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Balogh Sándor Alapító
A Magyar Afrika Társaság elnöke igazi kozmopolita, a világ interkontinentális ösvényeinek tudatos
vándora, aki képben és írásban is igyekszik
megörökíteni az idő mélysége fölött egyensúlyozó utazó élményeit. Tapasztalatait felhasználva
pedig a világ jobbítását célzó álmokat próbál
megvalósítani.
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Interjú Gróf Széchenyi Zsigmond özvegyével

Afrika legveszedelmesebb állatai
Szimba nyomában

Dr. Elter Tamás Főszerkesztő
Jogász-újságíró, főként tudományos területen
publikál különböző témakörökben. Elsősorban a
történelmi kérdések, a természettudományokban
pedig főleg a föld és biológiai tudományok
érdeklik. Szenvedélyes utazóként és hivatásos
búvárként a Föld számos egzotikus vidékén
megfordult. Hosszú ideig lovagolt, és a levegőben
is otthon érzi magát.

Az esőerdők doktornője
Beszélgetés Dr. Jakkel Annával a Magyar Afrika
Társaság orvosmissziójának tagjával
Nagy Afrika-felfedezők
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Szabadi Klaudia Felelős szerkesztő
Író-újságíró, hosszú éveken át haditudósítóként
tevékenykedett, több regényt írt, valamint
társszerzője volt egy életrajzi könyvnek. Számos
világsztárral, rendezővel és politikussal készített
interjút. Szenvedélye az olvasás, az írás, az utazás,
valamint az autóvezetés, a repülés és a szörf.
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Ezt eszik a bennszülöttek!
Afrikai törzsi ételek

Illés László Művészeti vezető
Digitális művész. Multidiszciplináris munkái egyet
jelentenek a hatékony vizuális koncepciókkal és
a márkák hierarchikus piaci pozícionálásával.
Átfogó kompetenciája a teljes márka koncepció
és stratégia, a legapróbb technikai részletektől a
végtermék végrehajtásáig. A Tropical, és számos
nagy magazin tervezője és művészeti vezetője,
ahol a világos tartalmi kommunikáció, a stílus, és
az esztétika biztosítása a legfontosabb célja.
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(Fotómanipuláció)
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Forrás: shutterstock
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Ezerarcú Afrika
Fiatalkoromban, Kittenberger Kálmán és Széchenyi
Zsigmond útleírásain felnőve, sokat álmodoztam
Afrikáról. Ez volt az első Európán kívüli kontinens,
amelynek a földjére léphettem, és az a földrész,
amelyen a legtöbbször jártam. A gyermekkori álmok
soha meg nem szűnő szerelemmé nőtték ki magukat,
elültetve lelkemben az Afrika-utazók által oly jól ismert
tartós honvágyat a fekete kontinens iránt.
Az én szememben Afrika a legszebb, a legvadabb, a
legkülönlegesebb és a legromantikusabb kontinens.
Talán nincs is még egy olyan szeglete a Földnek, ahol a
természet és a kultúrák kaleidoszkóp-szerű sokszínűsége olyan markáns erővel jelenne meg, mint Afrikában.
Ezt a rendkívül színes, bizonyos értelemben oly közeli
és sok vonatkozásban oly távoli földrészt, az álmok,
valamint a prózai hétköznapok megannyi szépséggel
és ellentmondással megáldott Afrikáját szeretnénk
olvasóink szívébe belopni - a Tropical magazin exkluzív
Afrika-különszámával. Egyrészt az általunk megélt
hétköznapi Afrikát; a kontinens országaiban átélt olykor
megdöbbentő, olykor lenyűgöző vagy éppen mulatságos kalandok, történetek, továbbá a szenvtelenül tárgyilagos politikai-gazdasági, valamint természetföldrajzi
információk egyidejű prezentálásával.
Talán szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a magyar
lapkiadás történetében ez az Afrikáról szóló, úttörő
jellegű és egyedi összeállítás merőben új megközelítésben mutatja be Önnek, kedves Olvasó, mindannyiunk
Afrikáját. Azt a kontinenst, amely a világ mostohagyerekéből egyre inkább a leggyorsabban fejlődő régióvá
növi ki magát, magában hordozva a jövő fényes
ígéretét. Afrika volt egykor az emberiség bölcsője, és talán ez a földrész lesz megújuló, átalakuló világunk egyik
katalizátora is. Tartson velünk Afrika újrafelfedezésében!
Jó olvasást és szép élményeket kíván:
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Business

Afrika doyenje

Lounes
Magramane
interjú
Őexcellenciája, Lounes Magramane Algéria budapesti nagykövete egyben a Magyarországra akkreditált afrikai diplomaták doyenje, azaz korelnöke.
A nagykövet úr Afrika jelenéről, az afrikai-magyar
kapcsolatokról és a “fekete földrész” jövőjéről
exkluzív interjút adott a Tropical magazinnak.
Készítette: Szűcs Tamás

Fotók: AHU, Orzói Olivér, Szabadi Klaudia

Sok szakértő állítja, hogy Afrika a jövő
kontinense. Ön mit gondol, mi a
legnagyobb kihívás Afrika számára
2014-ben?
– Valóban, Afrika a jövő kontinense.
Nézzük csak azt a hatalmas erőfeszítést, amelyet partnereink tesznek annak
érdekében, hogy megalapozzák a stratégiát kontinensünkkel és az Afrikai Unióval
kapcsolatban. Hisszük, hogy Afrika erőforrásaival, potenciáljával és lehetőségeivel képes
nyitni és valódi partnerséget tud kialakítani
a nemzetközi közösség főszereplőivel.
Ugyanakkor felismertük, hogy Afrika még
mindig kihívásokkal küszködik a béke és
stabilitás egyes területein. Mindazonáltal
folyamatos erőfeszítéseket és kezdeményezéseket teszünk annak érdekében, hogy ezeket a konﬂiktusokat kezeljük és megoldjuk.
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Példaként hozhatnám Malit; főleg az ország északi részét. Itt a párbeszédet a térség
összes csoportja indítványozta annak érdekében, hogy megszülessen a konszenzus a
kormánnyal való tárgyalások kezdeményezésére, valamint hogy újra megalapozzák
a stabilitást és megőrizzék Mali egységét,
területi integritását. Algéria, mint Mali
szomszédja, támogatja és irányítja ezt a
párbeszéd-kezdeményezést, és – az Afrikai
Unió és a szomszédos országok támogatásával – közvetítői szerepet fog játszani a
Mali kormány és az északi csoportok között;
ez az úgynevezett Azawad-művelet.
Ennek a kezdeményezésnek az egyik fő célja, hogy megszilárdítsa a békét és stabilitást
országainkban, harcoljon a terrorizmus ellen és megteremtse az alapokat a gazdasági és szociális fejlődéshez, az integrációhoz.
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Amikor Afrika jövőjéről beszélünk,
meg kell említenünk az újfajta vetélkedést, amely a tradicionális nagyhatalmak
- az EU és az Egyesült Államok -, illetve
a felnövekvő nemzetek között zajlik. Mit
kellene nekünk, európaiaknak tennünk
azért, hogy mi nyerjünk Afrikában?
– Manapság Afrikában is egyre több
felnövekvő hatalom van. A térség tradicionális kapcsolatai a nemzetközi közösséggel
megváltoztak. Afrika most a gazdasági
fejlődés új modellje, amelyet a befektetések
növekvő ereje irányít. Minden afrikai ország
arra törekszik, hogy win-win együttműködést alakítson ki a nemzetközi közösséggelegyenrangú kapcsolatok segítségével. Erős
és szoros kétoldalú nemzetközi kapcsolatokat
szeretnének, és közös erőfeszítéseket tesznek
arra nézve is, hogy elősegítsék egy igazságos
és hatékony nemzetközi szabályozás kiépítését az Európai Unióval. Ebből a szempontból a
Brüsszelben tartott 4. EU-Afrika Csúcstalálkozó újabb lehetőség volt arra, hogy erősítse és
fejlessze a politikai, gazdasági és társadalmi
partnerkapcsolatokat az EU és Afrika között.

Afrika, az arab világ és a geopolitikai
helyzet is gyorsan változik. Mi az ön
országának pozíciója ebben a változó
világban?
– Az új geopolitikai helyzet Észak-Afrikában és a Száhel bonyolult kérdéseket vetett
fel az arab és afrikai országok, valamint
a nemzetközi közösség felé is. Ebben az
összefüggésben, a függetlenség óta, Algéria
külpolitikája hangsúlyozza az államok szuverenitásának elvét és azt, hogy egy ország
belügyeibe idegen ne avatkozzon bele.
Az úgynevezett „Arab tavasznak” néhány
olyan negatív hatását érezhetjük, mint
például terrorista csoportok egyre növekvő
aktivitása vagy a fegyverek forgalmának
progresszív élénkülése a régióban – ezek pedig mind a Száhel-övezethez kapcsolódnak.
Mi messzemenően tiszteletben
tartjuk az emberek olyan változtatásra irányuló akaratát és eltökéltségét, amely demokratikus
Afrika most a gazdasági
alapokon nyugszik, ugyanakkor
ﬁgyelünk a veszélyekre, amelyefejlődés új modellje, amelyet a
ket ezek a folyamatok generálbefektetések növekvő
hatnak - különös tekintettel a
ereje irányít.
terrorista tevékenységekre vagy
az erőszak kialakulására.

Ez a találkozó a megfelelő fórum lesz arra,
hogy felállítsuk, fejlesszük és elősegítsük a
közös gazdasági, kereskedelmi és befektetési projekteket. Jó lehetőség lesz arra is, hogy
kijelölje az irányvonalat az üzletemberek
és befektetők számára mindkét oldalon;
ugyanakkor meghatározza a kooperáció
elsődleges céljait. Meggyőződésem, hogy
ezzel a kezdeményezéssel markáns lendületet adunk a kétoldalú együttműködésnek.

