
   
 
 
 
 

CÉLKERESZTBEN 
AZ ÚJSÁGÍRÓK 

Augusztus 31-én hét palesztin 
újságírót tartóztattak le az izraeli 
megszálló erők, amiért 
erőszakmentes tiltakozásokról 
tudósítottak a megszállt dél-
hebroni dombság területén. Az 
újságírókat azért tartóztatták le, 
mert egy „lezárt katonai 
zónában" tartózkodtak, amelyet 
egyébként a katonaság szabályai 
lehetővé tesznek. 

A palesztinok az ellen 
tiltakoztak, hogy Izrael ki akarja 
sajátítani a földjeiket. Az 
újságírókat megütötték, a 
kameráikat lefoglalták, majd a 
közeli illegális telep, Kiryat Arba 
rendőrségére vitték őket. 

Az újságírók célbavétele egyre 
inkább az izraeli politika részévé 
válik, hogy elhallgattassák a 
palesztinok és az igazságosság 
hangját. 
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IZRAEL KITILTJA 
MUSZLIMOKAT AZ 

IBRAHIMI 
MECSETBŐL 

Az izraeli megszálló erők 
megtiltották a muszlimoknak, hogy 
az Ibrahimi mecsetben 
imádkozzanak a megszállt 
ciszjordániai városban, Hebronban, 
a zsidó újév miatt. 

Ez az arabok és muszlimok 
érzéseinek felháborító sárba 
tiprása, a szabad vallásgyakorlás 
súlyos megsértése, valamint a 
nemzetközi emberi jogi charták és 
egyezmények durva megszegése.  

Az Ibrahimi mecset Hebron 
óvárosában helyezkedik el. 2017-
ben az UNESCO felvette a 
világörökségi helyszínek listájára 
Palesztinában. Összesen több mint 
200.000 palesztin él Hebronban, 
szemben a mindössze néhány száz 
illegális telepessel, akik nemcsak 
teljesen fel vannak fegyverezve, 
hanem a jelentős izraeli katonai 
jelenlét védelmét is élvezik. 

VISSZATARTOTT 
PALESZTIN HOLTTESTEK 
Az izraeli megszálló hatóság továbbra is 
visszatartja a palesztin fogvatartottak 
holttestét, és nem adják át a családjuknak, 
hogy eltemethessék őket. A mártírok 
listáján szerepel a Qalqilyából származó 
Anis Dawla, aki 1980-ban halt meg, Aziz 
Owaisat Jeruzsálemből – meghalt 2018-
ban, Faris Baroud Gazából, Nasrat 
Taqatqa Betlehemből, Bassam Al-Sayeh 
Nábluszból – meghaltak 2019-ben, 
valamint Saadi Al-Garabli Gázából és 
Kamal Abu Waer Jeninből, akik tavaly 
hunytak el. 

226 rab közül hét mártír halt meg a 
megszállók börtöneiben 1967 és 2020 
között, több száz másik pedig nem sokkal 
szabadulása után vesztette életét az évek 
alatt elszenvedett sérülések, illetve 
betegségek következtében. Az orvosi 
segítségnyújtás elmulasztása egyike volt az 
izraeli börtönvezetés fogvatartottakkal 
szemben alkalmazott visszaélésszerű 
politikájának. 
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A Kolumbiában élő, eredetileg Betlehemből, Palesztinából származó 
Enrique Jedi, a legjelentősebb gyöngyház művész ámulatba ejtő 
gyöngyház alkotásokat jelentetett meg.  
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JELENLEGI 
HELYZET 
Eddig mintegy 368.160 
esetben mutatták ki a 
koronavírus-fertőzést, 
333.113-en gyógyultak meg, 
3.799 beteg hunyt el. 

A WHO 
kockázatértékelése magas: 
2.877 aktív fertőzöttet 
tartanak nyilván a 
megszállt palesztin 
területeken. Az esetek 
68%-át a Gázai övezetben 
regisztrálták.  

Ciszjordániában nem 
reménykeltő a helyzet: 
1.004-gyel nőtt az aktív 
esetek száma, amely az 
előző héten regisztrált 
adatok kétszerese, míg a 
tesztelés ismét növekedett, 
0,6%-os pozitivitási 
rátával. 

Az aktív koronavírus 
esetek megoszlása a 
megszállt palesztin 
területeken a következő: 
Gazai övezet 68%, ezt 
követik a ciszjordániai 
kormányzóságok: Náblusz 
(7,2%), Jenin és Ramallah 
(5,4%), Tubas (2%), 
Betlehem (1,3%), Hebron 
(1,2%).  

