
    
 
 
 

A SAJTÓ 
ELHALLGATTATÁSA 

A hétvégi nagy horderejű 
letartóztatásokat követően a 
Külföldi Sajtószövetség (FPA) 
elítélte Izrael legutóbbi újságírók 
elleni erőszakos rendőri 
fellépését. A nemzetközi testület, 
melynek tagjai között olyan 
jelentős sajtóorgánumok is 
megtalálhatók, mint a Reuters 
vagy a New York Times, 
felszólította Izraelt, hogy fejezze 
be az újságírók fenyegetését és 
megfélemlítését. 

„Felszólítjuk az izraeli kormányt, 
hogy tegye lehetővé a szabad és 
független közvetítést a Palesztin 
Hatóság területein megvalósuló 
műveletekről” – mondta az FPA, 
miután Izrael „zárt katonai 
területté” nyilvánította Ramallah 
városát, és azzal fenyegetőzött, 
hogy a külföldieket erőszakkal 
távolítja el. Ez a nyilatkozat 
Givara Budeiri, az Al Jazeera 
tudósítójának letartóztatását 
követően született. 
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DÖBBENETES 
MÉRTÉKŰ KÁROK 

GÁZÁBAN 

A Palesztinok Jogait Támogató 
Nemzetközi Bizottság (ICSPR) 
jelentést adott ki a legutóbbi izraeli 
offenzíva során Gázát ért 
pusztításról. 

A jelentés szerint az offenzíva során 
– amely 11 napig tartott május 10-21. 
között – az izraeli megszállás több 
mint 2.000 légicsapást vitt véghez, 
amely 253 személyt – mintegy 66 
gyermeket – ölt meg, és további 
1.948 főt sebesített meg. 

Mindeközben 120.000 személy vált 
hajléktalanná, minthogy otthonaik 
teljesen vagy részben 
megrongálódtak – áll a jelentésben. 
Mintegy 2.075 lakóegység 
rongálódott meg teljesen vagy 
részben, és vált lakhatatlanná. 

A jelentés arra is rámutatott, hogy 
47 sajtóiroda rombolódott le, 
valamint 70 iskola és egészségügyi 
ellátó központ rongálódott meg 
részben vagy teljes egészében, 
köztük az Egészségügyminisztérium 
központi irodája. 

A MEZŐGAZDASÁGOT 
ÉRT HATÁSOK GÁZÁBAN 
A mezőgazdasági ágazat teljes 
vesztesége 204 millió dollárra tehető a 
legutóbbi izraeli katonai agresszió 
nyomán. 

Izrael válogatás nélküli bombázása 
erőszakkal kényszerítette a gazdákat 
lakóhelyük elhagyására, 
megakadályozva őket abban, hogy 
eljussanak a földjükre és dolgozzanak. 
A veszteségek között számolható el 
többek között, hogy a közvetlen célzás 
eredményeképpen többszáz hektár 
zöldségültetvény és fa pusztult el, 
valamint zavar keletkezett az öntözővíz 
ellátásban. Az állattartók ugyancsak 
veszteséget szenvedtek el, mivel 
nagyszámú madár és állat pusztult el a 
határátkelők bezárása nyomán 
megszakadt takarmányellátás 
következtében. A földek 
megközelítése, valamint a nyílt 
termékpiac hiánya – ideértve az 
exportlehetőségeket – már eleve nagy 
problémát jelentett Izrael folyamatos 
gázai blokádja miatt. A bombázás 
tovább súlyosbította a helyzetet. 
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JELENLEGI HELYZET 
Eddig mintegy 301.544 esetben 
mutatták ki az új koronavírus-
fertőzést, 302.357-en gyógyultak 
meg, 3.520 beteg hunyt el. 

Két héttel azután, hogy a gyors 
növekedés alábbhagyott a 
megszállt palesztin területen, 
Gázában megnövekedett a 
koronavírus-esetek száma, főként 
a teljesen megszűnt tesztelés 
újrakezdésének köszönhetően. A 
ciszjordániai esetek száma tovább 
csökken, így a kórházak némileg 
fellélegezhetnek. 