2014 a magyar diplomáciában Afrika
éve. Hogyan tudnak a magyar-algériai
kapcsolatok proﬁtálni Magyarország
nyitásából, amely a gazdaság és a politika
területén zajlik?
– Algéria az Afrikai Unió és az Arab Liga
aktív tagja. Kapcsolataink Magyarországgal
hosszú időre nyúlnak vissza. Napjainkban
keményen dolgozunk azon, hogy újraéleszszük a gazdasági együttműködést. Még
az év vége előtt tervezzük az első vegyes
gazdasági bizottság összehívását.
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Mi az ön kedvenc sikertörténete
nagykövetként?
– Mielőtt konkrét esetet mondanék,
engedje meg, hogy általánosságban szóljak
pár szót a munkámról. Tudja, a diplomácia
valamiféle szenvedély is, amelyhez dinamizmusra van szükség és arra, hogy közel
állj az emberekhez, akiket szolgálsz. Volt alkalmam dolgozni Afrikában, Addisz-Abebában, többféle pozícióban, ahol jó rálátásom
volt az Afrikán belüli kapcsolatokra.
Az Algériával szomszédos Nigériában is
öt évet töltöttem. Most pedig lehetőségem
nyílt Magyarországon dolgozni, azzal az
elhatározással, hogy újraélesztem a gazdasági együttműködést.
Politikai kapcsolataink Magyarországgal
kitűnőek, s kiválóak a körülmények a tekintetben, hogy ezt megszilárdítsuk különböző
gazdasági és kereskedelmi együttműködéssel. Egyszóval a jelen helyzet tökéletes arra,
hogy kiaknázzuk közös lehetőségeinket.
A kérdését illetően: ha választanom kellene
egy sikersztorit vagy eredményt, amelyet
munkám során elértem, azt említeném
meg, hogy egy megbízatás során sikeresen
közvetítettem bizonyos afrikai konﬂiktusokban. Nehéz feladat volt, de embert próbáló,
inspiráló küldetés, amely a lelkemet gazdagító emlékként marad meg, és hittel tölt
el! Hiszem, hogy mi, diplomaták egyénileg
és a közösség tagjaként is képesek vagyunk
hozzájárulni népeink és a kontinens életének jobbá tételéhez.
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Mission

Dr. Lénárt Tímea
Kongó, 2010

7
év Afrika
szolgálatában
Készítette: Szűcs Tamás

Fotók: Magyar Afrika Társaság

Magyarország sosem volt gyarmattartó hatalom,
sosem éltek magyarok tízezrei Afrikában, és a magyar sem vált Afrika egyik közvetítőnyelvévé. Mégis meglepően sok magyar érdeklődik Afrika iránt,
és sokan szereztek ott tapasztalatokat. A hetvenes
években - a sajátos politikai helyzet miatt - afrikaiak ezrei tanultak Magyarországon, és magyar
szakemberek ezrei dolgoztak ott. Ezek a kapcsolatok
azonban a rendszerváltás után megszakadtak - a
Magyar Afrika Társaság (AHU) azért jött létre, hogy
a még felvehető szálakat felvegye és újraszője.

Aki sosem járt a Szaharától délre, sokszor
nem is érti, hogyan lehet beleszeretni ebbe a
földrészbe. Egy olyan földrészbe, amely nem
csupán messze van tőlünk, de - első látszatra
- igencsak idegen és veszélyes hely is. Afrikából ugyanis nem éppen a jó hírek
jönnek csőstül; legtöbben úgy látják –
„köszönhetően” a média olykor sajátságos
tükrének -, hogy ott állandósult az éhínség,
nyomor és háború van. Így aztán, arról, aki
oda megy, azt gondolhatnánk: az életét is
kockáztató megszállott...

Dr. Révész Gertrúd
2011. február, Guinea

Dr. Szűcs Teodóra
2010. február, Kongó

vállalkozókat, amelyeket Európában nem is
remélhetnek, ugyanakkor a gyarmati múlt,
az évszázados lemaradás örökségei még
mindig látszanak. Sok millióan élnek ott,
akiknek szükségük van a mi segítségünkre
is. Igen, a miénkre! Az AHU hitvallása nem
azt jelenti, hogy bagatellizálnánk a hazai
problémákat, vagy ne lennénk tisztában azzal, hogy itthon is sokan nélkülöznek. De ott,
Afrikában, gyakran oly kevésből is olyan sok
jót lehet tenni, hogy szinte muszáj segíteni.

A REMÉNY SZIGETEI
A Magyar Afrika Társaság egyik legfőbb célja
éppen ennek a sötét - és meglehetősen egyoldalú - képnek a megtöltése színekkel, hogy
a magyar emberek is lássák, Afrika valójában
gyönyörű, magával ragadó és igen változatos kontinens. Balogh Sándor, a társaság elnöke szerint Afrika ma igazi kétarcú földrész.
Egyrészről itt vannak a világ leggyorsabban
fejlődő országai, amelyek már gyakran olyan
üzleti lehetőségekkel kecsegtetik a magyar
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Az AHU - jelenleg - két országban működtet
humanitárius programot; Maliban és Etiópiában is a gyermekekre fókuszál a munka,
hiszen ők jelentik azt a jövőt, amit mi,
európaiak és az afrikaiak közösen építünk.
A Maliban élő gyerekek az École Chérifoula
iskola diákjai. A diákokat tanáraik javasolták,
és az AHU csapata családlátogatás keretében
kereste fel őket.
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Mindegyikük osztályelső, és mindannyian
a bamakói Sanﬁl nyomornegyed lakói.
Itt, a zöld nyálkával borított poshadó
pocsolyák, a 45 fokos melegben dögletes
bűzt árasztó, fekete, rothadó szeméttel, emberi ürülékkel teli nyitott csatornák, a kilátástalan szegénységben roskadozó vályogés bádogviskók, szemétdombokon legelésző
tehenek, birkák mellett áll - a remény szigeteként - az École Chérifoula magániskola.

Mission

A környék kunyhóiban élő családok
gyermekei vagy ide vagy egyáltalán nem
járnak iskolába. A 3000 forintos támogatási
díj fedezi a tanulás költségeit, a fennmaradó
összeget pedig negyedévente a család kapja
élelmiszerre, gyógyszerre, ruhaneműre, a
legfontosabb kiadások fedezésére - kinek
mire van a legnagyobb szüksége. Ezeket a
gyerekeket jelenleg semmilyen szervezet és
személy nem támogatja. Egytől egyig szükségük van jelképes örökbefogadó szülőkre, jó szándékú
támogatóra annak érdekében, hogy tanulmányaikat
folytatni tudják.
Szintén Maliban indult a
sérült gyermekekkel foglalkozó program. Amikor az
egyik brit alapítvány bezárta
mali irodáját, egy jólelkű
bamakói házaspár, Koné
és Oumou úgy határozott: nem hagyja
magára azt a több tucat családot, amelyeket az alapítvány addig támogatott. Ezek
a családok semmilyen szakmai, szervezett

Ahová az AHU eljut, oda
mindig visz adományokat,
legyen az óvoda Ugandában, vagy éppen iskola
Madagaszkáron.
Ide azok a szerencsés gyerekek járhatnak,
akiknek a szülei több-kevesebb nehézséggel
ki tudják vagy legalább megpróbálják kiﬁzetni a nagyon alacsony havi tandíjat.

segítséget, tanácsot nem kapnak sérült
gyermekeik nevelésére. Az egyesületben
főleg nők dolgoznak, akik harminc, 5 és
18 év közötti látás-, hallássérült, ﬁzikai,
illetve értelmi fogyatékkal élő gyermeket
támogatnak. Azok a speciális intézmények,
amelyek be tudnák fogadni őket, nagyon
messze vannak a gyermekek lakóhelyétől,
és családjuknak nincs módjuk az utazási
költségeket kiﬁzetni. Ezek a sérült kicsik
így legtöbbször otthon maradnak, mindenféle speciális segítség, lehetőség nélkül.
Havi 4000 forint számukra azt jelenti,
hogy gyermekeik - képességeik szerint
- tanulhatnak, fejlődhetnek, beilleszkedhetnek a társadalomba, nem nyűgként élnek
- a család terheit növelve. Hasonló program folyik, évek óta, az etiópiai Mekelében,
ahol az egyesület a Yohannes érsek nevét
viselő árvaházzal és iskolával fogott össze.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az AHU
humanitárius munkája erre a két országra
szorítkozna. Ahová eljut, oda mindig visz
adományokat is, legyen az óvoda Ugandában vagy éppen iskola Madagaszkáron.

Kiss Virág és
Balogh Sándor
2014. szeptember,
Marokkó

Szerbin Judit
2010. november,
Madagaszkár
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AHOL MÉG NEM
LÁTTAK SZEMÜVEGET
Az afrikai jövő másik záloga a tanulás
mellett, az egészség, és bizony ezen a téren
is sok helyen komoly problémák vannak a
földrészen. Milliók nem jutnak tiszta ivóvízhez, a legelemibb gyógyszerekből éppúgy
hiány van, mint például szemüvegből.
Vannak teljes megyényi vidékek, ahol valódi orvost alig látnak, ha mégis akad egy,
kizárólag ﬁzetés ellenében – a helyi viszonyok között néha igen sok pénzért - rendel.
Az emberek így rá vannak utalva a gyakran
igencsak kétes eredményeket felmutató
törzsi gyógyítókra. Éppen ezért az AHU által
végzett humanitárius munka másik fontos
elemét az orvosi missziók alkotják. 2009 óta
9 sikeres orvosi missziót küldött Afrikába a
társaság - Guinea, Kelet-Kongó, Madagaszkár és Mali -, amelynek keretében
21 magyar orvos több mint 29 000 betegnek
nyújtott orvosi ellátást. Az orvosok tiszteletdíj nélkül, szabadságuk terhére vállalták a
munkát, a költségeket pedig az AHU adományokból, az orvosok által beérkezett felajánlásokból és szponzorokból fedezte.
Az AHU folyamatosan küld orvosokat Afrikába, a misszió időtartama négy hét.
A legutóbbi Ugandába indult, épp olyan
vidékre, ahol szinte állandóak a trópusi
betegségek, járványok, de rendszeres orvosi
ellátás egyáltalán nincs.
És, hogy miért indult egy magyar orvos
a messzi távolba? Erről dr. Jakkel Anna,
aki már túl van az ötödik afrikai útján, így
vallott: „A gyerekeim felnőttek, elköltöztek,
én pedig új célokat kerestem. Egy újságcikk
hívta fel a ﬁgyelmemet az AHU humanitárius misszióira. Jelentkeztem, és nemsokára

Dr. Szabó György
2013. november, Uganda
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Balogh Sándor és Olusegun Obasanjo
2011. Afrika Summit

már az Uganda és Kongó közötti határsávban, fegyveres katonák kíséretében gyalogoltam, gyógyszert és némi orvosi felszerelést cipelve. Mindezt az esős évszakban.
Afrika megtanított arra, hogy villanyáram,
melegvíz és egyéb civilizációs „kellékek” nélkül is van élet. Orvosként megrendítő volt
látni a csupaszságot a kórházi rendelőkben,
műtőkben. Szinte semmilyen eszközük
sincs a helyi kollégáknak, és mégis igyekeznek gyógyítani.”

