
    
 
 
 
 

LASSÚ MÉRGEZÉS 
GÁZÁBAN 

Az Euro-Mediterranean Human Rights 
Monitor emberi jogi megfigyelő, valamint 
a vízzel, környezettel és egészségüggyel 
foglalkozó Global Institute for Water, 
Environment and Health (GIWEH) közös 
nyilatkozatot adott ki az ENSZ Emberi 
Jogi Tanácsának 48. ülésén. A nyilatkozat 
feltárja, hogy „a hosszú távú izraeli blokád 
súlyos károkat okozott Gáza 
vízbiztonságában.” 

Az izraeli blokád a víz 97%-át 
beszennyezte, az ostrom alatt álló enklávé 
lakói pedig arra kényszerülnek, hogy 
végignézzék a lassú mérgezést. 

Ez a vízügyi válság komoly veszélyt jelent 
a blokád alatt élő lakosság egészségére 
nézve. A legfrissebb adatok szerint a 
Gázában elterjedt megbetegedések 
egynegyedét a vízszennyezés okozta, és a 
gyermek- és csecsemőhalálozások 12%-a a 
szennyezett vízzel kapcsolatos 
bélbetegségekhez köthető. 
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TÁMADÁS ALATT 
AZ OLÍVASZÜRET 

Az olívaszüret közeledtével 
felerősödtek az izraeli megszálló 
erők és telepesek gazdaságok és 
gazdálkodók elleni támadásai. 

Október 5-én izraeli telepesek 
palesztinok olívafáit gyújtották 
fel Észak-Ciszjordánia 
megszállt városában, 
Nábluszban. 

Az elmúlt hónapokban 
fokozódtak a telepesek palesztin 
gazdák ellen irányuló 
támadásai, amely egybeesett az 
olívaszüret időszakának 
kezdetével. Az, hogy az izraeli 
hatóságok hagyják, hogy a 
telepesek következmények 
nélkül indítsanak támadásokat, 
a hivatalos politika része, 
amelynek szándéka, hogy egyre 
több település épüljön a 
megszállt területeken. 

IZRAELI 
AGRESSZIÓ 

ÚJSÁGÍRÓK ELLEN 
A Journalist Support Committee 
(a sajtó- és szólásszabadságot, 
valamint az újságírók jogait 
támogató és védő genfi székhelyű 
nonprofit szervezet) egy 
jelentésében felsorolja az izraeli 
erők támadásait a palesztin 
média munkatársai ellen: 

• A megszálló erők legalább 
három újságírót tartóztattak le 
és vettek őrizetbe, három másik 
letartóztatását pedig 
megújították. 

• Öt újságírót megakadályoztak 
munkájuk végzésében, 
egyiküket egy évre kitiltva az 
Al-Aksza mecsetből, egy 
másikat pedig az utazástól 
tiltottak el. 

• Elkobozták három újságíró 
sajtóengedélyét. 
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JELENLEGI 
HELYZET 
Eddig mintegy 411.526 esetben 
mutatták ki igazoltan a 
koronavírus-fertőzést, 
385.626-an gyógyultak meg, 
4.197 beteg hunyt el. 
A WHO kockázatértékelése 
továbbra is magas: 30.994 aktív 
fertőzöttet tartanak nyilván a 
megszállt palesztin 
területeken. Az esetek 67%-át a 
Gázai övezetben regisztrálták.  
Ciszjordániában az esetszámok 
növekedése lassuló tendenciát 
mutat, jelenleg 10.198 esetet 
tartanak nyilván.  A tesztelés 
növekedett az elmúlt két 
hétben, a pozitivitási arány 
22%-ról 12,7%-ra csökkent. 
Az aktív koronavírus esetek 
megoszlása a megszállt 
palesztin területeken a 
következő: Gazai övezet 67,1%, 
ezt követik a ciszjordániai 
kormányzóságok: Náblusz 
(8,5%), Tulkarm (6,3%), 
Ramallah (4,5%), Jenin (3,7%), 
Qalqilya (2,8%), Salfit (1,7%), 
Hebron (1,1%) és Tubas (0,6%). 
Az összes eset halálozási 
aránya (CFR, az összes 
megerősített eset száma 
osztva a halálesetek számával) 
a megszállt palesztin 
területeken továbbra is 1%. 
A beoltottak száma a megszállt 
palesztin területeken összesen 
1.347.092 fő, vagyis a beoltandó 
palesztin lakosság (16 éves kor 
és afelett) 45%-a: 950.324 fő 
Ciszjordániában és 396.768 fő 
Gázában. 

