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ÚJ TELEPEK GÁZÁBAN
ÉS JERUZSÁLEMBEN
Az izraeli kormány új telep
létesítését hagyta jóvá a Gázai
övezet hatarának közelében. Az új
telep nagyjából 500 családnak
nyújt lakhatást, és „Hanun” lesz a
neve – ezzel még palesztin nevet is
lopva hozzá.
Ezenkívül
egy
a megszállt
Jeruzsálemben építendő új illegális
telep tervét is jóváhagyták. A
projekt a Wadi Al-Joz negyedben
működő palesztin vállalkozások
megsemmisítését vonja maga
után.
Noha Izrael azt állítja, hogy az új
fejlesztés a „Szilícium-völgyben”
valósul meg, a tervek azt mutatják,
hogy több mint 200 palesztin
tulajdonban lévő üzlet és más
ingatlan romjaira építik. Ezen
ingatlanok nagyrészt már KeletJeruzsálem
1967-es
izraeli
megszállása előtt is ott voltak.
Ehhez a jogellenes cselekményhez
legalább 500 hektár palesztin
tulajdonban lévő földet koboznak
el.
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IZRAEL PALESZTIN
OLAJFÁKAT DÖNT KI
Az olajbogyó-betakarítási szezon
beköszöntével a palesztinoknak az
izraeli telepesek által elkövetett
támadások fokozódásával kell
szembenézniük,
ami
további
bizonytalanságot
jelent
a
koronavírus okozta gazdasági
pusztítás mellett.
Izraeli katonák és buldózerek
torlaszoltak el egy területet Taybeh
faluban, és lebontottak egy a falu
területén áthaladó izraeli elválasztó
fal közelében lévő házat.
A Ciszjordánia északi részén fekvő
Salfit városában izraeli buldózerek
mintegy 60 olajfát döntöttek ki és
pusztítottak el.

A B’Tselem izraeli emberi jogi
csoport eddig legalább 29 esetet
dokumentált
az
olajbogyóbetakarítási
szezonhoz
kapcsolódóan,
elsősorban
Ciszjordánia északi részén. Ezek
közül 21-et telepesek, hármat pedig
izraeli fegyveres erők követtek el.
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AZ EU ÉS AZ ENSZ A
ROMBOLÁSOK
LEÁLLÍTÁSÁRA SZÓLÍTJA
FEL IZRAELT
Az Európai Unió (EU) felszólította Izraelt,
hogy hagyjon fel a palesztin otthonok
lebontásával a megszállt területeken.
Peter Santo, az EU szóvivője kijelentette:
“Ezen a héten az izraeli erők több mint 70
építményt
romboltak
le,
köztük
lakóépületeket, jóléti és közegészségügyi
létesítményeket, amelyek 11 – összesen
41 gyermeket nevelő – palesztin
családhoz tartoztak Khirbet Hamsa AlFoqában, a Jordán-völgy északi részén. …
Ez a nagymértékű rombolás újfent az
elkobzások és lebontások év eleje óta
tartó sajnálatos tendenciáját bizonyítja. …
Jelenleg 52 palesztin iskolát fenyeget a
lebontás veszélye.”
Yvonne Helle, az ENSZ megszállt palesztin
területekért
felelős
humanitárius
koordinátora elmondta, hogy az izraeli
hatóságok az elmúlt évek legnagyobb
bontási műveletét hajtották végre
palesztin építmények ellen a megszállt
Ciszjordániában.
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PALESZTINA ÉS A
COVID-19
JELENLEGI HELYZET
Eddig több, mint 63.031 esetben
mutatták ki az új koronavírusfertőzést, 54.346-an gyógyultak
meg, és 565 beteg hunyt el.
Jelenleg 8.120 aktív fertőzöttet
tartanak nyilván.