A missziók során szerzett tapasztalatok
késztették a társaság döntéshozóit arra is,
hogy továbbképzést indítsanak orvosoknak a trópusi betegségek felismeréséről és
gyógyításáról. És ez - Magyarország és az
Európán kívüli világ kapcsolatainak örvendetes fejlődésével - már nem csak azoknak
jelenthet nagy segítséget, akik saját maguk
is misszióra indulnának, hanem azoknak
is, akik itthon találkoznak a trópusokról
hazatérő betegekkel.

Dr. Jakkel Anna
2010. február, Kongó

Dr. Jakkel Anna és Dr. Szűcs Teodóra
2010. február, Kongó
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Az AHU, működése során, természetesen
közel került a magyar afrikanisztika legjobbjaihoz, hiszen - bármilyen meglepő is
- Magyarországon komoly kutatóműhelyek
foglalkoznak a szubszaharai Afrika történelmének, kultúrájának, nyelveinek feltárásával.
A társaság kiemelt céljának tekinti, hogy ez a
tudás ne maradjon az egyetemek falain belül,
minél többen - érdeklődők, „kezdő szakértők”
és laikusok egyaránt tudomást szerezhessenek róla. Ennek a feltáró-segítő munkának
mára több gyümölcse is beérett. Az egyik
legfontosabb a 2013-ban indult Afrika Tudástár, amelynek segítségével ingyenesen online
elérhető szinte minden, amit valaha magyarul Afrikáról leírtak. Ennek célja kettős: mindenekelőtt sokoldalú és gazdag ismeretekkel
kívánja elősegíteni a magyar afrikanisztikai
kutatásokat, illetve kielégíteni a mindinkább
növekvő ismeretigényt, a másik célja, hogy
teljes dimenziójában feltárja az afrikai témájú,
hazai publikációs tevékenységet a kezdetektől
máig. Az AHU támogatja továbbá az Afrika
Tanulmányok című folyóirat megjelenését,
könyveket ad ki, és részt vesz tudományos expedíciók szervezésében, megvalósításában is.
Rendszeressé váltak azok az iskolarendszeren
kívüli tanfolyamok is, amelyeken a magyar
afrikanisztika nagyjai mondják el tapasztalataikat és ismereteiket az érdeklődőknek.

Dr. Késmárszky Róbert
2013. november, Uganda
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Úton az
egységes
Afrika
felé
Írta: Szűcs Tamás
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AZ AFRIKAI UNIÓ
Az Afrikai Uniót 2002. július 9-10-én, a
dél-afrikai Durbanban tartott afrikai államok vezetőinek csúcstalálkozóján alapították meg azzal az elsődleges feladattal, hogy
az Afrikai Egységszervezet (AESZ) utódaként
küzdjön a szegénység ellen és segítse elő az
emberi jogok biztosítását az egész kontinensen. Az Afrikai Unió közvetlen előzménye az úgynevezett Új Partnerség Afrika
Fejlődéséért (NEPAD) politikai és gazdasági
program, amely Algéria, Egyiptom, Nigéria,
Szenegál és a Dél-afrikai Köztársaság elnökeinek közös kezdeményezésére jött létre
azzal a céllal, hogy biztosítsa a demokráciát,
a stabilitást, a jó kormányzást, a gazdasági
fejlődés ösztönzését és az emberi jogokat az
egész afrikai kontinensen. Az Afrikai Unió
legfőbb szerve az Állam- és Kormányfők
Közgyűlése. Ez a szerv évente ülésezik. Ülését a Végrehajtó Tanács készíti elő, amely
évente kétszer értekezik.

Európával ellentétben -, amelynek eszméje már a
korai újkorban megjelent - Afrika sokáig csak földrajzi
elnevezés volt. A hatalmas kontinens számtalan, egymástól geográﬁai és kulturális értelemben is igen
távoli területeinek népei nem is tudtak egymásról,
nemhogy az egység gondolatát keresték volna. Furcsa
módon éppen az európai gyarmatosítás és az ellene
folytatott harc teremtette meg az afrikaiság gondolatát
és az igényt valamiféle egész Afrikát, vagy annak legalábbis egyes régióit összefogó szervezetre. Így nem is
csoda, ha a világ első, máig legjobban működő - még
ha sokak által kritizált - integrációja, az Európai Unió
napjainkig jelentős iránymutatást ad Afrikának.

A frissen jött függetlenség hevében szinte
mindenki mindenkivel egyesülni akart, de
ez elsőre inkább az ellentétek kiéleződését
hozta el. Mégis, az integráció felé ható erők
hamar megünnepelhették első sikerüket:
a független afrikai államok állam - és
kormányfői 1963-ban megalapították az
Afrikai Egység Szervezetét (AESZ). A szervezet alapokmányát 32 állam képviselője írta
alá. Az ezredfordulóra már 53 tagállammal
rendelkező AESZ 2002. július 9-én szűnt
meg és átadta a helyét az Európai Unió
modelljét követő Afrikai Uniónak. Az AESZ
alapítói között éles vita folyt a szervezet rendeltetéséről. A szellemi és politikai küzdelem
a „föderalisták” és az „államok Afrikáját”
képviselők között zajlott, és ez utóbbi csoport
javára dőlt el, ami azt jelentette, hogy az
AESZ az államok közötti együttműködés és
nem az integráció eszköze lett. Az alapítók
a gyarmati határok által létrehozott területi
status quo fenntartását, a határok sérthetetlenségének elvét elsődleges célként fogadták el azért, hogy a gyarmati határokat stabilizálják vagy a függetlenné vált államok
közös határait biztonságossá tegyék.

Tagjait a tagállamok külügyminiszterei
alkotják. A végrehajtó tanács érdemi és
eljárási kérdésekben is dönt. Érdemi döntéseknél kétharmados, míg eljárási kérdések esetében egyszerű többséggel hozza
határozatait. A szervezet fő adminisztratív
szerve, amely a Közgyűlés határozatainak a
megvalósítását is felügyeli.
A Pánafrikai Parlamentet 2004-ben integrálták az Unió szervezetébe, amelynek
elsősorban tanácsadási és konzultációs
joga van. Hosszabb távú cél azonban a
teljes törvénykezési jogkör átruházása.
Az Afrikai Bíróságot az Európai Bíróság
mintájára hozták létre. Az úgynevezett Bizottság viszi a szervezet ügyeit és szolgálja
ki az értekezleteket, konferenciákat. Élén
az elnök áll, aki szigniﬁkáns jogkörrel rendelkezik, politikai és gazdasági lépéseket
kezdeményezhet. A Bizottságon belül 10
funkcionális és egy békéltető bizottság működik. A Közgyűlés 2003-ban hozta létre a
Béke és Biztonsági Tanácsot, amelynek

alapszabályzatát és eljárási rendjét hasonló alapelvek határozzák meg, mint az
ENSZ Biztonsági Tanácsáét. Remélhetőleg
az Afrikai Uniónak nagyobb sikere lesz a
konﬂiktusok megoldásában és kezelésében, mint elődjének, az Afrikai Egységszervezetnek, amely az 1960-as, 70-es években
nem volt képes megakadályozni Afrika
területén a fegyveres összetűzéseket és
háborúkat. Az AESZ-nek talán a dél-afrikai
apartheid rendszer elleni küzdelemben
volt a legkiemelkedőbb szerepe. Az Afrikai
Unió közelmúltbeli, legnagyobb feladata a
darfuri válság megfékezése volt. Az Afrikai
Unió AMISOM (African Union Mission to
Somalia) néven békefenntartó erőt állomásoztat Szomáliában, ahol a központi
kormányzat és az iszlám ellenállók közötti
konﬂiktust próbálják kezelni. Az AMISOM
összetételét és felépítését a burundi polgárháborút lezáró tűzszüneti egyezmény
ellenőrzését ellátó Afrikai Unió Burundi
Missziójáról (AMIB) mintázták.

Az afrikai vezetők szorgalmazták a regionális és alregionális gazdasági integrációs
szervezetek létrehozását és működését,
amelyekben – saját nemzeti érdekeik
megvalósulási esélyeinek megsokszorozása mellett – az unió létrehozásához
vezető út felgyorsítását látták. Meggyőződésük volt, hogy a regionális gazdasági
szervezetek a későbbi politikai unió egyik
alappillérét fogják jelenteni.
A visszatérő ünnepélyes politikai deklarációk azonban nem fedhetik el azt a tényt,
hogy a létrehozott gazdasági integrációs
szervezetek a tagállamok közötti – sokszor
súlyos – politikai szembenállások miatt
eddig alig segítették elő a gazdasági
integrációt. Az AESZ 1991-ben kezdeményezte az egész Afrikára kiterjedő Afrikai
Gazdasági Közösség (AEC), egy monetáris unió, valamint a közös parlament
létrehozását. Az ezt előirányzó abujai
megállapodás hatályba is lépett, de nem
bizonyult életképesnek. Éppen Európa
példája mutatja, hogy a politikai integráció megkezdésének fontos előfeltétele a
gazdasági együttműködés sikere.