Az összes eset halálozási 
aránya (CFR, az összes 
megerősített eset száma 
osztva a halálesetek 
számával) a megszállt 
palesztin területeken 
továbbra is 1,1%. 

KÖNYVAJÁNLÓ 
Egy falat Gáza: hazai ételek és 

hagyományok 

 
HAZAI ÉTELEK ÉS 

HAGYOMÁNYOK 

Lima Shawa a gázai 
hagyományokat és konyhát 
ünnepli új könyvében, amely 
2021 júniusában jelent meg Egy 
falat Gáza címmel. 

"Mielőtt elkezdtem az otthonom, 
Gáza ételeiről és hagyományiról 
írni, vegyes érzelmek – boldogság, 
nosztalgia, nevetés, sőt mély 
szomorúság – kerítettek 
hatalmukba. Ahogy belefogtam, 
özönleni kezdtek az emlékek: 
események, család, szomszédok, 
barátok és az otthon csodálatos 
illata.” 

A könyv Gázai ünnepeivel, 
lakomáival, évszakaival 
kezdődik. Lima Shawa a 
szeretett Gáza illatával, ízeivel és 
gazdagságával átitatott palesztin 
hagyományokat és recepteket 
mutatja be. 

A könyv első részében a 
muszlimok és keresztények által 
tartott ünnepek bemutatásával 
kezdődik, majd elmélyül abban, 
hogy a gázaiak hogyan reagálnak 
a négy évszakra, illetve 
bemutatja a gázai konyhákban 
használt kerámiákat. Majd a 
környezet bemutatását követően 
tér rá a receptekre, a levesekkel 
kezdve. 

PALESZTINA 
ÉS A COVID-19 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 
§ Dr. Fadi Elhusseini megbízott 

misszióvezető részt vett a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén. 

§ A megbízott misszióvezető részt vett a Szent 
István napi ünnepségen, valamint Erdő 
Péter érsek Bazilikában celebrált 
szentmiséjén. 

§ A megbízott misszióvezető egyeztetett a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium Közel-
Kelet és Észak-Afrika Főosztályának 
vezetőjével, Dr. Kveck Péterrel. 

§ A megbízott misszióvezető számos 
újságíróval, média szereplővel és civil 
szervezet képviselőjével találkozott. 

Palesztina és 
Magyarország 

MEGEMLÉKEZÉS NAJI EL-ALI 
MEGGYILKOLÁSÁRA 
1987. AUGUSZTUS 29. 

Naji el Ali az arab világ legnépszerűbb 
művésze, aki nagyszerű vizuális 
dokumentáción keresztül tudta bemutatni 
Palesztina fájdalmát. Eszköze a jól ismert 
rajzfilmfigura, Handala volt, az izraeli 
brutalitás fiatal szemtanúja. Naji el Ali így 
jellemezte Handalát: 
„Ekkor született meg Handala karaktere. A 
fiatal, mezítlábas Handala a gyermekkorom 
szimbóluma volt. Annyi idős, amennyi én voltam 
akkor, amikor elhagytam Palesztinát, és 
bizonyos értelemben még ma is annyi idős 
vagyok, és úgy érzem, fel tudok idézni, érzékelni 
tudok minden bokrot, minden követ, minden 
házat és minden fát, ami előtt elmentem 
gyerekkoromban Palesztinában. Handala alakja 
egyfajta ikon volt, amely mindig megvédte a 
lelkemet az összeomlástól, amikor lassúnak 
éreztem magam vagy elhanyagoltam a 
kötelességeimet.” 
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A HÓNAP KÉPE 

Nabil Anani művei 
Föld és emberek sorozat 

Nabil Anani a kortárs palesztin művészeti mozgalom egyik kulcs alapítója. Anani több művészeti ágban 
is tehetséges: festő, keramikus és szobrász. Úttörő szerepet játszott a helyi anyagok, mint bőr, henna, 
természetes színezőanyagok, papírmasé, fa, gyöngyök, réz és egyéb anyagok felhasználásban. Az előző 
négy évtized során kiváló, innovatív és egyedi alkotások lenyűgöző katalógusát hozta létre. Anani egyúttal 
számos a palesztin művészetről és népművészetről szóló könyv társszerzője is. 



