
 

     
 

 

 

 

ENSZ EMBERI JOGI 
FŐBIZTOS: 

PALESZTINÁBAN 
KATASZTROFÁLIS A 

HELYZET 

December 7-én az ENSZ emberi 

jogi főbiztosa, Michelle Bachelet 

egy az ENSZ a palesztin nép 

elidegeníthetetlen jogaival 

foglalkozó bizottsága által 

szervezett ülés során közölte: 

„Összességében a jelenlegi 

emberi jogi helyzet a megszállt 

palesztin területeken 

katasztrofálisnak mondható, 

több mint 4 millió fő jogai 

sérülnek súlyos mértékben.” 

„Csak a megszállás 

megszüntetése hozhat tartós 

békét és teremtheti meg azokat 

a feltételeket, amelyek mellett 

mindenki emberi jogai teljes 

mértékben tiszteletben lehet 

tartani” – tette hozzá Bachelet. 
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ROHAM AZ IBRAHIMI 
MECSET ELLEN AZ 

IZRAELI ELNÖK 
VEZETÉSÉVEL 

November 28-án az izraeli elnök, 

Isaac Herzog megrohamozta az 

Ibrahimi mecsetet a megszállt 

ciszjordániai városban, Hebronban, 

ezzel nyilvánvalóvá téve, hogy 

támogatja a zsidó telepesek terveit. 

Az izraeli erők lezárták a mecset 

kapuit, megakadályozva a palesztin 

lakosokat, hogy imádkozzanak 

vagy a közelben álljanak, továbbá 

arra kényszerítették az üzletek 

tulajdonosait, hogy zárjanak be,  

akadályozták a sajtó munkatársait 

munkájuk végzésében – többekre 

közülük rátámadtak -, hogy ne 

tudjanak beszámolni a 

behatolásról. 

Az izraeli elnök telepes vezetők 

kíséretében az Ibrahimi mecsetben 

gyújtotta meg a zsidó Hanuka 

ünnep első gyertyáját. 

TERV 9.000 LAKÓEGYSÉG 
ÉPÍTÉSÉRE 

November 24-én Izrael jeruzsálemi 

önkormányzata előterjesztette 9.000 

lakóegység tervét a megszállt 

Ciszjordániában lévő Kalandiya 

repülőtér helyén. 

A javaslatot jelenleg a 

Pénzügyminisztérium égisze alatt 

működő Kerületi Tervezési és Építési 

Bizottság tárgyalja. 

A beruházás keretében az 1924 és 

2000 között üzemelő repülőtér 124 

hektáros területén új település jön 

létre, parkokkal, szállodákkal, 

középületekkel, üzleti területekkel és 

lakóépületekkel. 

A helyszínre látogatott egy az Európai 

Unió tisztviselőiből álló delegáció. Az 

EU Palesztinába akkreditált 

képviselője, Sven Kuhn Kuhn von 

Burgsdorff úgy nyilatkozott, hogy a 

terv veszélybe sodorja a konfliktus 

lehetséges kétállami megoldását és 

hozzájárul Jeruzsálem 

Ciszjordániától való elszakadásához. 
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A PALESZTIN NÉPPEL VALÓ 
SZOLIDARITÁS VILÁGNAPJA 

 
1977-ben az ENSZ Közgyűlése 

november 29-ét a Palesztin Néppel 

Való Szolidaritás Világnapjává 

nyilvánította (32/40B határozat), és 

évenkénti megtartását írta elő. 

A 60/37 (2005. december 1.) számú 

határozatban a Közgyűlés felkérte a 

Palesztin nép elidegeníthetetlen 

jogainak gyakorlásával foglalkozó 

bizottságot és a Palesztin jogokkal 

foglalkozó osztályt, hogy a november 

29-i a Palesztin Néppel Való 

Szolidaritás Világnapja részeként 

továbbra is szervezzenek évente 

kiállítást vagy kulturális eseményt a 

palesztin jogokról, együttműködésben 

az ENSZ mellett működő Palesztin 

Állandó Megfigyelő Misszióval. 

 
ESEMÉNYEK ÉS TALÁLKOZÓK 
▪ Palesztina és Magyarország új 

tanulmányokról és ösztöndíjakról 

szóló egyetértési megállapodást írt 

alá. 