Az Afrikai Unió tisztségviselői a szervezet székhelyén, Addisz-Abebában
2014. április 14-én, a
ruandai népirtás 20.
évfordulója alkalmából
tartott megemlékezésen.
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KELET-AFRIKA
A függetlenség elnyerése után Kelet-Afrikát nagyívű integrációs tervek jellemezték.
Uganda, Tanzánia és Kenya akár a teljes
egyesülés felé is elmozdultak volna. Ez
azonban a gyakorlatban megfeneklett, és
1977-re felbontották a korábbi szerződéseket.
2000-től újraindult az integrációs folyamat,
amelynek célja a szabad kereskedelmen túl
a monetáris unió majd valamiféle föderáció
megteremtése a térségben.

Az Európai Unió segít a
legtöbbet a legszegényebb
földrész lakóinak. Az utóbbi hat évben több mint
140 milliárd eurós segélyt
küldött Afrikába.

REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓK
Afrika öt nagy régióra oszlik (észak, kelet,
közép, dél, valamint nyugat) és ezen belül
is számos kisebb alrégióra, amit gyakran
az határoz meg, hogy az illető országok
korábban melyik európai állam gyarmatai
voltak. Az integráció ezeken a régiókon belül
indult el, és néhol több szervezetet eredményezett, ezért egy-egy ország egyszerre több
regionális szervezetnek is a tagja lehet.

ÉSZAK-AFRIKA
A Maghreb-Arab Unió (UMA) elvben létezik,
és minden, a térség közös történelmi múltján, kultúráján osztozó ország tagja.
Az országok közötti politikai ellentétek
azonban az elmúlt évtizedekben annyira
elmélyültek, hogy sem a gazdasági, sem
pedig a politikai integráció szorosabbra
fűzése nem merült fel komolyan. Az arab
tavasz forradalmi hulláma ismét jelentősen
destabilizálta a térséget, és a korábban még
nyitott határok nagy részét is lezárták.
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DÉL-AFRIKA
Afrika déli részén, az apartheid idején, két
egymástól jól elkülönülő tömb alakult ki.
Egyiket az akkor még fehér dominancia
alatt álló Dél-Afrika és partnerei jelentették,
a másikat az úgynevezett frontországok,
ahol az apartheid ellen harcoló erők kaphattak támogatást. Az elmúlt húsz évben ez
a két tömb egyesült, de Dél-Afrika gazdasági jelentősége ezzel nem hogy csökkent
volna, hanem az új piacok és partnerek
megjelenésével jelentősen megnőtt.
A dél-afrikai közösség alapja a világ legkorábbi vámközössége, a SACU, azaz a Southern African Customs Union. Ez korábban
egyértelműen Dél-Afrika javát szolgálta, az
utóbbi évtizedekben azonban egyre több
fejlesztési tartalommal igyekeznek megtölteni a szervezetet. A korábbi frontországokkal kibővülve ebből alakult meg a Dél-Afrika Fejelsztési Közösség - Southern African
Development Community (SADC) - amely
immár egy 12 országra kiterjedő szabadkereskedelmi övezetté bővült.

Európának nagy tapasztalata
van abban, hogyan lehet
fejleszteni a mezőgazdaságot.
Nekünk van földünk, az európaiaknak szaktudásuk. Ha ezt
összekapcsoljuk, mindannyian
nyerünk – mondta az Afrikai
Unió egyik vezetője

Ehhez, akárcsak Nyugat-Afrikában, itt is új,
jelentős infrastrukturális projektek kapcsolódnak, amelyek elsősorban az Indiai-óceán
kikötőit kötnék össze a szárazföld belsejével.
Bár a tervek között monetáris unió és politikai integráció is szerepel, de egyelőre a már
régóta tervezett közös vízumkiadás sem
valósult meg, pedig ez jelentősen segítené a
térség egyik fő bevételi forrásának számító
turizmust. A Nagy Tavak vidékének integrációján túl a térségben kialakulóban van egy
jóval szélesebb szabadkereskedelmi zóna
is, amely Líbiától egészen Madagaszkárig
húzódik. A COMESA - Common Market for
Eastern and Southern Africa, azaz Keletés Dél-Afrika Közös Piac -, húsz országot
tömörít, és 400 millió embert érint, így ezzel
ez Afrika legnagyobb gazdasági tömörülése.
Célja az egységes piac megteremtése a régióban, valamint a vámhatárok lebontása.

NYUGAT-AFRIKA
KÖZÉP-AFRIKA
A régió hatalmas, és igen különböző
országokat fogna egybe Csádtól Angoláig.
Bár két regionális integrációs szervezet
is létezik, az ECCAS és a CEMAC, amelyek
döntöttek az összeolvadásról is, de egyelőre
még a vámuniót sem sikerült létrehozni
az országok között. Az egykori francia
gyarmatok viszont a függetlenség óta akárcsak Nyugat-Afrikában - közös pénzt,
az euróhoz kötött valutaközösségi (CFA)
frankot használják.

Tropical Afrika különszám

A IMF szakvéleménye szerint az afrikai
regionális integrációk közül Nyugat-Afrika ért
el a legtöbbet. Az 1975-ben alakult ECOWAS (
Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége) sikerrel bontja le a kereskedelmi és vámkorlátozásokat az egyes országok között. A
frankofón országok létrehozták közös valutájukat, a CFA (valutaközösségi) frankot, amely
„Afrika eurója” lett. A közös pénz sikerét jelzi,
hogy a korábban saját ﬁzetőeszközt használó
Bissau Guinea is átvette. Azok az országok,
ahol az angol a hivatalos nyelv, saját maguk
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is létrehozták a valutaközösség előszobájának
tartott Nyugat-Afrika Monetáris Közösséget
(WAMZ), amely szintén hamarosan - 2015re - tervezi a közös pénz, az eco bevezetését.
Hosszabb távon szó van az eco és a CFA frank
harmonizálásáról is. A külső határokon megoldották a közös vámkezelést, és az ECOWAS
polgárai meglehetős mozgásszabadságot
élveznek a közösség területén belül. Tervezik a
közös vasúti szállítási folyosó megteremtését
is a tengerpart fontosabb kikötővárosai között.
Bár nevében gazdasági közösség, az ECOWAS
valójában ma már ennél jóval többnek, politikai, békefenntartó, béketeremtő csoportnak
számít. Hajtott már végre - nigériai vezetéssel
- sikeres békefenntartó akciókat, legutóbb a
nigériai katonák Maliban harcoltak az iszlamisták ellen.
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Country

Ezerarcú
Afrika
A jövő
földrésze

Afrikáról az európai emberek fejében
többnyire makacs sztereotípiák élnek; ez
a fűszoknyás, tam-tam dobokra táncoló
feketék, képeslapokra illő szavannák és
nagyvadak, vagy éppenséggel a véres
törzsi háborúk, furcsa diktátorok, és a
nincstelenség kontinense. A valóság
ennél azonban sokkal árnyaltabb. Afrika
napjainkra a legdinamikusabban fejlődő
földrésszé lépett elő, amely a sok ellentét
dacára, a legﬁatalabb népességgel,
rohamosan növekvő középosztállyal,
felfoghatatlanul gazdag természeti
kincsekkel rendelkező kontinensként
új helyet követel magának a világban.
A legfrissebb adatok szerint a kontinens
lakossága 1.105.406.000 fő. Ez a szám a
Föld lakosságának 8%-át teszi ki.
Ezt a régi-új hagyományos és hagyományoktól eltérő Afrikát
szeretnénk bemutatni olvasóinknak egy, a maga nemében
egyedülálló, érdekes, furcsa, vagy éppen humoros történetek,
valamint a legfrissebb gazdaság és politika-földrajzi tények
sajátos kombinációjából álló országismertetővel.
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Algériai Népi Demokratikus Köztársaság

Algéria
A rejtett csodák
országa
Írta: Dr. Kozma György
Algéria nagy részét a Szahara teszi ki, kézen fekvő
tehát a kérdés: miért jó ide utazni, amikor világszerte annyi minden más van? Nos, a válasz nem is
olyan könnyű, mint hinnénk, ugyanis Algériában
annyiféle csodálatos látnivaló várja az utazót, hogy
gyakorlatilag lehetetlen felsorolni – ízek, illatok,
eredetiség – minden mennyiségben! Ugyanakkor
a kényelmet kereső utazó hatalmas és kényelmes
szállodakomplexumokban hajthatja álomra a
fejét, akár a sivatag kellős közepén is. A misztikus
és varázslatos Afrika általunk leglátogatottabb
országai – ellentétben Algériával - évtizedek óta a
tömegturizmus bölcsői. Elnyugatiasodtak, autentikusságuk meg is kopott talán egy kicsit, ám itt a
térség a varázsát érintetlenebbül őrzi – mintha egy
kicsit megállt volna az idő. A világ tizedik legnagyobb országában akár „idegenlégiósnak” érezhetjük magunkat: azaz felkereshetjük a Rejtő-regények
francia elit alakulatának helyszíneit.