2021. szeptember 15.           Havi hírlevél – 15. szám 

Palesztin Állam Nagykövetsége  4  

FESZTIVÁLOK 

RAMALLAH 12. 
ALKALOMMAL 
RENDEZI MEG ZENEI 
FESZTIVÁLJÁT 

“WEIN A RAMALLAH” 

 
Ramallah önkormányzata 
augusztus 21-26. között 12. 
alkalommal rendezte meg zenei 
fesztiválját Wein A Ramallah 
címmel. Az eseményeknek a 
ramallahi városháza adott 
otthont. A központi téma A 
folyótól a tengerig címet viselte, 
utalva a történelmi Palesztina 
területén élő palesztin nép 
egységére és közös identitására. 
Az eseményeken különböző 
palesztin és arab zenészek léptek 
fel. 

 
 
KÜLÖNLEGES 
ESEMÉNYEK!
Betlehem, Beit Jala és Beit 
Sahour önkormányzata közösen 
rendezte meg a III. Betlehem 
Megyei Diaszpóra Gyűlést, A 
betlehemi kultúra hatása más 
nemzetekre címmel. Az 
eseményre a Betlehem – Arab 
kulturális főváros programjainak 
keretében került sor. Az esemény 
programjai voltak mozi- és 
színházi előadások, kézművesség, 
kortárs művészetek és zene, 
valamint Palesztinában, illetve a 
diaszpórában élő felszólalók 
előadásai. 

ESEMÉNYEK 
KIÁLLÍTÁSOK 
Szeptember 4-én Betlehem 
önkormányzata virtuális kiállítást 
indított útjára a III. Betlehem 
Megyei Diaszpóra Gyűlés 
keretében. 
 
KÜLÖNLEGES 
ESEMÉNYEK!
Szeptember 14-én a Palesztin 
Múzeum Sherif Sarhant látta 
vendégül a Művész beszélget a 
művésszel című beszélgetésen, az 
Egy ország, amelyet a tenger egyesít 
című kiállításon. Sarhan beszélt a 
Mikroszkópia – A kilátás 
visszaállítása című alkotásának 
témáiról, amely a palesztinok 
kapcsolatát tárja fel az északon Ras 
Al-Naqourától délen Rafahig 
terjedő 240 km tengerpartjukkal. 
Sarhan mindezt a palesztin 
tengerpart geológiai összetevőinek 
felvázolásával, valamint a mély 
geológiai átalakulásokkal mutatja 
be, amelyek együtt jártak a 
palesztin emberek tengerparthoz 
való viszonyának változásaival. 

SPORT 
ÚJABB GYŐZELMET 
ARATOTT A NEMZETI 
LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 
A nemzeti labdarúgó-válogatott 2:0 
arányú győzelmet aratott Banglades 
csapata ellen egy barátságos 
mérkőzésen a Kirgíz fővárosban, 
Biskekben. 
 
ARANYÉREM AZ ÁZSIA-
BAJNOKSÁGON 
Az egykor izraeli börtönöket megjárt 
Yazan Jaber aranyérmet nyert az kevert 
harcművészetek sportágban a 2021-es 
GAMMA (Kevert Harcművészetek 
Világszövetsége) Ázsia-
Világbajnokságon. 

 

PALESZTIN 
ÉLELMISZERIPARI 
KIÁLLÍTÁS 
A Nemzetgazdasági Minisztérium 
augusztus 21-én nyitotta meg a 3. 
Élelmiszeripari Kiállítás 2021 
rendezvényt, amelyen több mint 60 
vállalkozás vett részt. 

GAZDASÁG 

OKTATÁS 

PALESZTIN TANÁR A 
VILÁG LEGJOBB 
PEDAGÓGUSA 2021 
CÍM VÁROMÁNYOSAI 
KÖZÖTT 
Nesreen Qutainah, a dél-
ciszjordániai városban, 
Hebronban lévő Dura Martyrs 
Általános Iskola tudomány- és 
matematika szakos tanára 
felkerült az ötven legjobb 
pedagógus listájára, akik közül 
egyvalaki kapja meg a Világ 
legjobb pedagógusa 2021 díjat, 
amelyet a Varkey Alapítvány ítél 
oda, az UNESCO-val 
együttműködésben. 
 

GÁZAIAK ÉPÍTIK 
LEGNAGYOBB HELYI 

KÉSZÍTÉSŰ 
HALÁSZHAJÓT 

A Gázai övezet déli részén található 
Khan Yunisban épült a 21m hosszú, 4-
6m szélet hajó. Készítői abban 
reménykednek, hogy néhány hónapon 
belül vízre ereszthetik a járművet, 
hogyha a befejezéshez szükséges összes 
eszköz rendelkezésre áll. 

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 
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