§ További vakcinaszállítmány 
érkezett a megszállt palesztin 
területekre: a múlt héten 72.000 
adag AstraZeneca és 103.000 adag 
Pfizer oltás érkezett. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

A palesztin művészet eredete 

 

 
A palesztin művészet eredete 
című könyv nyújtja mindeddig a 
legátfogóbb képet a kortárs 
palesztin művészetről. A kortárs 
gyakorlat, elmélet és kritika 
fejlődése a palesztin nemzeti 
identitás szerkezetének szerves 
részeként érthető meg. 

A könyv külön hangsúlyt fektet a 
művészet és a nacionalizmus 
bonyolult kapcsolatának 
feltárására, amelyben a 
származás gondolata fontos és 
problematikus szerepet játszik. 

A könyv felszámolja a palesztin 
művészet eredetéről fellelhető 
magyarázatokat, amelyek a 19. 
században keresik az eredetét, és 
azzal érvel, hogy a kortárs 
palesztin művészet pluralista, 
politikailag és filozófiailag 
összetett viszonyulást mutat az 
identitással és a nemzettel 
kapcsolatban, amely 
összezavarja a származás és 
hovatartozás ismerős 
magyarázatait. 

PALESZTINA ÉS A 
COVID-19 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 

§ A megbízott misszióvezető, Dr. Fadi 
Elhusseini találkozott Dr. Váradi 
Lászlóval, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Helyettes 
államtitkárával. 

§ A megbízott misszióvezető találkozott 
Dr. Erdő Péter bíboros esztergom-
budapesti érsekkel. 

§ A megbízott misszióvezető találkozott 
Alicia Moralesszel a Kubai Köztársaság 
magyarországi nagykövetével, a 
Magyarországra akkreditált latin-
amerikai nagykövetségek dékánjával. 

§ A megbízott misszióvezető találkozott 
Dr. Rada Csabával, Magyarország 
rámalláhi képviseleti irodájának 
misszióvezetőjével. 

Palesztina és 
Magyarország 

NAKSZA-NAP 
Június 5. 

Az arab “naksza” (vereség) kifejezés arra 
az eseményre utal, amikor az 1967-es 
izraeli invázió eredményeképp 
palesztinok tízezreit lakoltatták ki. 

Izrael elfoglalta a Gázai övezetet, 
Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet, a 
Sínai-félszigetet Egyiptomtól és a 
Golan-fennsíkot Szíriától. 

Izrael több mint egymillió palesztint 
vont közvetlen irányítása alá a megszállt 
Ciszjordániában, Kelet-Jeruzsálemben 
és a Gázai övezetben. A háború végére 
300.000 palesztint űzött el otthonából. 

 

GYERMEKNAP 
MÁJUS 30. 

Magyarországon a gyermeknap egy 
különleges alkalom minden 
gyermek számára: egy csak nekik 
szánt ünnep.  

Ebből a különleges alkalomból 
békés, örömökben és sikerekben 
gazdag életet kívánunk minden 
gyermeknek Magyarországon és az 
egész világon. 

Ezen a különleges napon arra 
kérünk mindenkit, hogy álljon ki a 
kegyetlen izraeli megszállás alatt 
élő palesztin gyermekek mellett, és 
védje meg a gyermekek jogait. 
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A HÓNAP KÉPE 

Al-Haram Al-Sharif 
Al-Aksza a neve az ezüstkupolás, belül 141.640 négyzetméteres mecsetnek, amely másként al-Haram al-
Sharif, vagy Nemes Szentély néven is ismert. A komplexum Jeruzsálem óvárosában fekszik, amelyet az 
ENSZ kulturális szervezete, az UNESCO világörökségi helyszínnek nyilvánított. A Sziklamecset egy 
muszlim szentély, vibráló aranykupolával, amely azon a helyen épült, ahol a hagyomány szerint 
Mohamed próféta az égbe emelkedett a Mirádzs éjszakáján. Építésére az Omajjád Abdel Malik ibn 
Marwan kalifa adott megbízatást, amely fia, Al-Walid uralkodása idején, 705-ben fejeződött be. 
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KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG 

Közösségeken alapuló 
idegenforgalom 
A Palesztin Örökség Útvonal 
vezetett tanulmányutat 
szervezett a helyi és nemzetközi 
újságírók, illetve a média 
képviselői számára. A 
kirándulásra egy újonnan 
fejlesztett szakaszon került sor 
Beit Mirsimtől Battirig. A 
tanulmányút egy túrával 
kezdődött Surif területén, majd 
a résztvevők meglátogatták a 
Hebron kormányzóságot 
körülvevő települések 
szolgáltatóit. 