Kihagyhatatlan a szaharai tevegelés is, persze csak annak, aki nem lesz tengeribeteg
az állatok ringatózásától. Ha már itt tartunk,
a természet-, illetve állatbarátok Algériában
biztosan nem csalódnak, vadonélő, ám
mégis szelíd majmokat etethetnek baguettel és répával, de látható itt dámgazella,
keleti cickány, vadmacska és illő távolból
leopárd is. Az ínyencek gasztroturistáskodhatnak, ugyanis a szarvasgomba -, amely
köztudottan aranyárban van - itt kilóra
vehető, újságpapírból, ﬁllérekért. Ha megéhezünk, akár tojást is főzhetünk a Hammam Meskoutine hőforrás 97°C-os vizében.
Több száz kilométert utazhatunk lakatlan
tájakon, miközben feltáratlan ókori városokra, ősi sziklarajzokra, bóklászó vadtevékre bukkanunk. Fáradalmainkat pedig olyan
helyeken pihenhetjük ki, mint a vörös part,
amely téglavörös fövenyével, vízesésével,
szélvédett öblével, fel-felbukkanó delﬁnjeivel a paradicsomot juttatja eszünkbe.
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Algériai Népi Demokratikus Köztársaság

Országkalauz:
Algériai Népi Demokratikus Köztársaság
Főváros: Algír
Államforma: Köztársaság
Államfő: Abd el-Azíz Buteﬂíka (1999-től)
Miniszterelnök: Júszef Júszfí (2014-től)
Függetlenség: 1962. július 5.
(Franciaországtól)
Terület: 2 381 740 km²
Népesség: 38 800 000 fő
Etnikai összetétel: arab 85%, berber 10%,
fekete-afrikai 4%, francia 1%
Nyelv: hivatalos nyelv: arab, egyéb beszélt
nyelvek: berber (tamazigt), francia
Vallás: szunnita muzulmán 99%,
katolikus és zsidó 1%
Nemzeti jövedelem: összes: 284,7 milliárd
USD, egy főre jutó: 7500 USD
Pénznem: Algériai dínár (DZD)
1 DZD = 2,8 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Algéria földje alatt található a világ tizedik legnagyobb földgázkészlete, és az
ország a világ hatodik legnagyobb gázexportőre. Hála a hatalmas szénhidrogén-vagyonnak az országé
Afrika egyik legstabilabb gazdasága: valutatartalékai elérik a 200 milliárd dollárt, a külföldi adósság
pedig mindössze a GDP 2%-át teszi ki. Az országban jelentős infrastrukturális fejlesztések folynak, ebben
meghatározó szerepet játszik az állami irányítás. A hetvenes-nyolcvanas években kiemelkedően jó kapcsolatokat ápoltak Magyarországgal, így a magyar cégekre most is számítanak, elsősorban a mezőgazdaságban, vízgazdálkodásban, de a nagy közlekedési projektekben vagy például a stadionépítésben is.
Természet. Éghajlata mérsékelt, télen hideg és csapadékosabb, nyáron meleg, száraz. Az északi mediterrán
területeket az Atlasz-hegység választja el a hatalmas sivatagi résztől.
Turizmus – praktikus tanácsok. Algéria - ellentétben a többi Maghreb országgal - alapvetően a szénhidrogénekből él, és eddig nem fordított különösebb erőfeszítéseket a turizmus fejlesztésére. A hosszú
polgárháború sem segítette az idegenforgalmat. Pedig változatos történelmi emlékei és csodálatos természeti környezete sokakat vonzana. Az északi részen számos jó állapotban megmaradt pun és római
romváros (Tipaza, Dzsemila, Timgad - mind világörökségi színhely), vadregényes arab óváros (Algír,
Constantine) várná az utazókat. A Szahara ősi oázisai (Oued, Ghardaia) mellett elképesztő természeti
szépségeket is rejt. Aki oda akar utazni, annak mindenképpen szüksége van helyi közvetítőre, aki segít
a vízumhoz szükséges iratok beszerzésében. A vízumot az ország budapesti nagykövetsége adja ki.
Budapestről átszállással, Bécsből közvetlen járattal utazhatunk oda. Mivel a nyár a Szaharában igen
forró, télen pedig éjszaka nagy hidegek lehetnek, leginkább a tavaszi-őszi időszakot javasolják utazásra.

Diplomáciai képviseletek
Magyarország nagykövetsége - Algír
Cím: 18. Avenue des Fréres Oughlis,
El-Mouradia, Algir
Telefon: (+213-0) 21-697-454
Ügyelet: (+213 0) 770-800-950
Fax: (+213 0) 21-698-186
Honlap: www.mfa.gov.hu/emb/algiers
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Algéria nagykövetsége - Budapest
Cím: 1121 Budapest, Zugligeti út 27.
Telefon: (+36-1) 200-6860,
(+36-1) 392-0510, (+36-1) 392-0519
Fax: (+36-1) 200-6781
E-mail: ambalbud@t-online.hu
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Angolai Köztársaság

Angola
A szerteágazó
kultúra országa
Írta: Lantai-Csont Gergely
Amikor Angolában jártam, volt alkalmam
megismerni számos, évszázados szokásokat
mai napig tartó népcsoportot. Igaz, előfordult
olyan is, hogy expedíciós csapatunk, hivatalos
helyi vezetőkkel történő több napos egyeztetés
után kapta csak meg a látogatási engedélyt
bizonyos helyekre. Ilyen volt például, amikor a
muilákhoz látogattunk el. Chibia város környékén, az aszfaltúttól messze eső kis településeken,
páratlanul gazdag hagyományok között élik mindennapjaikat a muilák. Az asszonyok felsőtestét
takaró több kilónyi gyöngyöltözet, vörös agyaggal
és vajjal bekent hajfonataik, egyszerű életvitelük
és soha nem múló jókedvük különleges élmény,
amely a látogatót mesebeli kultúrába repíti.
A zárt, hagyományőrző közösségbe azonban
nem egyszerű nyugati ember számára a bejutás,
ahogyan azt korábban már említettem: csak
hosszas egyeztetés után sikerült csapatunknak is.
Dél-Angola Kunene tartományának kvanyama
lakói több száz éve töretlenül őrzik hagyományaikat. A hegyes, ágakból összetákolt, labirintusokkal
és útvesztőkkel teli kör alakú portát népes rokonság lakja. A többnejűségben élő kvanyamák
ehumbókban, azaz független portákon, kiterjedt
nagycsaládban élnek: a férj feleségeivel és gyermekeivel együtt. A szolidaritást szimbolizáló, kör
alapú kunyhók és a hagyományos értékek iránti
tiszteletük a ﬁatalokat is vissza-visszacsábítják,
hogy a bölcs öregektől az életről tanuljanak.
Dél-Angola déli partvidékén, a Namíb sivatag
északi nyúlványában, az Atlanti-óceánt követő
kietlen, köves, kopár és sivatagos tájak igazi túlélői
a pásztor mukubalok. Életművészek ők, akik a
kietlen, forró tájon sikeresen túlélnek minden
elképzelhető emberi megpróbáltatást.
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Angolai Köztársaság

Gazdaság - fejlesztés. Hála a cabindai olajvagyonnak Angola
hosszú éveken át a világ leggyorsabban fejlődő országai között volt.
Bár a növekedés ma már nem két számjegyű, a fejlődés mértéke
még ma is lenyűgöző. A szénhidrogén-szektor jelenleg az ország
GDP-jének mintegy 85%-át termeli ki. Ennek a pénznek a nagy
része a fővárosban csapódik le, amelyik így Afrika egyik legdinamikusabb, ugyanakkor a világ legdrágább városainak egyike lett.
Az ország fejlesztésében az első számú partner már évek óta a Kínai
Népköztársaság, amely olajszükségletének egyre növekvő részét
szerzi be Angolából. Emellett, a hagyományos jó kapcsolatokra
alapozva a magyar cégeket is várják: az együttműködés legfőbb
területei az oktatás, a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság lehetnek.
Természet. A tizenkét “magyarországnyi” országban az éghajlat a
partvidéken mérsékeltebb, a belső térségeken forró trópusi.
Turizmus – praktikus tanácsok. Akik ott jártak, azt mondják, Angola
Afrika legjobban őrzött titka - számos nemzeti parkja, tengerpartjai
ugyanis gyönyörűek, és az egyenlítői dzsungeltől a szavannán át
egészen a sivatagig mindenféle élőhelyet láthatunk egy országban.
A hosszú polgárháború és a rossz infrastruktúra miatt azonban
kevesen jutnak el máig oda. Világörökségi helyszíne nincs egyelőre,
de a portugál gyarmati kor emlékei (Sao Miguel-erőd, Carmo-templom, Remédios-katedrális, Nossa Senhora da Nazaré-templom)
mellett a középkori keresztény kongói királyság fővárosa (Mbanza
Congo) is a várományosi listán van. Az ország vízumköteles, a
vízumot a budapesti nagykövetség adhatja ki. Legkönnyebben Liszszabonon keresztül érhető el. Aki oda utazik készüljön fel arra, hogy
a turistáknak nyújtott szolgáltatások európai mértékkel is drágák.

Országkalauz: Angolai Köztársaság
Főváros: Luanda
Államforma: Köztársaság
Államfő: José Eduardo dos Santos (1979–től)
Miniszterelnök: Fernando da Piedade Dias
dos Santos (2012-től)
Függetlenség: 1975. november 11.
(Portugáliától)
Terület: 1 246 700 km²
Népesség: 19 100 000 fő
Etnikai összetétel: ovimbundu 37%, kimbundu 25%, bakongo 13%, félvérek 2%, európai
1%, egyéb: 22%
Nyelv: hivatalos nyelv: portugál
egyéb beszélt nyelvek: számos afrikai nyelv és
nyelvjárás
Vallás: Különféle törzsi vallások hívei 47%,
római katolikus 38%, protestáns 15%
Nemzeti jövedelem: összes: 131,8 milliárd USD,
egy főre jutó: 6300 USD
Pénznem: Angolai Kwnaza (AOA)
1 AOA = 2,7 HUF
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Diplomáciai képviseletek
Magyarország legközelebbi nagykövetsége - Pretoria
Angola nagykövetsége - Budapest
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Telefon: (+36-1) 487-7680
Fax: (+36-1) 487-7699
E-mail: embanhun@angolaembassy.hu
Honlap: www.angolaembassy.hu
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Benini Köztársaság

Benin
A kígyóisten
országa
Írta: Szűcs Tamás
Benin – még Dahomey néven – NyugatAfrika egyik legszervezettebb állama volt a
gyarmatosítás előtt. Abomey királyi palotája
ennek a furcsa kornak a sajátos emléke.
A 19. században, közvetlenül a francia
gyarmatosítás előtt, amikor a királyok még
szabadon uralkodtak népük felett, itt még élt
az emberáldozatok gyakorlata. Az elhunyt
uralkodót feleségei elkísérték a sírba is, a
halotti templomokhoz pedig –, hogy jobban
tartson – embervért használtak. Ma már
persze világörökségi helyszín és múzeum
az egykori palota. Az ország pedig a térség
egy legsokatigérőbb gazdasága. Szegény, de
rendezett, békés, dinamikus ország.