PALESZTIN TANÁRNŐ NYERTE
2020-BAN A GLOBÁLIS TANÁR
DÍJAT
Egy palesztin tanár, Asma Mustafa
nyerte idén a Globális Tanár Díjat.
Asma Mustafa az ostrom alatt álló
Gázai övezet északi részén
található Halima Al Saadia Leányközépiskolában angol nyelvtanár,
aki 2008-ban diplomázott a Gázai
Iszlám Egyetem angol nyelv
szakán.
Egyik kreatív munkája olyan
könyvek írása volt, mint a
„Negyvenöt játék angolnyelvtanulásra,
nem
anyanyelvű
beszélőknek” és „Angolnyelvtanítás – oktatási kirándulások a
világ minden táján”.
A koronavírus-járvány miatti
lezárás során Mustafa elindította a
„Tanárok a képernyők mögött”
kezdeményezést, amelynek célja a
tanárok virtuális képzése.
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PUBLIKÁCIÓK

"SZÁZÉVES HÁBORÚ
PALESZTINÁÉRT: A
TELEPES
GYARMATOSÍTÁS ÉS AZ
ELLENÁLLÁS TÖRTÉNETE,
1917-2017"

Magyarország és
Palesztina

A legismertebb Közel-Kelet
TALÁLKOZÓK ÉS ESEMÉNYEK
szakértő amerikai történész
könyve a palesztinok ellen
▪ A megbízott misszióvezető találkozott
folytatott százéves háborút
Dr. Pacsay-Tomassich Orsolyával, a
mutatja
be
sorsfordító
Külgazdasági és Külügyminisztérium
eseményeken
és
Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a
családtörténeten keresztül.
Stipendium Hungaricum Programért
felelős államtitkárával.
Néhány kritika:
▪ Találkozott Németh Zsolttal, a Fidesz
„Szigorú és világos ... Rashid
parlamenti képviselőjével, a Parlament
Khalidi, Edward Said szellemi
Külügyi Bizottságának elnökével.
örököse írta az egyik legkiválóbb
könyvet az izraeli-palesztin ▪ Találkozott Freund Tamással, a Magyar
Tudományos Akadémia elnökével.
kérdésről." ― Financial Times
▪ Találkozott Balázs Ádám Samuval, a
"Egy könyv, amely egyszerre
Fidesz
Külügyi
Titkárságának
átélt történeti beszámoló és
vezetőjével.
egyben
felvilágosító,
mély
Ara-Kovács
Attilával
elemzés. … E nagyszerű mű ▪ Találkozott
(Demokratikus Koalíció), az Európai
olvasása által nyújtott gazdag
Parlament képviselőjével.
élményt aligha lehetett volna
Varga-Damm
Andrea
tovább fokozni." ― Mondoweiss ▪ Találkozott
független parlamenti képviselővel.
▪ Részt vett a marokkói nagykövet SzaúdArábia leköszönő nagykövetének
tiszteletére adott búcsúebédjén.
▪ Találkozott Norvégia Magyarországra
akkreditált nagykövetével.
▪ Félárbocra lett eresztve a palesztin
zászló Dr. Saeb Erekat elhunyta
alkalmából.
▪ Közleményt adott ki a nagykövetség a
néhai palesztin elnök, Jasszer Arafat
mártíromságának
évfordulója
alkalmából.
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A HÓNAP KÉPE
JASSZER ARAFAT
(1929-2004)
A palesztin ügy jelképe
Jasszer Arafat 1929-ben született Muhammad Abd alRa’uf al-Arafat al-Qudwa néven. 2004. november 11-én
hunyt el 75 éves korában, rejtélyes körülmények között,
vérbetegségből adódó szövődmények következtében. Az
1950-es évek elején lépett először aktívan a palesztin
politika színterére, amikor mérnök hallgatóként a
Palesztin Hallgatók Egyesületét vezette Kairóban.
Jasszer Arafat a Palesztin Állam elnökeként, a Palesztin
Felszabadítási Szervezet vezetőjeként és a Fatah
elnökeként négy évtizeden keresztül határozottan és
elkötelezetten vezette népünk törekvéseit a Palesztin
Állam létrehozása felé, azzal a céllal, hogy méltósággal
építse a lehetőségekkel teli jövőt és a befogadást minden
palesztin számára.
Arafat elnöknek számos vívmánya volt, amiért még sokáig
fognak rá emlékezni és fogják őt elismerni.
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MŰVÉSZETEK
PALESZTIN
FILMFESZTIVÁL
Rendkívüli körülmények között
indult útjára október 20-án a
Ramallahi Kultúrpalota aulájában
az évente megrendezett Palesztin
Mozinapok filmfesztivál.
Az egyhetes esemény során 30
filmvetítés
zajlott
számos
palesztin
városban,
köztük
Gázában,
Betlehemben,
Jeruzsálemben és Haifában.
Különböző hazai és nemzetközi –
többek között afgán, szudáni,
libanoni, olasz, szír és francia –
filmet mutattak be.
A 6-10 napos Palesztin Mozinapok
fesztivált 2014 óta rendezik
minden októberben, azzal a céllal,
hogy Palesztina felkerüljön a
nemzetközi
filmgyártás
világtérképére, valamint, hogy a
hazai és a nemzetközi filmeket
népszerűsítse, hozzájárulva a
mozikultúra
felélesztéshez
Palesztinában.
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MEZŐGAZDASÁG
OLÍVA BETAKARÍTÁSI IDÉNY
A palesztin gazdák a helyi
hatóságok által a koronavírus
kapcsán bevezetett korlátozó
rendelkezések közepette kezdték
meg az olajbogyó betakarítási
idényét, hogy olajat állítsanak elő.
Mintegy 3.300 hektárnyi föld van
beültetve olajfával Gázában,
amelynek éves termése nagyjából
24.000 tonna normál időjárási
körülmények között.
Több mint kilencmillió olajfa
található Palesztinában, melyek
közel 80%-a több, mint 100 éves. A
Betlehem mellett lévő Al-Walaja
faluban
található
egy
alBadawiként ismert ősi olajfa.
Tudósok szerint a kora 4.000 és
5.000 éves közöttire tehető.
Izraeli
telepesek
többször
megtámadták
az
értékes
olajligeteiket szüretelő palesztin
gazdákat, több, mint 1.000 fát
felégetve vagy megrongálva.