KÖNYVAJÁNLÓ 
PALESZTINA TÖRTÉNELMI 

SZÓTÁRA 
2. kiadás (2022) 

 
Szerző: Ilan Pappe és Jonny 

Mansour 

A könyv célja, hogy Palesztinát ne 
államként, hanem egy olyan 
országként mutassa be, amelyet 1948-
ban arab és zsidó államra osztottak 
fel. A palesztinok ezeken a 
területeken élnek, valamint szerte a 
világon állampolgárokként, 
menekültekként, vagy száműzött 
közösségekben. A mi szemünkben ők 
és az ország egésze Palesztina 
történelmének része, így ők mind ide 
tartoznak. Ez a könyv az 1800-tól 
napjainkig terjedő időszak 
Palesztináját mint geopolitikai 
fogalmat veszi figyelembe, amely még 
mindig érvényes és releváns. Ennek 
megfelelően felöleli a különböző 
geopolitikai egységeket és államokat, 
amelyek az évek során létrejöttek 
Palesztina országában: az egykori 
oszmán tartományokat, a brit 
mandátumot, Izrael Államot, 
Ciszjordániát és a Gázai övezetet. A 
palesztin lakosság fele száműzetésben 
él – menekülttáborban vagy diaszpóra 
közösségekben. Róluk is 
megemlékezik a könyv. Mivel a 
cionizmus és Izrael története 
összefonódik a palesztinokéval, 
számos cionista/izraeli személy, hely 
és esemény is szerepel a könyvben. 

PALESZTINA ÉS 
A COVID-19 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 

§ Dr. Fadi Elhusseini megbízott 
misszióvezető találkozott Gulyás 
Tibor innovációért felelős 
helyettes államtitkárral. 

§ Találkozott a 2. kerület 
polgármesterével, Őrsi 
Gergellyel. 

§ A Nagykövetségen fogadta 
Egyiptom újonnan kinevezett 
magyarországi nagykövetét, 
Mohamed El Shinawyt. 

§ Találkozott Bokor Balázs ex-
nagykövettel, a Magyar 
Vízilabda-szövetség nemzetközi 
és protokoll igazgatójával, a 
Magyar Hollywood Tanács 
elnökével. 

§ Részt vett a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 
240. tanévének megnyitó 
ünnepségén. 

Palesztina és 
Magyarország 

A VISSZATEKINTÉS, 
AMELY FÁJDALMAS 

EMLÉKEKET IDÉZ 
MOHAMMED ALDURRA 

TÖRTÉNETE 

 

 
Noha 21 év telt el azóta, hogy az 
izraeli hadsereg lövedékei 
megölték a 12 éves Mohammad Al-
Durrah-t, a palesztin ellenállás 
jelképévé vált alakja azonban azóta 
sem fakul meg. 
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A HÓNAP KÉPE 

OLÍVASZÜRET 
A PALESZTINOK MÉLYEN GYÖKEREZŐ 

KULTÚRÁJA 
2021-ben küzdelmes az olajbogyó betakarítása a palesztinok számára 
Izrael hozzáférési korlátozásai és a telepesek támadásai miatt, a 
Ramallahból és Jeruzsálemből származó, 1900 és 1935 között készült 
fotók azonban emlékeztetnek bennünket az olívaszüret mély gyökereire 
és a palesztinok földjükhöz fűződő kapcsolatára. Az emberek és a fák a 
tanúi ennek a gyökerekkel rendelkező kultúrának.  
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OKTATÁS 