Országkalauz: Benini Köztársaság
Főváros: Porto Novo
Gazdasági központ: Cotonou
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: Yayi Boni (2006-tól)
Függetlenség: 1960. augusztus 1.
(Franciaországtól)
Terület: 112 622 km²
Népesség: 8 439 000 fő
Etnikai összetétel: fon 49%, bariba 16%,
adzsa 11%, szomba 9%, joruba 7%, fulbe 4%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia,
beszélt nyelvek: fon, joruba, törzsi nyelvek
Vallás: keresztény 42,8% (római katolikus
27,1%, celeste 5%, metodista 3,2%, egyéb
protestáns 2,2%, egyéb 5,3%), muzulmán
24,4%, vodoun 17,3%, egyéb 15,5%
Nemzeti jövedelem: összes: 16,65 milliárd USD,
egy főre jutó: 1600 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F)
1 XOF = 0,46 HUF

A VUDUHÍVŐK RÓMÁJA
Amikor az ókori Görögországról, Rómáról
tanultunk az iskolában, óhatatlanul előkerült
a vallás, a sokistenhit, az állatáldozatok.
Elképzelni persze nem nagyon tudjuk,
hogyan zajlott egy-egy ilyen szertartás.
Még ha olvassuk is, olyan idegen, olyan
távoli... El kell utazni sok ezer kilométert,
eljutni egy valódi sokistenhívő országba,
ahol még áldoznak állatot, hogy megérthessük, hogyan történt mindez a mi
vidékeinken is vagy kétezer éve. Dankoli
démon szent fájánál már vártak bennünket
a szertartást végző papok. Főnökük egy testes idősebb papnő volt, őt kellett – anyagi
ösztönzőkkel persze – rávenni, hogy áldozzon fel a kedvünkért is egy csirkét. A megdöbbentő nem is az volt, ami elhangzott
vagy történt: a papnő fogott egy fadarabot,
előbb azt szúrta a száraz vérből és tollakból
összeállt dombba, majd szájába vett némi
alkoholt, amit ráköpött a fára, ugyanezt
megismételte pálmaolajjal is, közben pedig
az istenek segítségét és támogatását kérte.
A meglepő, sőt megdöbbentő az volt, hogy
mindez, az istenek segítségül hívása, felsorolása, az áldozat menete szinte szóról szóra
megegyezett azzal, ahogyan ezt az ókorban
nálunk csinálták. Egyesek szerint ez az ősi
emberi mélytudat hatása, mások szerint
lassan, sok nemzedéken át a Földközi-tenger
vidékéről jutottak ide ezek a szokások.
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Gazdaság - fejlesztés. Benin a térség szegényebb országai közé tartozik. A politikai stabilitás és a kormány elszántsága azonban az utóbbi években vonzotta a külföldi tőkét, és megindult a fejlődés is. Nagy
súlyt fektetnek az oktatásra, képzésre, és a nagyon rossz állapotban levő infrastruktúra fejlesztésére.
Természet. Az ország déli, nedvesebb területei igen sűrűn lakottak, északra, ahogy csökken a csapadék
mennyisége, csökken a népsűrűség is. Ott találhatók az ország nemzeti parkjai. Az éghajlat trópusi, folyamatosan forró, az esős évszak rövid.
Turizmus – praktikus tanácsok. Az utóbbi években dinamikusan nő a turisztikai szektor súlya Beninben. A legfőbb vonzerőt az ország sajátos kultúrája adja: Benin lakosságának jelentős része máig
vudu-hívő, és Beninben található a „vudu-hívők Mekkája”, Ouidah is. A januári nagy vudu-ünnepre
már nemcsak az ország minden részéből érkeznek hívők, hanem turisták is a nagyvilágból. Szintén
sokakat vonz az Abomey-i palota, és más kulturális nevezetességek is. Az országban két - nyugat-afrikai viszonylatban - jó nemzeti park (Pendjari, W) található. A vízumot a turistáknak az ország berlini
követsége állítja ki. Utazásra elsősorban a száraz évszak ajánlott.

Diplomáciai képviseletek
Magyarország legközelebbi
nagykövetsége - Abuja
Benin nagykövetsége - Genf
Cím: 1201 Genf, Rue de Lausanne 36.
Telefon: (+41-22) 906-8460
Telefax: (+41-22) 906-8461
E-mail: info@missionbenin.hu
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Benini tiszteletbeli konzulátus - Budapest
Konzul: Rácz Gábor
Cím: 1126 Budapest Orbánhegyi út 49.
Telefon: (+36-1) 225-8220
Telefax: (+36-1) 225-8221
E-mail: consulate@benin.hu
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Bissau-Guineai Köztársaság

Bissau-Guinea
Amikor időutazó lettem
Írta: Dr. Gulyás Gáspár
Bissau-Guinea a vad ellentétek birodalma.
Álmomban sem gondoltam volna azonban,
hogy első látogatásom a Kolumbusz előtti
időkbe repít vissza…
Bissau-Guinea a 2000-es ėvek elején drasztikus politikai átalakuláson ment keresztül.
Véres események helyszíne volt a főváros,
ahol a forradalom idején ingyen osztogatták
a gint az utcákon, a kábítószer pedig a harcos hétköznapok állandó szereplőjévé vált.
Az elszabadult indulatok eredményeként
rommá lőtt fővárosba érkeztem a hivatalos
tűzszünet kihirdetése után pár héttel,
huszadmagammal, mint az egyik első, ha
nem a legelső hivatalos delegáció tagja.
A közeli Banjulból szálltunk fel egy
AN-12-es repülővel, ez amolyan retróhangulatot ébresztett bennem. Egyenesen a
Casablanca című ﬁlmben éreztem magamat, és minden megtett kilométert hatalmas sikerként könyveltem el. A negyvenperces út egy örökkévalóságnak tűnt, de

végül csodával határos módon, sikeresen
landoltunk Bissau nem éppen zsúfolt
repterén. A gépünkön kívül semmilyen más
gépet, sőt teremtett lelket sem láttunk a
légikikötő területén. Kisebb tanakodás után
elindultunk az egyetlen épület felé, ahol úgy
gondoltuk, átesünk a szokásos procedúrán.
Nem így történt! A határőr életében aznap
volt először szolgálatban, és amikor átnyújtottam az útlevelemet, kérdőn nézett rám.
Azt hittem, viccel, de szembesülnöm kellett
a ténnyel, hogy fogalma sincs arról, mit
kell csinálnia! Végül összeszedte minden
bátorságát, kihúzta a ﬁókját, kivette a
bélyegzőjét és pecsételt. Elismerően
felemeltem hüvelykujjamat, ezzel köszönve
meg gyors és proﬁ munkáját. Kihúzta
magát, magabiztos, és felsőbbrendűséget
sugárzó mozdulattal a kijárat felé mutatott.
Mint később kiderūlt, ekkor került be az
útlevelembe a következő portugál pecsét:
kilépett 1421-ben…

Gazdaság - fejlesztés. Bissau-Guinea a világ legszegényebb országai közé tartozik. Gazdasága szinte kizárólag
a fejletlen, időjárási viszontagságoknak kitett mezőgazdasági ágazatra (földimogyoró-termesztés), halászatra és a
fakitermelésre épül. A polgárháború során lerombolt infrastruktúra ma is romokban hever, a kormánycsapatok
és a felkelők időszakos összecsapásai miatt semmilyen
fejlesztés, beruházás nem kivitelezhető, a külföldi tőke
messze elkerüli Bissau-Guineát. Jelen vannak viszont a
latin-amerikai drogkartellek - a kis nyugat-afrikai ország
kulcsszerepet játszik az Amerika és Európa közötti drogcsempészetben.
Természet. Az ország jelentős része ma is lakatlan őserdő,
éghajlata trópusi, száraz és forró, júniustól-novemberig tart
a csapadékosabb időszak.

Országkalauz: Bissau-Guineai Köztársaság
Főváros: Bissau
Államforma: Köztársaság
Államfő: Jose Mario Vaz (2014-től átmenetileg)
Miniszterelnök:
Domingos Simoes Pereira (2014-től)
Függetlenség: 1973. szeptember 24.
(Portugáliától)
Terület: 36 125 km²
Népesség: 1 704 000 fő
Etnikai összetétel: balanta 25%, fula 20%,
mandingo 12%, manyako 10%,
egyéb: biaﬀada, bidjogo, pepel 23%
Nyelv: hivatalos nyelv: portugál, egyéb
beszélt nyelvek: volof, kreol, törzsi nyelvek
Vallás: törzsi vallású 50%, muzulmán 40%,
keresztény 10%
Nemzeti jövedelem: összes: 2,005 milliárd USD,
egy főre jutó: 1200 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F)
1 XOF = 0,46 HUF
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Turizmus – praktikus tanácsok. A bizonytalan politikai
helyzet és a magas bűnözési ráta miatt Bissauban különös elővigyázatossággal kell eljárni. Északi területeire
nem javasolja az utazást a Külügyminisztérium. A fejletlen infrastruktúra amúgy sem tenné egyszerűvé például
az olyan érintetlen természeti szépségek meglátogatását,
mint a Bijagos szigetvilág. A tömegközlekedési eszközök
rossz állapotban vannak, ugyanez mondható el a többi
járműről is - bár különböző arányban új autók is közlekednek. A gépkocsivezetők figyelmetlenül vezetnek.
Az utak rosszak - különösen a nagyobb városokon
kívül -, éjszaka a városok elhagyását nem javasolják.
Védőoltások felvétele is elengedhetetlen, ezek hiányában
komoly fertőző betegségeket lehet elkapni. Kiemelten
maláriafertőzött terület.

