNAP KÉPE
A MEGKÍSÉRTÉS HEGYE
Karantal Kolostor
A Megkísértés kolostora egy görög ortodox kolostor Jerikóban,
Palesztinában. A Megkísértés hegyének lejtőin épült 350
méterrel a tengerszint felett, egy szikla mentén, amely Jerikó
városára és a Jordán-völgyre néz.
A legkorábbi kolostort a bizánciak építették az i.sz. 6.
században a barlang fölött, ahol a hagyomány szerint Jézus
negyven napot és negyven éjszakát töltött böjtöléssel és
meditációval, amikor a Sátán megkísértette, Jerikótól mintegy
három kilométerre északnyugatra. A kolostor erről a hegyről
kapta nevét, amelyet az ókeresztények a "Megkísértés
hegyének" neveztek. A Megkísértés kolostorát a
konstantinápolyi Szent Ilona azonosította szent helyként i.sz.
326-os zarándoklata során.

Palesztin Állam Nagykövetsége
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PALESZTIN ÖRÖKSÉG NAPJA

MEZŐGAZDASÁG

A PALESZTIN ÖRÖKSÉG
NAPJÁRÓL

PALESZTINÁBAN
MEGKEZDŐDÖTT A
DATOLYA SZEZON

Október 7-e a Palesztin Örökség Napja –
jó alkalom a palesztin örökség
felélesztésére, hogy megóvjuk az
elkallódástól és attól, hogy ellopják. Ez a
nap 1966-ra nyúlik vissza, amikor Nimer
Sarhan
történész
(a
Palesztin
Népművészet
Enciklopédájának
szerzője) „Ott van az én falum” címmel
műsort készített a Palesztina Hangja
Rádió számára Jeruzsálemből. A műsor
különböző palesztin falvakból származó
népszerű
dalokat
és
zenéket
szándékozott bemutatni. Noha a műsor
politikai okokból nem került adásba,
tudományos módszerekkel indult meg a
palesztin hagyományok felkutatása és
összegyűjtése, ideértve a népdalokat,
dalokat, kántálásokat, népszokásokat
és hagyományokat, játékokat, népszerű
ételeket. Ez végül arra vezette a
történészt, hogy egy könyvsorozatot
jelentessen
meg
a
palesztin
népművészetről – közben pedig
október 7-e a Palesztin Örökség
Napjának lett kinevezve.
A palesztin örökség a palesztin identitás
egyik
alappillére,
hiszen szinte
mindegyik összetevője történelmünk
gyökereiben tükröződik, amely a
kánaáni elődeinkkel kezdődött.
Megfogható és nem megfogható
örökség, ami létező és új életre kelt
kultúránkban él.

Jerikóban
szeptember
közepén ért véget a Medjoul
datolya
szüreti
idénye,
Gázában
pedig
most
kezdődik.
A Medjoul datolya nagy
méretéről
és
édes,
karamellás ízéről ismert.
Rengeteg napsütésre van
szüksége, így csak korlátozott
területen nő, mint a Jordánvölgy, Kalifornia egyes részei
és Afrika.
Az ostrom alatt álló Gázaiövezet földművesei 12.000
tonna datolyát szüreteltek a
pálmákról,
noha
Izrael
blokádja miatt küzdelmes
vevőt találniuk árujukra.

MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA
FOTÓ MARATON
Szeptember 17-én az Európai Unió és
a Kulturális Minisztérium fotókiállítást
nyitott „Palesztina keretek nélkül”
címmel. A kiállítás egy közös palesztineurópai fotómaraton eredménye,
amelyet az Európai Unió szervezett.
Tizenkét palesztin és európai járta be
Ciszjordánia különböző részeit, és
örökítette meg saját szemszögéből
Palesztina mindennapi életét.

ESEMÉNYEK
PALESZTINÁBAN
PALESZTIN AGRITECH
CSÚCSTALÁLKOZÓ
A Palesztin Cégek Információs
Technológiai Szövetsége (PITA), Japán
Palesztinában működő képviseleti
irodája, valamint az ENSZ Fejlesztési
Programja, együttműködésben a
Mezőgazdasági Minisztériummal és a
Távközlési
és
Informatikai
Minisztériummal, Zooom Webinaron
rendezte meg első palesztin virtuális
AgriTech csúcstalálkozóját.
A csúcstalálkozó új kilátásokat nyitott
az ott bemutatkozó öt AgriTech
vállalkozás számára.

Elérhetőségek
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 120.
Telefon: (+36) 1 325-7579
Fax: (+36) 1 326-0341
Honlap: http://palestine.hu
E-mail: embassy@palestinemb.hu
Palesztin Állam Nagykövetsége
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