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AZ ENSZ ELÍTÉLI AZ 
IZRAELI TELEPÜLÉS 

TERVEKET 
“Az izraeli telepek a megszállás 

motorja.” 

November 3-án az ENSZ emberi jogi 
szakértői elítélték Izrael tervét, 
amely szerint új lakóegységek ezreit 
építené fel a megszállt ciszjordániai 
és kelet-jeruzsálemi illegális 
telepeken. 
A határozott elítélő nyilatkozat 
alapja az, hogy az izraeli kormány 
nemrégiben hagyta jóvá több mint 
1.700 lakóegység tervét az illegális 
Givat Hamatos és Pisgat Zeev nevű 
telepeken. 
Emellett 9.000 új egység van tervbe 
véve Atarotban, mintegy 3.400 
egység az E1 térségben, 
Jeruzsálemtől keletre, valamint 
további 3.000 a megszállt 
Ciszjordánia számos illegális 
telepén. 
Továbbá jelentések szerint az izraeli 
kormány visszamenőleg kíván 
legalizálni számos illegális telepet. 

TÁMADÁS 
MUSZLIM 

HELYSZÍNEK 
ELLEN 

November 4-én Izrael 
megszálló erői 
leromboltak egy mecsetet 
Ciszjordániában, a 
megszállt Náblusztól délre 
fekvő Duma városában. 
Másrészt pedig az izraeli 
megszálló rendőrség 
szorosabbra vette 
Jeruzsálemben az Al-
Aksza mecset melletti 
Yusufiya temető ostromát, 
miközben az 
önkormányzat és az Izraeli 
Természetvédelmi és Park 
Hatóság október 25. óta 
bontja a temető egyes 
részeit és sírköveit. Az 
izraeli hatóságok a temető 
ezen részéből közparkot 
kívánnak létesíteni az 
óváros falai körül.  

MEGNYIRBÁLT EMBERI 
JOGI VÉDELMEZŐ 

SZERVEZETEK 
Október 19-én az izraeli védelmi miniszter 
bejelentette, hogy Izrael 2016. évi 
terrorizmusellenes törvénye értelmében 
hat vezető palesztin civil társadalmi 
szervezetet „terrorszervezetté” minősítenek 
a megszállt palesztin területen. A nevezett 
csoportok a következők: Addameer; Al-
Haq; Védelem a gyermekekért – Palesztina; 
a Mezőgazdasági Munkabizottságok 
Szövetsége; Bisan Kutatási és Fejlesztési 
Központ; valamint a Palesztin Női 
Bizottságok Szövetsége. 
Számos nemzetközi hang és a palesztin civil 
társadalom képviselője felszólította az 
ENSZ-t, hogy tegyen azonnali és komoly 
lépéseket az izraeli megszálló hatóságok 
döntésének visszavonására, hangsúlyozva 
az intézményalapításhoz való jog, a 
munkaszabadság és a függetlenség 
védelmének, valamint annak a 
szükségességét, hogy a megszálló államot a 
nemzetközi jog betartására kényszerítsék. 

PALESZTIN ÁLLAM 
NAGYKÖVETSÉGE 
BUDAPEST 
Havi hírlevél 

 

2021. NOVEMBER 15. 
17. szám 

 
Tartalom 
- Támadás muszlim helyszínek ellen  1.o. 
- AZ ENSZ elítéli a település terveket 1.o. 
- Megnyirbált emberi jogi szervezetek 1.o. 
- Palesztina és a COVID-19   2.o. 
- Akinek a lelke még most is él  2.o. 
- Könyvajánló    2.o. 
- Palesztina és Magyarország  2.o. 
- Bemutatjuk Rawan Rajabot  2.o. 
- A hónap képe    3.o. 
- Művészetek    4.o. 
- Gazdaság    4.o. 
- Kulturális örökség    4.o. 
- Sport     4.o. 
- Események    4.o. 



2021. november 15.           Havi hírlevél – 17. szám 

Palesztin Állam Nagykövetsége  2 !  