▪ Mazen Ghoneim miniszter, a 

Palesztin Vízügyi Hatóság vezetője 

részt vett a Planet Budapest 2021 

konferencián, és számos kétoldalú 

tárgyalást folytatott.  

▪ Dr. Fadi Elhusseini megbízott 

misszióvezető találkozott Őexc. 

Abdulla Al Dosarival, Katar állam 

újonnan kinevezett nagykövetével; 

Dr. Fischl Vilmossal, a 

Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsának 

főtitkárával; Miklóssy Ferenccel, az 

az MKIK Magyar-Arab Tagozatának 

elnökével; Tüske Lászlóval, az 

Országos Széchényi Könyvtár volt 

főigazgatójával. 

▪ A Palesztin Nagykövetség 

közleményt adott ki a Palesztin 

Néppel Való Szolidaritás Világnapja 

alkalmából. 

JELENLEGI HELYZET 

Eddig több mint 432.921 

esetben mutatták ki igazoltan 

a koronavírus-fertőzést, 

424.754-en gyógyultak meg, 

4.558 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 

EGY ALKOTÓ KÖZELRŐL: 

VERA TAMARI MUNKÁSSÁGA 

 
A Penny Johnson és Anita Vitullo 

szerkesztésében megjelent Intimate 

Reflections: The Art of Vera Tamari 

című könyv Vera Tamari munkásságát 

és a palesztinai művészetekre gyakorolt 

hatását mutatja be. Tamarit 

Ciszjordánia egyik vezető művészeként 

tartják számon. Önálló kiállításai voltak 

Ramallahban és Jeruzsálemben, de 

részt vett olyan csoportos kiállításokon 

is, mint a Forces of Change: Artists of 

the Arab World (A változás erői: az arab 

világ művészei), amelyet a Washington 

DC-ben található a Nők a Művészetben 

Nemzeti Múzeumban mutattak be 

1994-ben; az 1989-ben és 1990-ben 

Ammanban (Jordánia), Salernoban 

(Olaszország), Bonnban és 

Frankfurtban (Németország) bemutatott 

New Visions: Art from the Occupied 

Territories (Új víziók: művészet a 

megszállt területekről); az 1986-ban 

Jeruzsálemben bemutatott Tallat: 

Palestinian Women’s Art Exhibition 

(Tallat: Palesztin nők művészeti 

kiállítása); az 1981-ben Londonban 

bemutatott Third World Artists 

Exhibition (3. Művészeti Világkiállítás) 

és az 1980-ban Bagdadban (Irak) 

bemutatott Women Arab Artists (Női 

arab művészek) című kiálltás. A 

közelmúltban a Made in Palestine 

(Palesztinában készült) kiállításon 

jelentek meg munkái, amely 2006-ban 

bejárta az Egyesült Államokat. 

Tamari elsősorban agyaggal készít 

lapos domborműveket, szobor 

installációkat és általa faragott 

festményeknek hívott alkotásokat. 

1975-ben ő volt az első művész, aki 

kerámia stúdiót alapított 

Ciszjordániában. 

PALESZTINA ÉS A 
COVID-19 

Palesztina és Magyarország 

PSYCHOLOGY SPA 

BEMUTATKOZIK 
PALESZTINA EGYIK 
LEGSPECIÁLISABB ÉS 
LEGKÜLÖNLEGESEBB 

NGO-JA 

 
A 2016-ban indult Psychology 

Spa az első pszichológiai 

oktatásra szakosodott 

nonprofit szervezet 

Palesztinában. A Psychology 

spa egy olyan, csoportok 

találkozására alkalmas hely, 

ahol tanulhatnak, eszmecserét 

folytathatnak, tapasztalatokat 

oszthatnak meg és 

felfedezhetik a pszichológiai 

tudásszerzés módszereit. 

Olyan készségekkel látja el az 

egyéneket, amelyekkel 

képesek segíteni maguknak, 

jobban megértve saját 

pszichológiai állapotukat, 

ezáltal pedig javítani tudják 

életminőségüket. 
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Felgyúltak a betlehemi karácsonyfa fényei 
 

Különleges alkalom az egész világon, de méginkább Betlehemben, ahol Jézus született. Betlehem városa 

hatalmas tömeg jelenlétében ünnepelte a karácsonyfa kivilágítását a Jászol téren. Az eseményen 

emberek százai gyűltek össze, akik egész Ciszjordánia területéről érkeztek Betlehembe. Az utazási 

korlátozások miatt számos külföldi delegáció kénytelen volt távol maradni. Az óriási fán – tetején egy 

ragyogó csillaggal – színes égők százai gyúltak ki, az éjszakai eget pedig piros, fehér és zöld tűzijáték 

világította meg. 

