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IZRAEL ORVOSI 
GONDATLANSÁGOT ALKALMAZ 

A FOGLYOK MEGÖLÉSÉRE 

A Palesztin Foglyok Egyesülete 

kiadott egy jelentést, amelyből 

kiderül, hogy Izrael az orvosi 

gondatlanság politikáját alkalmazza 

a palesztin foglyokkal szemben, 

amely „lassú gyilkoláshoz" vezetett 

az izraeli börtönökben. A jelentésből 

kiderül, hogy „1967 óta 73 fogoly halt 

mártírhalált a megszállók 

börtöneiben az orvosi gondatlanság 

(lassú gyilkolás) politikájának 

eredményeként". 

Jelenleg „a megszállók börtöneiben 

mintegy 600 beteg rab – akiknél az 

elmúlt években diagnosztizáltak 

betegséget – néz szembe nehéz 

egészségügyi körülményekkel. 

Köztük mintegy 200 fő krónikus 

betegségben szenved, és bármelyik 

pillanatban meghalhat... A 

börtönigazgatás arra támaszkodik, 

hogy késlelteti a beteg foglyok 

kórházba szállítását orvosi 

vizsgálatra, és ez a késleltetési 

politika aa fő eszköz, amelyet a 

beteg foglyok megölésére használ". 

PALESZTIN ÁLLAM 

NAGYKÖVETSÉGE 

BUDAPEST 

Havi hírlevél 

2022. SZEPTEMBER 15. 

27. szám 

IZRAEL JOGVÉDŐKET VESZ CÉLBA 
Az ENSZ emberi jogi 

főbiztoshelyettese hétfőn közölte, hogy 

„aggasztónak" tartja a jogvédők elleni 

támadásokat a megszállt palesztin 

területeken. 

Nada Al-Nashif nyitotta meg az ENSZ 

Emberi Jogi Tanácsának szeptember 

12-től október 7-ig tartó 51. ülésszakát. 

Azt mondta: „Aggasztónak tartom, 

hogy a megszállt palesztin területeken 

célba vették az emberi jogok 

védelmezőit, beleértve hét palesztin 

emberi jogi- és humanitárius szervezet 

augusztus 18-i, nyilvánvalóan 

önkényes bezárását Ramallahban". Al-

Nashif elmondta, hogy ezeket a 

jogvédőket letartóztatással 

fenyegették, mert a munkájukat 

végezték. 

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának 

Hivatala (OHCHR) „továbbra is 

aggódik amiatt, hogy Izrael nem újította 

meg az OHCHR palesztinai irodájában 

dolgozó nemzetközi munkatársak 

vízumát, ami tovább korlátozza az 

emberi jogi szerepvállalást a megszállt 

palesztin területeken" – mondta az 

ENSZ-tisztviselő. 

Tartalom 
- Megszállás a számok tükrében  1.o. 

- Izrael a jogvédőket veszi célba  1.o. 

- Izrael orvosi hanyagságot alkalmaz  1.o. 

- Palesztina és a COVID-19   2.o. 

- Bemutatjuk Samih al-Qasimot  2.o. 

- Könyvajánló    2.o. 

- Palesztina és Magyarország  2.o. 

- A hónap képe    3.o. 

- Sport     4.o. 

- Művészetek    4.o. 

- Pénzügyek    4.o. 

- Technológia    4.o. 

- Fesztiválok 

-  
 

 

Megszállás a 

számok 

tükrében 
- 6 palesztint gyilkoltak meg 

- 263 palesztin megsérült 

- 607 őrizetbe vett személy  

- 218 házkutatás és 
letartóztatás 

- 7 palesztin civil szervezet 
ellen indítottak razziát és 
zártak be 

- 55 palesztin építményt 
romboltak le Jeruzsálemben 
és a C övezetben (61 ember, 
köztük 31 gyermek 
kényszerült lakóhelye 
elhagyására, és mintegy 200 
ember megélhetése sérült 
meg). 

- 250 palesztin tulajdonú fát 
téptek ki vagy rongáltak meg. 