JELENLEGI 
HELYZET 
Eddig több mint 426.051 
esetben mutatták ki igazoltan 
a koronavírus-fertőzést, 
417.925-an gyógyultak meg, 
4.469 beteg hunyt el.  
Az új koronavírus-
megbetegedések száma 
csökkenni látszik a megszállt 
palesztin területeken, főként 
Ciszjordániában, míg az aktív 
esetek háromnegyede 
továbbra is Gázában 
tapasztalható. 
Az összes eset halálozási 
aránya (CFR) a megszállt 
palesztin területeken továbbra 
is 1%. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

FEHÉR ÉS FEKETE: 
POLITIKAI KARIKATÚRÁK 

PALESZTINÁBÓL 

 
Alkotó: Mohammad Sabaaneh 

A palesztin politikai karikaturista, 
Mohammad Sabaaneh a határozott 
fekete-fehér rajzaival vált 
világhírűvé, amelyek a honfitársai 
által az izraeli megszállás alatt 
elszenvedett számos visszaélést és 
veszteséget fejezik ki, és amelyek a 
népi ellenállást ünneplik. Ez a 
gyűjtemény Sabaaneh 180 legjobb 
karikatúráját tartalmazza, köztük 
olyanokat, amelyek azt a nélkülözést 
ábrázolják, amelytől ő és más 
palesztin politikai foglyok 
szenvedtek Izrael számos 
börtönében. Ez a könyv mélyreható 
betekintést nyújt a politikai és 
társadalmi küzdelmekbe, 
amelyekkel a palesztin nép 
szembenéz, és élesen kritizálja a 
„nemzetközi közösség” tétlenségét 
és bűnrészességét. Az előszót a 
veterán grafikusművész, Seth 
Tobocman írta. 

Mohammad Sabaaneh egy 
Ramallahban, Ciszjordániában élő 
palesztin grafikusművész. Ő a 
Palesztin Nemzeti Hatóság 
napilapja, az Al-Hayat al-Jadida fő 
politikai karikaturistája, aki számos 
más újságban is publikálta munkáit 
az arab világban. A Nemzetközi 
Karikatúra Mozgalom, valamint a 
világ vizuális újságíróiért dolgozó VJ 
Mozgalomnak is a tagja. 

PALESZTINA ÉS 
A COVID-19 

 
ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 

§ A megbízott misszióvezető, Dr. Fadi 
Elhusseini találkozott Karácsony 
Gergellyel, Budapest 
főpolgármesterével, valamint az 1. 
kerület polgármesterével, Váradiné 
Naszályi Mártával. 

§ Részt vett az 1956-os forradalom 
elmékére rendezett ünnepségen. 

§ Részt vett az Arab Nagykövetek 
Tanácsa ülésén. 

§ Találkozott Giovanni püspökkel és 
Youssef Khalil tisztelendő atyával. 

§ Találkozott számos magyarországi arab 
és palesztin üzletemberrel. 

§ Félárbocra eresztették a palesztin 
zászlót a Balfour-nyilatkozat emlékére. 

§ A Palesztin Nagykövetség közleményt 
adott ki az ikonikus vezető, Jasszer 
Arafat mártíromságának 17. 
évfordulója alkalmából. 

Palesztina és 
Magyarország 

AKINEK A LELKE 
MÉG MOST IS ÉL 

JASSZER ARAFAT 

 
November 11-e a példaképpé 
vált palesztin vezető, Jasszer 
Arafat halálának évfordulója, 
aki 17 évvel ezelőtt távozott, ám 
örökségül hagyta a küzdés és az 
alapító vezetők által követett 
nemzeti stratégia szemléletét.  

Az 1988. november 15-én 
Algírban kiadott függetlenségi 
nyilatkozatot követően a néhai 
vezető ugyanazon év december 
13–14-én a közel-keleti 
igazságos békére irányuló 
palesztin kezdeményezést 
terjesztett elő az ENSZ 
közgyűlésén, amelyet Izrael 
elárult. 

BEMUTATJUK RAWAN 
RAJABOT 

PALESZTIN NŐ 
ÜVEGHULLADÉKBÓL ÁLLÍT 

ELŐ KÖRNYEZETBARÁT 
ÉPÍTŐKÖVEKET 

 
Rawan Rajab, egy palesztin nő 
vállalkozást indított, amely 
üveghulladékból állít elő környezetbarát 
építőköveket. Az üveghulladékot úgy 
dolgozza fel, hogy porrá őrli, és fehér 
homokot, majd mutatós építőköveket 
formál belőle. 