Diplomáciai képviseletek
Magyarország legközelebbi nagykövetsége - Abuja
Bissau-Guinea nagykövetsége - Párizs
Cím: 94, rue Saint-Lazare, F - 75009 Parizs, Franciaország
Telefon: (+33-1) 4874-3639, (+33-1) 4878-3669
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Botswanai Köztársaság

Botswana
Ahol az elefánt szinte háziállat
Írta: Szilasi Ildikó Hermina

Azoknak, akiknek minden vágyuk, hogy
elefántot lássanak – lehetőleg minden
mennyiségben Afrikában – Botswana a
tökéletes úti cél, amely ilyen szempontból
egészen biztosan nem okoz csalódást.
2007-es adatok szerint ugyanis a világ
legtöbb elefántja az egykori Becsuánaföldön élt. Itt szafari nélkül, a szabadban is
találkozhatunk, sőt „kalandozhatunk” a
behemót ormányosokkal, akik esténként
szeretik a napközben forró aszfaltúton
melegíteni a talpukat. Persze a tapasztalatlan utazó, amikor egyszerre egy egész
elefántcsordával találja szemben magát,
könnyen pánikba eshet.
Mi ilyenkor a teendő? Lassan kell megfordulni az autóval, és eliszkolni csendben,
világítás nélkül? Vagy az a jobb megoldás
talán, ha az ember mozdulatlanul meg-

húzza magát a sötétben és kivárja, míg a
csorda odébb vonul? Amíg a turisták ilyen és
ehhez hasonló dolgokon rágódnak remegve
és verejtékig izzadva, a helyiek rutinosan,
nagy robajjal, tülköléssel zavarják el az
elefántokat, és határozottan törnek utat
maguknak közöttük. A helyi lakosság néhol
szinte szimbiózisban él velük, közelségük
mindennapi része az életüknek. Az elefántok
olykor a kunyhók körül poroszkálnak, sőt,
a pimaszabbak hosszú ormányukkal még
a házak nyitott ablakain is benyúlnak, és
vakon tapogatóznak egy kis gyümölcs vagy
élelem után. Sajnos nem lehet említés nélkül
hagyni, hogy Botswana nem csupán az
elefántok száma miatt került be Afrika legjei
közé. Szváziföld után ugyanis itt él a legtöbb
HIV-fertőzött, ami az ország gazdasági és
társadalmi fejlődését jelentősen visszaveti.

Országkalauz:
Botswanai Köztársaság
Főváros: Gaborone
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: Ian Khama (2008–tól)
Függetlenség: 1966. szeptember 30.
(Egyesült Királyságtól)
Terület: 600 370 km²
Népesség: 2 155 000 fő
Etnikai összetétel: tsvana 75,5%, shona
12,4%, szan 3,4%, koi koi 2,5%, ndebele 1,3%,
egyéb 4,9%, európai kb. 2%
Nyelv: hivatalos nyelv: angol, setswana
Vallás: keresztény (többségében protestáns)
71,6%, badimo 6%, egyéb: 1,4%, nem
meghatározott 0,4%, ateista 20,6%
Nemzeti jövedelem: összes: 34 milliárd USD,
egy főre jutó: 16 400 USD
Pénznem: Botswana Pula (BWP)
1 BWP = 29,5 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Botswana Afrika egyik legjobban teljesítő gazdasága. A stabil, kiszámítható
politikai környezet és a jó infrastruktúra, valamint Dél-Afrika közelsége is sokat tett azért, hogy mára az
ország kiemelkedett a szegénységből. A GDP fél évszázad alatt harmincszorosára nőtt. A fejlődés legfőbb
alapja a gyémántbányászat, máig ez termeli meg a GDP egyharmadát és ez hozza az exportbevételek
80%-át. A 2009-es gazdasági válság idején nehéz helyzetbe került az ország, mert erősen csökkent a
luxuscikkek iránti kereslet, mára azonban már túl vannak a válságon, és ismét 5% feletti a növekedés.
Természet. Éghajlata trópusi, enyhe telek és forró nyarak jellemzik. A téli nappalok melegek, az éjszakák
hidegek, a sivatagos területeken dér, fagy is lehet. Botswana területének mintegy 75%-át a Kalahári-sivatag
uralja. Az “eső” jelentésű szó pedig, a “pula” benne van az ország címerében, és ez a nemzeti valuta elnevezése is. Mivel népsűrűsége igen alacsony, az ország jelentős részén érintetlen még a természet, így jó terepet
biztosít az állatrezervátumok, nemzeti parkok létesítésére. Afrikai mértékkel is magas a védett területek
aránya.
Turizmus – praktikus tanácsok. A gyémántbányászat mellett a turizmus a másik legfontosabb gazdasági szektor az országban. A túlnyomórészt magánkézben levő vadasparkok kiváló, személyre szabott,
minden igényt kielégítő szolgáltatást nyújtanak. Olyan közel kerülhet bennük a látogató az afrikai vadvilághoz, amilyen közel máshol nem is engedik, mindeközben a legmagasabb szolgáltatási színvonalat
kapja. Látnivaló pedig van bőven: itt található Afrika legkülönlegesebb vizes élőhelye, az Okawango deltája, de hatalmas élményt nyújt a Chobe Nemzeti Park is. Az országba magyar állampolgárok – 90 nap
tartózkodásig - vízum nélkül utazhatnak be, a legkönnyebben Johannesburgon keresztül. Botswana
kiemelkedően biztonságos, az infrastruktúra a kontinensen a legjobbak közé tartozik - ennek azonban
ára van, a szolgáltatások, különösen a magán vadasparkokban bizony nem olcsók.

Diplomáciai képviseletek
A legközelebbi magyar nagykövetség- Pretoria
Magyar tiszteletbeli konzulátus- Gaborone
Konzul: Dr. Kiss Gábor
Cím: Plot 2657 Kgori close, Gaborone, Postai cím: P O Box 160 Gaborone,
Tel: (+26-7) 395-2364, (+26-7) 190-4490, Fax: (+26-7) 395-2061, Email: ral@botsnet.bw
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Burkina Faso

Burkina Faso
Mesebeli királyi központ
Írta: Szilasi Ildikó Hermina
Már érkezésünkkor szívünkbe zártuk a
becsületes emberek országának aposztrofált Burkina Fasót. Ghána és Burkina Faso
határátkelőjénél Lantai-Csont Gergely fotós
kollégámmal, nagy hátizsákok súlya alatt
görnyedve mentünk a taximegálló felé a szaharai forróságban, ezért nem vettem észre,
amikor 2,5 dollár értékű helyi valuta kiesett a
zsebemből. Néhány perc múlva egy robogót
hallottunk a hátunk mögött közeledni. Egy
burkinabe vámtiszt sietett utánunk: „Aszszonyom, elnézést, ezt a pénzt ön ejtette ki a
zsebéből, és én megtaláltam. Érezzék jól magukat országunkban!” Hamar megalkudtunk
egy taxissal, aki elvitt bennünket a kasséna
nép mesebeli királyi központjába, Tiebelébe.

38

Egy helyi családnál, egészen pontosan a
„királyi dob őrzőjének” házában szálltunk
meg. Lélegzetelállító helyre értünk, ahol
nemcsak a parányinak tűnő kunyhók
labirintusszerű, hűs földbe ásott termeiben,
de a kunyhók tetején is külön élet zajlott: az
épületek oldalához régebben fatörzset döntöttek, este pedig felhúzták a tetőre, hogy a
ragadozók és a rosszakarók ne támadhassanak a teraszon alvókra. Manapság nincs
szükség létrára, hiszen páratlan csönd,
harmónia és békesség honol földünk e távoli vidékén. Így tehát mi is a kunyhótetőn
vetettük meg fekhelyünket. Természetközelség, kristálytiszta ég, sokmilliónyi csillag
és „őszinte” zajok!

A már-már lehetetlenül romantikus hangulatot ráadásul a kassénáknál esztétikai
gyönyörré fokozzák azok a vörös-fekete
színű falfestmények, geometriai motívumok, amelyek a királyi központ minden
házfaláról visszaköszönnek.
A kaméleonokkal, stilizált kígyókkal,
rombuszokkal és csigavonalakkal díszített
falakat hozzáértő nők festik és kenik át
az esős évszak előtt. A helyiek féltve őrzik
szellemi kulturális örökségüknek ezt a részét, amelyet már az UNESCO elé terjesztettek, hogy Tiebele és a gurunsik építészeti és díszítőművészeti tradíciói kerüljenek
fel a világ szellemi kulturális örökségének
listájára.
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Burkina Faso

Gazdaság - fejlesztés. Bár az utóbbi időszakban, hála a politikai stabilitásnak és
az arany magas piaci árának, gyors volt a növekedés, Burkina Faso még mindig
a világ legszegényebb országai közé tartozik. A lakosság 90%-a él a mezőgazdaságból, és nekik nagy problémát jelent egy-egy szárazabb év. Az ország kivitelének legnagyobb részét az arany és a gyapot teszi ki. Az ország nagyon sok téren
szorul fejlesztésre - a legfontosabb talán a szárazságtűrő növényfajták meghonosítása, speciális mezőgazdasági technikák alkalmazása lenne.
Természet. Éghajlata trópusi, meleg, száraz telek, forró, valamivel csapadékosabb nyarak jellemzik. Nagy az elsivatagosodás veszélye, különösen az északi
területeken.
Turizmus – praktikus tanácsok. A turizmus egyelőre nem játszik jelentősebb
szerepet Burkina gazdaságában. Ennek legfőbb oka, hogy drága oda eljutni kevés légitársaság repül Ouagadougouba -, és az országon belül is gyenge az
infrastruktúra. Pedig aki eljut oda, azt rabul ejti az ország: a Bobo-Dioulasso-i
nagymecset a térség egyik legszebb szaheli stílusú mecsetje. Loropeni romjai
(világörökségi helyszín) pedig a gyarmatosítás előtti korszak fontos történelmi
emléke. Az ország vízumköteles, ami belépéskor felvehető.