- 1 ramallahi iskolát bezárással 
fenyegettek 

- 400 palesztin foglyot 11 
napra elkülönítettek 

- 100 olajfát téptek ki 
Hebronban 
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IDEGEN A SAJÁT FÖLDEMEN: 

PALESZTINA, IZRAEL ÉS EGY 

CSALÁD TÖRTÉNETE AZ 

OTTHONRÓL 

 
Szerző: FIDA JIRYIS 

2022 SZEPTEMBER 

A Palesztináról és Izraelről szóló 

kiterjedt irodalmi alkotások közül a 

Stranger in My Own Land: Palestine, 

Israel and One Family's Story of Home 

(Idegen a saját földemen: Palesztina, 

Izrael és egy család története az 

otthonról) című könyvében Fida Jiryis 

ritka és ritkán hozzáférhető 

nézőpontot nyújt. A szerző palesztin 

szülők gyermekeként született 

Fassoutában, egy felső-galileai 

keresztény faluban, a libanoni határ 

izraeli oldalán. Jiryis gyermekként 

átélte az 1982-es libanoni háború 

borzalmait, majd családjával Ciprusra 

költözött. Ő egyike annak a maroknyi 

palesztinnak, akik megpróbáltak élni a 

visszatéréshez való jogukkal, de azt 

kellett tapasztalniuk, hogy az otthonuk 

már nem az otthonuk. Végül Skóciában 

tanult, Kanadában élt, majd végleg 

visszatért Palesztinába: a megszállt 

Ciszjordániában lévő Ramallahba. 

Könyve végigvezet bennünket az 

útján. Előbb azonban fontos 

összefüggésekkel szolgál – többek 

között beszámol családja Izrael 1948-

as erőszakos létrehozását követő 

megpróbáltatásairól és traumáiról, 

valamint arról, hogy úgy döntöttek, 

inkább Palesztinában maradnak, 

minthogy elmeneküljenek. Az ő 

történetük a palesztin nép története. 

SAMIH AL-QASIM 

 
Augusztus 19-én volt Samih al-Qasim, 

az egyik leghíresebb kortárs palesztin 

költő halálának nyolcadik évfordulója. 

Neve a forradalom és az ellenállás 

költészetéhez kötődik. 

Samih al-Qasim a jordániai Zarqa 

városában született. Apja, Muhammad 

al-Qasim al-Hussein a felső-galileai al-

Rama faluból származott. Első 

verseskötét (Pageants of the Sun – A 

nap felvonulásai), követően több mint 

hetven könyvet jelentetett meg 

pályafutása során, köztük 

versesköteteket, prózai műveket és 

színdarabokat. Műveit több mint tíz 

nyelvre fordították le. Számos díjat és 

kitüntetést nyert, többek között a Poesía 

en el Laurel grenadai nemzetközi 

fesztivál díját; 1988-ban a legjobb 

francia fordításért járó díjat Abdellatif 

Laâbi marokkói író és költő verseiből 

készült válogatásaiért; a kuvaiti Al-

Babtain Alapítvány költői kreativitásért 

járó díját; Jasszer Arafat néhai palesztin 

elnök által odaítélt Jeruzsálemi 

Kulturális, Művészeti és Irodalmi Érmet 

az Egyiptomi Írószövetség által egy 

arab írónak odaítélt Naguib Mahfouz-

díjat; valamint a Palesztin Kulturális 

Minisztérium által odaítélt Palesztin 

Költészeti Díjat. 

 

Palesztina és 
Magyarország 

 

ESEMÉNYEK ÉS 

TALÁLKOZÓK 
▪ Dr. Fadi Elhusseini 

nagykövet fogadta 

Szudán magyarországi 

nagykövetét, Őexc. 

Siddig M Abdalla urat. 

▪ Fogadta az iszlám 

tudóst, az iszlám 

közösség alapítóját 

Mihálffy Balázs (Abd al-

Rahman) sejket. 

▪ Találkozott Őexc. 

Abdullah bin Falah bin 

Abdullah bin Abdullah 

Al-Dosari nagykövettel, 

Katar állam 

nagykövetével. 

▪ Ramallah és Al-Bireh 

Kormányzóság 

Kereskedelmi és 

Iparkamarája 

együttműködésről 

tárgyal a budapesti 

Kereskedelmi 

Kamarával. 

▪ Látogatás Bahget 

Iskander arab 

származású művész 

stúdiójában. 

▪ Részt vett a magyar 

államalapítás napja 

alkalmából rendezett 

ünnepségeken. 

JELENLEGI HELYZET 

Eddig több mint 620.371 esetben 

mutatták ki igazoltan a koronavírus-

fertőzést, 606.702-en gyógyultak meg, 

5.691 beteg hunyt el. 

