
 

  

  

  

 

 

     
 

 

 

 

A WCC ELÍTÉLI AZ 
IZRAELI 

DISZKRIMINÁCIÓT 

Az Egyházak Világtanácsának 

(WCC) Központi Bizottsága 

közleményt adott ki a genfi 

Ökumenikus Központban, 

amelyben Izraelt „a palesztinok 

nyílt és szisztematikus 

diszkriminációjával" vádolja. 

A WCC szerint a közelmúlt 

eseményei – beleértve a 

palesztinok erőszakos 

kitelepítését a megszállt 

Ciszjordániából és Kelet-

Jeruzsálemből – „rávilágítottak az 

igazságos béke egyre növekvő 

akadályaira a térségben." 

Mély aggodalmának adott hangot 

amiatt, hogy Izrael a közelmúltban 

megzavarta a keresztény vallási 

szertartásokat, miután az izraeli 

legfelsőbb bíróság döntése 

lehetővé tette az izraeli telepesek 

számára, hogy kisajátítsák a Jaffa-

kapu közelében lévő egyházi 

ingatlanokat a megszállt 

Jeruzsálem óvárosában. 
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AZ IZRAELI ORVOSI 
KAMARA A KÍNZÁS 

PÁRTJÁN 

Az Orvosok az Emberi Jogokért 

vezetője panaszt nyújtott be a 

Nemzetközi Orvosi Szindikátushoz az 

Izraeli Orvosi Kamara ellen, azt állítva, 

hogy az rendszeresen tagadja és 

alárendeli a palesztinok egészséghez 

és biztonsághoz való jogát. 

A panaszban részletezett négy fő téma 

közé tartozik a palesztin egészségügyi 

személyzet biztonságának 

veszélyeztetése az izraeli rajtaütések 

során, valamint a palesztin betegek 

egészségügyi ellátáshoz való joga. 

A jelentés felsorolja azon orvosok 

szerepét is, akik segédkeznek az 

izraeli Shin Bet hírszerző 

ügynökségnek a palesztinok 

kínzásában. 

A civil szervezet hozzáteszi, hogy az 

Izraeli Orvosi Kamara figyelmen kívül 

hagyta a hozzá benyújtott 

tanúvallomásokat arról, hogy gázai 

gyerekeket szüleik nélkül küldtek ki 

kezelésre az övezetből. 
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Megszállás a 

számok tükrében 

- 4 palesztint gyilkoltak meg 
(egyiküket halálra verték 
Tulkaremben). 

- 13 őrizetbe vétel. 

- 430 olajfát téptek ki Nábluszban. 

- 1.480 dunum földet elkoboztak 
Ramallah and Náblusz között. 

- Településbővítés a Jordán-völgy 
északi részén. 

- 1 vízvezetéket tönkretettek Duma 
Nábluszban. 

- 73 jogsértés az Al-Aksza mecset 
ellen. 

- Több építményt leromboltak 
Khirbet Ibzeiben (Észak-Tubas). 

- 45 km-rel bővült az apartheid fal. 

- 2,2 km2 kisajátított terület 
Betlehemtől keletre. 
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JELENLEGI HELYZET 

Eddig több mint 592.699 esetben 

mutatták ki igazoltan a koronavírus-

fertőzést, 582.977-en gyógyultak 

meg, 5.657 beteg hunyt el. 

JERUZSÁLEM MACSKAKÖVEI 

 
Szerző: 

ARTHUR HAGOPIAN  

Jeruzsálem: az arany, a fény városa. 

Egy lenyűgöző enklávé, amelyről azt 

mondják, hogy a világ közepe, és hogy itt 

kezdődött a történelem. 

És azt is mondják, hogy a tíz szépségből, 

amellyel Isten megajándékozta a világot, 

Jeruzsálem kilencet kapott – és a világot 

sújtó tíz csapásból is kilenc jutott 

Jeruzsálemnek. 

Jeruzsálem macskaköves utcáinak 

minden egyes csempéje egy-egy 

történetet mesél el, amely egybefonja 

lenyűgöző népeinek krónikáját: a 

keresztényekét (örmények, koptok, 

etiópok, görögök, szírek, akik még mindig 

beszélnek arámiul), a muszlimokét és a 

zsidókét. 

A könyv belemerül a labirintusszerű 

szerkezetbe, és egy örmény 

szemszögéből nézve meséli el az 

olvasónak a három főszereplő történetét a 

csodáról és a rejtélyről, a dicsőségről és a 

katasztrófáról, a diadalról és a 

kétségbeesésről. 

PALESZTINA ÉS A 

COVID-19 

BEMUTATJUK DR. SUAD AMIRY-T 

 
Suad Amiry palesztin író és építész, 

aki a ciszjordániai Ramallah 

városában él. A Bejrúti Amerikai 

Egyetemen, a Michigani Egyetemen 

és a skóciai Edinburgh-i Egyetemen 

tanult építészetet. Szülei 

Palesztinából a jordániai Ammánba 

költöztek. Ott nevelkedett, majd a 

libanoni fővárosba, Bejrútba ment 

építészetet tanulni. Sharon and My 

Mother-in-Law (Sharon és az 

anyósom) című könyvét 19 nyelvre 

fordították le, a legutóbbi, arabul 

megjelent könyve pedig bestseller 

volt Franciaországban. A könyv 

2004-ben Olaszországban elnyerte a 

rangos Viareggio-díjat. 