Rajab két négyzetméter színes követ állít 
elő naponta, és a projekt bővítését 
tervezi. 
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A HÓNAP KÉPE 

Beit Al Karmeh 
 

A Beit Al Karmeh egy vendégház, amely a Jeruzsálemtől nyolc kilométerre északra fekvő Kufr Aqab 
városában helyezkedik el, az oszmán-kori épületegyüttes közepén. A vendégházat a közelmúltban újította 
fel az építészeti örökség megőrzésével foglalkozó Riwaq Center. 

Az egyik történelmi épületet, a Hosh Dar Barakatot a Dalia Association bérelte ki és nyitotta meg Beit Al 
Karmeh (Szőlőház) néven. Az épületben egy ’quot’ (táplálkozás) elnevezésű közösségi konyha, tárgyaló 
szobák, egy könyvtár, egy közösségi iroda és két szoba található. 
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MŰVÉSZETEK 

PALESZTIN MOZI 
NAPOK 

 
 
Ameer Fakher Eldin Az 
idegen (Al-Gharib) című, 
Palesztina által a 2022-es 
Oscar-díjra jelölt 
filmjének vetítésével 
kezdődött meg az évente 
megrendezésre kerülő 
Palesztin Mozi Napok 8. 
évada a ramallahi 
Kultúrpalotában. 
Az idei Palesztin Mozi 
Napokon több mint 60 
gondosan válogatott játék-
, dokumentum- és 
rövidfilm került vetítésre, 
egybegyűjtve hat palesztin 
város – Ramallah, 
Jeruzsálem, Betlehem, 
Gáza, Haifa és Názáret – 
mozirajongóit.  
A 8. alkalommal 
megrendezett filmfesztivál 
november 3–8. között 
zajlott, amelynek során 
palesztin független és 
művészi produkciókat, 
valamint az arab és 
nemzetközi mozi gazdag és 
merész elbeszélő 
alkotásait mutatták be. 

 

GAZDASÁG 

PALESZTIN PROGRAM 
NYERT DÍJAT AZ ENSZ 
ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI 
KERETEGYEZMÉNYÉN 
BELÜL 
A Világbank által finanszírozott 
Munkahelyteremtés (F4J) program két 
beruházási projektje Palesztinában 
elnyerte az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye Titkárságának díját a 
„Klímabarát befektetések finanszírozása” 
kategóriában. 

A két F4J tevékenység – egy napenergiával 
működtetett ipari park Gázában és 500 
napenergiával ellátott állami iskola – 
elismerésben részesült „innovatív 
finanszírozási struktúrájukért, [amely 
magában foglalja] a vegyes koncessziós 
finanszírozást a projektkockázat 
csökkentése érdekében.” 

 

SPORT 

PALESZTIN GYŐZELEM A 
TESTÉPÍTŐ 
BAJNOKSÁGON 
A Jeruzsálemből származó palesztin 
Qusai Nasser lett az Ukrajnában 
rendezett testépítő bajnokság első 
helyezettje Physique kategóriában. 

 
 

 

KÖNYVBEMUTATÓK 
§ A Túlélési kísérletek egy 

könyvbeszélgetés Ghassan Naddaf 
íróval, amelyet a Palesztin 
Regényklub szervezett november 3-
án. 

§ A Felejthetetlen: Palesztina kétezer éves 
dokumentációban című könyvet Dr. 
Salman Abu Sitta mutatta be a Dr. 
Johnny Mansourral folytatott 
beszélgetés keretében, amelynek 
során a Palesztina – a föld és az 
emberek – térbeli és társadalmi 
dokumentálására irányuló, 
folyamatban lévő projektjét 
tárgyalták. 

KÜLÖNLEGES 
ESEMÉNYEK 
November 4–7. között tartották a 
Terra Fidea évelő római olajfáiról 
gyűjtött olajbogyók friss olívaolaj-
kóstolóját. 

ESEMÉNYEK 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

§ Felavatták a jerikói Hisham Palota 
mozaikburkolatát, amelyet a világ 
kulturális örökségének egyik 
legkülönlegesebb projektjének tartanak. 
A mozaik a világ legnagyobbja (827 m2), 
38 mozaik szőnyegből áll. A projekt a 
Turisztikai és Régiségekkel foglalkozó 
Minisztérium és a Japán Nemzetközi 
Együttműködési Ügynökség 
együttműködésével jött létre. 

§  

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 