EGY PALESZTIN 
MENEKÜLTET 
JELÖLTEK A VILÁG 
LEGBEFOLYÁSOSABB 
DIÁKJA CÍMRE 
Egy libanoni 
menekülttáborban született és 
nevelkedett palesztin diák is 
bekerült a diákok számára 
meghirdetett Chegg Global 
Student Prize 2021 elnevezésű 
díj 50 döntőse közé. A világ 94 
országából több mint 3500 
diákot jelöltek a díjra, amiért 
valódi hatással vannak a 
tanulásra, társaik életére és az 
őket körülvevő társadalomra. 
Aya Yousef a Bejrúti Amerikai 
Egyetem építész hallgatója. A 
Burj Al-Barajneh 
menekülttáborban született, és 
itt végezte tanulmányait az 
UNRWA iskoláiban. Jelenleg 
az ENSZ fiatalokat világszerte 
mentoráló programjainak 
keretében dolgozik. 
2016-2017-ben indította az első 
programozó klubját az 
iskolájában, hogy megossza a 
kódolásban szerzett tudását és 
tapasztalatát a mintegy 20 
diákkal. A tanév végére 
benevezték a Nemzetközi 
Gyermek Békedíjra, és 
Libanon három legjobb diákja 
közé is beválasztották. 

 

ZENE 

BANAT AL-QUDS 
KONCERT 
Október 7-én a Banat Al-Quds 
Group koncertet adott Pål 
Moddi Knutsen norvég 
zenésszel egy határokon 
átnyúló eseményen. Az 
együttes a Faisal Husseini 
Színház közönsége előtt lépett 
fel, míg Moddi a norvégiai 
Oslóban lévő Jákob-
templomban állt a közönség 
elé. 

 

 
TENGER ÉS 
SZABADSÁG 
FESZTIVÁL 
A Tenger és szabadság 
Fesztivál egy kulturális 
rendezvény az Edward Said 
Nemzeti Konzervatórium 
szervezésében. A fesztivál 
helyi és vendég zenészek és 
művészek színes kulturális 
produkcióit és előadásait 
vonultatja fel, elősegítve, hogy 
az ostrom alatt álló társadalom 
is hozzáférjen a kulturális 
élethez és művészeti 
előadásokhoz. A fesztivál idei 
célja, hogy hozzájáruljon 
ahhoz, hogy a gázai lakosság, 
különösen az eddigi 
legkegyetlenebb háborút 
elviselő fiatalok és nők is részt 
vegyenek a szabadságra 
ösztönző kulturális életben. 

SPORT 

NEMZETI LABDARÚGÓ-
VÁLOGATOTT – KÉT 
GYŐZELEM EGYMÁS UTÁN 
A palesztin nemzeti válogatott legyőzte 
Libanon (4–2) és az Egyesült Arab Emírségek 
(1–0) csapatát az október 4–12. között Szaúd-
Arábiában, a Prince Muhammad Bin Fahd 
Stadionban rendezett U23-as Nyugat-Ázsia-
bajnokságon.  

 
 
AZ ELSŐ PALESZTIN 
LABDARÚGÓ ISKOLA 
PALESZTINÁBAN 
Létrejött az első labdarúgó iskola 
Palesztinában “Palestino” névvel, amelynek 
célja, hogy gyerekek számára biztosítson 
találkozási és fejlődési teret. Hamarosan 
Gázában nyílik egy új fióktelep. 

 

ELJÖTT A DATOLYA IDEJE: 
MEGKEZDŐDIK A SZÜRETI 
IDŐSZAK GÁZÁBAN 
Nagyjából 12,44 négyzetkilométeres 
földterület áll készen a 14.000 tonna datolya 
leszüretelésére. A datolyapálmák sikere egy 
olyan időszakban következett be, amikor az 
ostrom alatt álló övezetben élő palesztinok 
egy 11 napos izraeli bombázást szenvedtek el, 
és a megszálló erők folyamatosan 
gyomirtókat és rovarirtókat használnak a 
termény elpusztítására, valamint 
korlátozottan áll rendelkezésre tiszta víz, 
illetve a gépek üzemeltetéséhez szükséges 
üzemanyag. 

 

MEZŐGAZDASÁG 

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 