A HÓNAP KÉPE 
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ESEMÉNYEK 

 
KARÁCSONYI VÁSÁR 
December 2-án 21. 

alkalommal nyitotta meg 

kapuit az évente 

megrendezésre kerülő 

Karácsonyi Vásár, amely 

különféle helyi és nemzetközi 

karácsonyi ételeket, 

terméket, műalkotásokat, 

valamint karácsonyi zenei 

előadásokat és gyermeknek 

szóló programokat kínál.  

A vásárt Betlehem 

önkormányzata szervezte, a 

Karácsonyi ünnepségek 

2021-2022 rendezvény-

sorozat részeként. 

 

KONCERTEK 
A Filasteen Young Musicians 

Orchestra (Fiatal palesztin 

zenészek zenekara) idei 

második palesztinai turnéja 

egyik állomásaként 

november 26-án koncertet 

adott egy az Aida 

menekülttábor gyermekeivel 

tartott oktató zenei 

workshopot követően, 

amelyet a Barenboim-Said 

Center for Music és a 

Alrowwad Cultural and Arts 

Society szervezett. 

Második palesztinai turnéja 

során a Filasteen Young 

Musicians Orchestra fellépett 

a Ghassaneh falu 

gyermekeivel tartott zenei 

workshopot követően a 

Barenboim-Said Center for 

Music szervezésében. 

SPORT 

A PALESZTIN LÖVÉSZ 
SZÖVETSÉG AZ ISSF TÁRSULT 
TAGJA 

A Nemzetközi Sportlövő Szövetség 

(ISSF) Wroclawban (Lengyelország) 

tartotta ülését. Az ISSF Végrehajtó 

Bizottságának tagjai jóváhagyták a 

Palesztin Lövész Szövetség társult 

tagként való felvételét. 

 

ÚJ GYŰJTEMÉNY A NETFLIXEN 
PALESZTIN FILMEKBŐL 

▪ Egy 32 palesztin filmből álló 

gyűjtemény vetítését kezdte meg a 

Netflix, amelyek között díjnyertes 

rendezők, mint Annemarie Jacir, Basil 

Khalil, és Elia Suleiman filmjei is 

szerepelnek. A filmek között 

megtaláljuk az alábbiakat: 

▪ The Present, Eyes of a Thief, Born In 

Gaza, A Drowning Man, Frontiers of 

Dreams and Fears, A Man Returned, 

When I Saw You, Children of Shatila, 

Paradise Now (Mennyország most), 

Chronicle of a Disappearance, 

Maradona’s Legs, 3000 Nights, In 

Vitro, Bonbone, Three Logical Exists, 

Ghost Hunting. 

 

FILMEK 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

 
A DAR AL-CONSUL FELÚJÍTÁSA – 
ŐSI ROMOKBÓL MODERN 
PALESZTIN KÖZPONTOK 

 
▪ A Dar Al Consul (A konzul háza) 

felújítása és lakó-, illetve civil 

komplexummá alakítása, amely 2014-

ben kezdődött, lezárult. 

▪ A Dar Al Consul három évtizeden 

keresztül porosz konzulátusként és a 

konzul rezidenciájaként működött. Innen 

kapta a nevét az épület: Dar Al Consul (A 

[porosz] konzul háza) – a név a 

szájhagyomány útján máig fennmaradt. 

▪ A beruházás lehetőséget biztosított 40 

egyetemi és posztgraduális hallgató 

számára, hogy munkahelyi képzésben 

vegyen részt és készségfejlesztő 

tapasztalatokat szerezzen a felújítási 

munkák során, valamint a beruházás 

operatív feladataiban való részvétellel. 

▪ Kulturális szempontból a projekt részét 

képezte régészeti kincsek feltárása és 

konzerválása is. Öt fő lelet látható 

jelenleg a helyszínen, új életre keltve az 

olyan maradványokat, mint amilyen a 

római, a bizánci, a késő iszlám és a 

mamlúk korból származó ciszternák, 

mozaikpadlók, magánfürdők és 

vízcsatornák. 

 

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  
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