 

PALESZTINA ÉS A COVID-19 
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MAGYAR ÚJSÁGÍRÓ KÜLDÖTTSÉG PALESZTINÁBAN 

A magyar újságíró küldöttség befejezte palesztinai útját. Számos találkozót folytattak magas 

rangú tisztviselőkkel, köztük Dr. Muhammad Shtayyeh miniszterelnökkel, Dr. Riyad Al-Maliki 

külügyminiszterrel, valamint kormányzókkal Nábluszban, Dzsenínben, Hebronban, 

Jeruzsálemben, Betlehemben és Beit Jalában. Találkoztak továbbá az Egyházak 

Szövetségének Felsőbb Bizottságával, a Palesztin Rádió és Televíziós Társasággal, a 

kereskedelmi kamarákkal, a Hebroni Újjáépítési Bizottsággal, valamint emberi jogi 

szervezetekkel, az Újságírók Szindikátusával és a Tárgyalásokat Támogató Egységgel. 

Lehetőségük volt találkozni Jeruzsálem házi fogságban (házi őrizet az izraeli megszálló erők 

eljárásai szerint) lévő kormányzójával is. Az újságírók számos várost is bejártak: 

meglátogatták az Al-Aksza mecsetet, a Feltámadás templomát, a Születés templomát. A 

terepbejárások során a menekülttáborokat, Sheikh Jarrah-t és a megszállt Jeruzsálemben 

lévő Silwan negyedet is meglátogatták. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÓNAP KÉPE 
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SPORT 

KÉT BRONZÉRMET 

NYERT A NEMZETI JIU-

JITSU CSAPAT 
A nemzeti jiu-jitsu csapat 
két bronzérmet nyert a G1 
besorolású Emirátusok 
Nemzetközi Bajnokságon, 
amelyre a világ számos 
országából érkeztek elit 
versenyzők. 
A résztvevő nemzeti 
csapatban három 
versenyző szerepelt: 
Muhammad Odeh Allah, Izz 
Al-Din Odallah és Waseem 
Atta. 

 
 
PALESZTINA 13 ÉRMET 

NYERT A MUAYTHAI 

VERSENYEN 
Palesztina 13 érmet nyert a 

malajziai Muaythai világ- és 

klubbajnokságon. A 

megmérettetésen 15 

versenyző vett részt 

különböző korosztályokból. 

 

 

GIVE LIFE: 3 PALESZTIN DIÁK 

LÉTREHOZTA AZ ELSŐ VÉRADÓ 

ALKALMAZÁST 
Az alkalmazás kapcsolatot teremt a 

kórházak, a vérbankok és a véradók 

között, hogy megmentse a sérültek 

és a vérre szorulók életét. Az 

alkalmazás összekapcsolja az 

elméletet és a gyakorlatot, és 

hiánypótló a mobilitást korlátozó 

izraeli megszállás által érintett helyi 

környezetben. 

 

▪ PALESZTIN ALKOTÁS A 

VILÁGÖRÖKSÉGI 

HELYSZÍNEKRŐL SZÓLÓ 5 

LEGJOBB DOKUMENTUMFILM 

KÖZÖTT 

▪ A madár háza című dokumentumfilm 

bekerült az Arab Regionális 

Világörökségi Központ versenyén a 

világörökségi helyszínekről szóló 5 

legjobb dokumentumfilm közé. A 

versenyen 16 arab ország 127 

résztvevője vett részt. A film a 

Betlehemtől nyugatra fekvő Battir 

városáról szól, a filmet Mustafa Al-

Badan fotográfus fia forgatta és 

készítette. 

 

MŰVÉSZET TECHNOLÓGIA 

TAYBEH OCTOBERFEST 
A Taybeh Oktoberfestet 2005-ben 

indította útjára a sörfőző Taybeh 

Brewing Company. Nadim a 

testvérével, Daviddal, Taybeh akkori 

polgármesterével együttműködve 

inspirálta a falut és a helyi civil 

szervezeteket, hogy működjenek 

együtt a rendezvény sikerre 

vitelében. Az esemény fellendítette 

Taybeh helyi gazdaságát, és 

Taybeh-t felhelyezte a nemzetközi 

térképre. A Taybeh Oktoberfestet 

Palesztina fénypontjának nevezik, és 

minden évben több mint 16.000 

látogatót fogad a világ minden 

tájáról. 

 
 
 

FESZTIVÁLOK 

PÉNZÜGYEK 

▪ A PMA NEMZETKÖZI DÍJAT KAP 

▪ A Palesztin Valutaalap elnyerte 

Pénzügyi Befogadás Globális 

Szövetsége (AFI) Globális Ifjúsági 

Pénzügyi Díj 2022 elnevezésű 

nemzetközi díját a fiatalok pénzügyi 

tudatosságának növelését célzó 

legjobb kezdeményezésekért és 

programokért. 

 