A tanösvény új szakasza 16 
települést érint, és 60 
kilométerrel hosszabbítja meg 
az eredetileg 440 km hosszú 
Palesztin Örökség Útvonalat. A 
tanulmányút célja az volt, hogy 
megismertesse az újságírókkal 
az új turisztikai attrakciókat, és 
ízelítőt adjon számukra abból az 
élményből, amit az útvonalon 
kiránduló vendégek átélhetnek. 
A vendégek megtapasztalták a 
változatos növény- és 
állatvilágot, és élvezhették a 
természet szépségét, valamint a 
történelmi és kulturális 
helyszíneket, de legfőképp 
találkoztak a turisztikai 
szolgáltatókkal az útvonal új 
szakaszán. 

 

ESEMÉNYEK 

NEMZETKÖZI 
VIRTUÁLIS MŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS 
Hebron városában nyílt meg a 
“Zahret al-Madaen” Nemzetközi 
Virtuális Művészeti Kiállítás, melyet 
a Kulturális Minisztérium 
védnökségével a “Haneen” 
Képzőművészeti Fórum Szövetség 
rendezett, együttműködésben a 
Palesztin Társadalom a Kultúráért és 
a Palesztin Gyermekművészetért 
szervezettel. 14 arab és muszlim 
ország 70 művésze vett részt a 
kiállításon olyan műalkotásokkal, 
amelyek témája a palesztin ügy, 
Jeruzsálem judaizációja, illetve 
eredeti lakosainak elűzése. 

FILMVETÍTÉS 
A „Nakba a személyes 
archívumunkban” két rövid arab 
filmből álló vetítés, amelyet a 
Palesztin Múzeum készített a Nakba 
Nap emlékére, Samir Jubran 
zeneszerző közreműködésével. Az 
első videó egy fotómontázs a 
Palesztin Múzeum Digitális 
Archívumából az 1948-as Nakba 
előtti időkről. A kisfilm feleleveníti a 
fényképen lévő egyének életét, 
bemutatva a hétköznapi emberek 
mindennapjainak gazdagságát és 
sokszínűségét, amelytől 
megfosztották a palesztin népet. A 
második videó egy régi csomagról 
szól, amiben szezámmag van, amit 
galileai palesztin falu, Sirin lakói 
takarítottak be néhány évvel az 1948-
as Nakba előtt.  

SPORT 

PALESZTINA AZ UEFA 
BAJNOKSÁGON 
A Szingapúr ellen vívott 4-0-ás 
győzelmével Palesztina életet lehelt 
kvalifikációs reményeibe a 2022-es FIFA 
Világkupára és a 2023-as AFC Ázsia 
Kupára az ázsiai selejtező D 
csoportjában. Palesztinának győzelemre 
volt szüksége ahhoz, hogy feljebb jusson 
a táblán, és kiválóan teljesítették is a 
győzelmet, ahogy félresöpörték 
Szingapúrt. 

 
 
PALESZTINA RÉSZT VESZ 
AZ ARAB PORFI 
BOKSZOLÓKNAK KIÍRT 
OROSZ NAGYDÍJON 
Palesztina jelen lesz az arab profiknak 
kiírt boksz bajnokság orosz nagydíján. A 
Palesztin Állam hat ökölvívója lesz jelen 
a július végén az orosz fővárosban, 
Moszkvában megrendezésre kerülő 
bajnokságon. 

PALESZTINA RÉSZT VETT 
A BUDAPESTI JUDO 
VILÁGBAJNOKSÁGON 
Palesztina részt vett a Budapesten 
rendezett Judo Világbajnokságon. 16 
országból 668 férfi és nő vett részt a 
versenyen. A Judo Szövetség vezetője 
részt vett a nyitóünnepségen.  

PALESZTINA RÉSZT VESZ 
AZ ARAB IFJÚSÁGI- ÉS 
SPORTMINISZTEREK 
TANÁCSÁNAK 66. 
TALÁLKOZÓJÁN 

Elérhetőségek 
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 120. 
Telefon (+36) 1-325-7579 Fax (+36) 1-326-0341 
Honlap http://palestine.hu   Email embassy@palestinemb.hu  
Twitter @EmbassyHungary Instagram  palestine_in_hungary 
Youtube  Palestine Embassy Hungary 
LinkedIn Embassy of the State of Palestine - Hungary 