A
fesztivált
általában
panelbeszélgetések, filmkészítő
workshopok és kapcsolatépítési
alkalmak is kísérik, nemzetközi
filmkészítők
és
producerek
részvételével.

SPORT
PALESZTINA AZ AMPUTÁLT
LABDARÚGÓK
VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK TELJES
JOGÚ TAGJA
Az
Amputált
Labdarúgók
Világszövetsége teljes jogú tagként
vette fel soraiba Palesztinát. Ezzel a
döntéssel Palesztina a egyesület első
arab tagja, és Törökországot
követően a második ázsiai ország.

ESEMÉNYEK
PALESZTINÁBAN
KONCERTEK
Nov.
5.:
A
Barenboim-Said
konzervatórium
növendékeinek
második koncertje, Fiatal Tehetségek
címmel.
KIÁLLÍTÁSOK
Nov. 8.: Mustamloun – Jeruzsálemben
nyomtatva: a Palesztin Múzeum
kiállítása, melyet Baha Jubeh és AbdelRahman Shabane kurátorok mutattak
be. Az esemény a jeruzsálemiek és a
politikai, oktatási, kereskedelmi,
kulturális és turisztikai kiadványok
kapcsolatát tárta fel.
GYERMEK ESEMÉNYEK
Nov. 4.: Az I-Deal foglalkozások 10 és
15 éves közötti gyerekeknek szólnak
azzal a céllal, hogy drámajáték
segítségével
fejlesszék
ellenálló
képességüket.

Elérhetőségek
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 120.
Telefon: (+36) 1 325-7579
Fax: (+36) 1 326-0341
Honlap: http://palestine.hu
E-mail: embassy@palestinemb.hu
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