Ő az 1991-ben alapított Riwaq 

Építészetvédelmi Központ 

igazgatója és alapítója. A központ az 

első volt a maga nemében, amely az 

építészeti örökség helyreállításával 

és védelmével foglalkozott 

Palesztinában. A Riwaq 2013-ban 

megkapta az Aga Khan építészeti 

díjat a Birzeit történelmi központ 

újjáélesztéséért. 

 

Palesztina és 
Magyarország 

 

ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 
▪ A palesztin nagykövet 

találkozott Altusz Kristóf 

nagykövettel, az Elnöki 

Kabinet külügyi 

igazgatójával. 

▪ Dr. Fadi Elhusseini 

nagykövet részt vett 

Munther Qidan palesztin 

orvos és családja 

emléktáblájának 

leleplezésén. 

▪ Elhusseini nagykövet 

fogadta a 

világbajnokságon 

résztvevő palesztin 

úszócsapatot 

▪ Elhusseini nagykövet 

találkozott Dr. Perosa 

István nagykövettel, a 

Stipendium Hungaricum 

Főosztály vezetőjével. 

▪ Fogadta Miklóssy 

Ferencet, a Magyar 

Kereskedelmi és 

Iparkamara Közel-Kelet 

és Észak-Afrika 

Tagozatának elnökét. 

▪ Részt vett az Arab 

Nagykövetek 

Tanácsának ülésén, 

valamint számos nemzeti 

napi fogadáson. 
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JERUZSÁLEM 
NEMZETKÖZI 
REPÜLŐTÉR 

 

A Jeruzsálem Nemzetközi 

Repülőtér egy jelenleg nem 

használt regionális repülőtér, 

amely Jeruzsálem és Ramallah 

között található. Amikor 1924-

ben megnyitották, ez volt az első 

repülőtér a brit mandátum alatt 

álló Palesztinában. 1967 előtt, a 

jordán fennhatóság idején, a 

Royal Jordanian és a Middle 

East Airlines naponta 

üzemeltetett kereskedelmi 

járatokat az Atarot repülőtérre és 

onnan vissza. Miután Izrael 

1967-ben a hatnapos háború 

során megszállta Ciszjordániát, 

a repülőtér izraeli megszállás alá 

került. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÓNAP KÉPE 
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SPORT 

A PALESZTIN JIU JITSU 
CSAPAT GYŐZÖTT A 
THAIFÖLDI NEMZETKÖZI 
BAJNOKSÁGON 
A Jiu-Jitsu csapat hat érmet 

szerzett a Thaiföldön megrendezett 

„Grand Prix" és „Patia" 

strandbajnokságokon és 

csapatversenyeken. Mohamed 

Odehallah nyerte a csapat első 

aranyérmét a „Grand Prix" 

bajnokságon junior kategóriában, 

míg Qais Choucair és Mohamed 

Rowadi bronzérmet szerzett. 

 
 
A PALESZTIN NEMZETI 
LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT A 
94. A RANGSORBAN  
A palesztin nemzeti labdarúgó-

válogatott, az Al Fidaii a márciusi 

100. helyről a 94. helyre emelkedett 

a FIFA legfrissebb ranglistáján. 

A csapat új helyezése annak 

köszönhető, hogy sikeresen 

kvalifikálta magát a 2023-as AFC 

Ázsiai Kupára. 

A válogatott felkerült Ázsia 15 

legjobb csapatának listájára is. 

 

PALESZTINA NEMZETKÖZI 
FESZTIVÁL 

▪ A Covid-19 miatti kétéves szünet 

után június 27-én vette kezdetét 

az idén 21. alkalommal 

megrendezett Palesztina 

Nemzetközi Fesztivál. 

▪ A zenének és táncnak szentelt 

fesztivál egy olyan kreatív, 

kulturális és művészeti projekt, 

amely a külvilághoz kapcsolódva 

hozzájárul a Palesztinát és a 

palesztin népet évtizedek óta sújtó 

kulturális ostrom megtöréséhez. 

 
16. RAMALLAHI KORTÁRS 
TÁNCFESZTIVÁL 

▪ A Sareyyet Ramallah a Ramallahi 

Kultúrpalotában tartotta az idén 

16. alkalommal megrendezett 

Ramallahi Kortárs Táncfesztivál 

nyitóelőadását. A Caitlin Barnett 

Dance Company (Egyesült 

Királyság) a Comrades in the Dark 

(Bajtársak a sötétben) című 

előadással nyitott, amely a 

foglyokról, a foglyok 

szabadságáról és a börtönben 

elszenvedett kínzásokról szól. 

 

VÁLLALKOZÓK 

GAZA ELSŐ NŐI MÉHÉSZE 
BŐVÍTI MÉHÉSZETÉT 

▪ Miután a diploma megszerzése 

után öt évig munkanélküli volt, 

Samar al-Baa, Gáza első női 

méhésze, talpra tudta állítani apja 

méhészetét. 

 

PALESZTIN ÉPÍTŐKŐ EXPORT 
▪ A Palesztin Nemzetgazdasági 

Minisztérium a Palesztin Kő- és 

Márványipari Szövetséggel 

együttműködve elindított egy 

projektet, amelynek célja „A 

palesztin építőipari kőtermékek 

versenyképességének növelése az 

Iszlám Együttműködési Szervezet 

tagországainak piacain". A projekt 

célja, hogy növelje a palesztin 

export részesedését a külföldi 

piacokon, kezdetben Kuvaitot és 

Katart is megcélozva. 

 

IPAR KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 