Diplomáciai képviseletek
Burkina Faso Nagykövetsége - Bécs
Cím: 1040 Bécs, Prinz Eugenstrasee 18/3a
Telefon: (+43-1) 503-8264
Fax: (+43-1) 503-826-420
Honlap: www.abfvienne.at

Országkalauz: Burkina Faso
Főváros: Ouagadougou
Államforma: Köztársaság
Államfő: Blaise Compaoré (1987–től)
Miniszterelnök: Beyon Luc-Adolphe Tiao (2011–től)
Függetlenség: 1960. augusztus 5.
(Franciaországtól)
Terület: 274 200 km²
Népesség: 18 300 000 fő
Etnikai összetétel: mossi, bobo (bwa), fulbe,
gourmantché, mande, senufo, gurunsi
(kasem), lobi, bissa és tuareg
Nyelv: hivatalos nyelv: francia, egyéb beszélt
nyelvek: a lakosság 90%-a különböző szudáni
eredetű törzsi nyelveket beszél.
Vallás: muzulmán 50%, különféle törzsi vallások
40%, keresztény (főként római katolikus) 10%
Nemzeti jövedelem: összesen: 26,51 milliárd USD,
egy főre jutó: 1500 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F), 1 XOF = 0,46 HUF
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Burundi Köztársaság

Országkalauz: Burundi Köztársaság
Főváros: Bujumbura
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: Pierre Nkurunziza
(2005–től)
Függetlenség: 1962. július 1. (Belgium alatt
álló ENSZ-igazgatástól)
Terület: : 27 830 km²
Népesség: 10 300 000 fő
Etnikai összetétel: hutu 85%, tuszi (tva) 14%,
pigmeus 1%, egyéb: 4%
Nyelv: hivatalos nyelvek: kirundi, francia
egyéb beszélt nyelv: szuahéli
Vallás: keresztény 67% (római katolikus 62%,
protestáns 5%), törzsi vallások 23%,
muzulmán 10%
Nemzeti jövedelem: összes: 5 642 millió USD
egy főre jutó: 627 USD
Pénznem: Burundi Frank (BIF)
1 BIF = 0,14 HUF

Gazdaság - fejlesztés. A Nemzetközi Valutaalap
2009-es kimutatása szerint a Föld legszegényebb
országa Burundi volt, máig a GDP több mint 40%-a
származik a nemzetközi donorok segélyeiből. Bár a
polgárháború vége óta a gazdaság töretlenül fejlődik
az infrastruktúra gyenge, és mivel az országnak
nincsenek jelentős természeti erőforrásai, a külföldi
tőke is kevésbé érdeklődik Burundi iránt. Legfőbb
kiviteli cikke a kávé és a tea, így az ország gazdasága
nagyon érzékeny a nemzetközi piaci ingadozásokra.

Burundi
A dobszólók hazája
Burundi a Föld egyik legszegényebb országa. Lakossága közel 10 millió fő, területe a
Dunántúléhoz hasonló. A mezőgazdaság az
egyetlen, amely a túlélés eszköze: ez jelenti
az emberek kilencven százalékának a
mindennapi megélhetést, ennek révén keresik a napi betevőre valót, etetik a gyerekeket. Aki nem járt ott, csak a híradóban látta,
elképzelni sem tudja, milyen nyomorban
él Burundi népe. Az ország folyamatosan
kapja a segélyeket a nagyobb nemzetközi
szervezetektől - Világbank, IMF, EU -, mivel
ezek nélkül fenntarthatatlan lenne ennek a
kicsiny, nyomorgó államnak a mindennapi működése. De, hogy a szép és jó dolgokról is szó essen: Burundi egyik legszebb és
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Írta: Lantai-Csont Gergely

legérdekesebb jelképe a burundi dobosok.
A zenészek az ingoma nevű, Ruandában és
Burundiban használt dobokon játszanak, ez
az umuvugangoma nevű helyi fa törzséből
és két kifeszített bőrből készül, három
különböző méretben. A csodás performanszt
a lenyugvó nap utolsó fényeiben sikerült
Szerbin Judittal, a Magyar Afrika Társaság
munkatársával és Kozári Karina útitársammal megnéznem. Először a közösség
vezetőjével kellett hogy megállapodjak,
majd a férﬁ összedobolta a könyék lakosságát, akik népviseletbe öltözve láttak neki
a közel egyórás, lélegzetelállító előadásnak.
A Kelet-afrikai Uniónak ez a tagországa
egyébként alig nagyobb a Dunántúlnál.

Természet. Éghajlata területileg változékony,
a hegyvidékeken inkább mérsékelt, több csapadékkal,
máshol forró és száraz általánosan. A nagy népsűrűség,
és a hányattatott történelem miatt kevés, szegényes
nemzeti parkja, védett területe van.

Fővárosa Bujumbura, Ruanda, Tanzánia és
a Kongói Demokratikus Köztársaság határolják. Ám Ruandával ellentétben, Burundiban gyakorlatilag nincsen turizmus,
ugyanis semmi nincs, amit meg lehetne
nézni, legalábbis, ami turistalátványosságnak minősülne. A táj és a klíma trópusi
jellegű: lesújtóan letarolt dombok, kopár
helyek, amelyeken valaha trópusi esőerdő
burjánzott. A főváros nagyobbacska alföldi
városra hasonlít: maximum háromszintes
épületek, pár százezres lakosság. Bujumbura egyik fő nevezetessége a Tanganyika-tó
partja mellett elterülő szikladarab, ahol a
két világhírű utazó, Livingstone és Stanley
1871. november 25-én találkozott.

Tropical Afrika különszám

Turizmus – praktikus tanácsok. Legfőbb nevezetessége, hogy Burundiban van a Nílus legdélibb forrása.
Ezen túl a turizmus egyelőre nem játszik szerepet az
ország gazdaságában. A vízum a határon felvehető.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Nairobi
Burundi Köztársaság Nagykövetsége - Berlin
Cím: 10715 Berlin, Berliner Str. 36.
Telefon: (+49-30) 234-5670
Fax: (+49-30) 2345-6720
E-mail: info@burundi-embassy-berlin.com

www.tropicalmagazin.hu
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Comore-szigeteki Unió

Comore-szigetek
Őskori szörnyetegek földjén

Gazdaság - fejlesztés. A Comore-szigetek a világ egyik
legszegényebb állama. A függetlenség hosszadalmas
kivívása óta politikai puccsok sorozata tette egyre instabilabbá az országot mind gazdasági, mind társadalompolitikai értelemben. A földrajzi adottságokból következően
valamennyi nyersanyag és energiaforrás tekintetében
importra szoruló ország gazdasági értelemben teljesen
szétforgácsolódott, állami szinten nagyon kevés beruházás jut el a megvalósulásig, a lakosság főként mezőgazdasági termelésből igyekszik fenntartani magát.

Írta: Dr. Elter Tamás

Természet. Éghajlata trópusi, igen csapadékos, a magas
népsűrűség miatt, a szigetek nagy része beépült.

Országkalauz: Comore-szigeteki Unió
Főváros: Moroni
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: Ikililou Dhoinine
(2011–től)
Függetlenség: 1975. július 6.
(Franciaországtól)
Terület: 2 170 km²
Népesség: 766 000 fő
Etnikai összetétel: comorei 97%,
makua 2%, francia 1%
Nyelv: hivatalos nyelvek: comorei,
arab, francia
Vallás: szunnita muzulmán 98%,
római katolikus 2%
Nemzeti jövedelem: összes: 911 millió USD,
egy főre jutó: 1300 USD
Pénznem: Comorei Frank (KMF)
1 KMF = 0,6 HUF
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Madagaszkártól északra, sötét tömegként magasodik az Indiai-óceán napfénytől csillogó víztükre fölé az afrikai
kontinens keletre tolt előőrse, a Comore-szigetek. A három nagyobb és számos
apró vulkáni, illetve korallszigetből álló
parányi óceáni ország kívül esik az afrikai tömegturizmus útvonalain.
Az egykor esőerdőkkel borított szigetvilág ma már legnagyobb részt szavannákkal és ültetvényekkel tagolt szárazulat. Az erdőségek zöme az itt élők életben
maradásért folytatott küzdelmének vált
az áldozatává -, mint mezőgazdasági
termőterület. A szigetvilág leglátványosabb vidéke maga az Indiai-óceán; a
korallhomokos fövennyel vagy vulkáni
sziklákkal tagolt, tengeri fuvallattól bólogató kókuszpálmákkal övezett partvidék.

Turizmus – praktikus tanácsok. A többi indiai-óceáni szigetországgal szemben turisztikai ipara fejletlen.
Jelentősebb számú turista egyedül a relatíve közeli
Dél-Afrikából érkezik. Bár partjai szépek, az infrastruktúra
nincs kiépülve, az eljutás nehéz, és a szigorú muszlim
hagyományok miatt nem alakulhatott ki olyan pezsgő
éjszakai élet, mint a többi szigeten. A folyamatos politikai
bizonytalanság miatt nem is tartják tanácsosnak a turisztikai célú utazásokat - bár a sajátos kultúra, az érintetlen
hagyományos városkák, és a gyönyörű partok komoly
vonzerőt jelentenének. Aki mégis nekivágna, az felveheti
a vízumot a repülőtéren.

Noha az Indiai-óceán számos hasonló trópusi szigetparadicsommal büszkélkedhet,
mégis van valami, amiért a Comore-szigetek unikumnak számít az egész világon. Ez
pedig nem más, mint a földkerekség legritkább tengeri élőlénye, a dinoszauruszok
korát idéző hatalmas és ijesztő kinézetű
maradványhal, a latimeria. 1938-ig ezt
a rendkívül ősi vonásokat mutató bojtosúszós halfajt csak kövületekből ismerte a
tudomány. Mindaddig úgy tartották, hogy
a latimeria már azt megelőzően kiveszett
a világtengerből, mielőtt a dinoszauruszok
is leléptek volna az élet színpadáról. Csak
néhány évtizede ismert, hogy ennek az
őskori halszörnynek az utolsó mohikánjai
a Comore-szigetek hallgatag mélységeiben
mégis fennmaradtak, a letűnt korok élő
mementóiként.

Tropical Afrika különszám

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Pretoria
Comore-szigetek nagykövetsége Párizs
Cím: 20, rue Marbeau 75116 Paris France
Telefon: (+33-1) 4067-9054
Telefax: (+33-1) 4067-7296

www.tropicalmagazin.hu
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Csád Köztársaság

Csád
Faszén helyett olaj
Írta: Szűcs Tamás

Csád tulajdonképpen nagyon gazdag ország
is lehetne. A sivatag alatt – egyelőre pontosan
még fel sem térképezett – hatalmas szénhidrogénkészlet rejtőzik, és ez csak egyike annak
a számos kincsnek, amit Csád földje rejt. Bár
a kitermelés már elkezdődött, Csád ma is borzasztóan szegény, szerencsétlen ország.
Évtizedes polgárháborúk, még afrikai mértékkel
is szörnyű diktatúrák szabdalták, és a szomszédaival sem volt igazán szerencséje. Líbia hol
mint erős és hatalmas megszálló jelent meg
(ellenük vívták az úgynevezett „Toyota-háborút”, amiben a japán pick-up bevonult a történelembe), hol mint destabilizálódó veszélyes
terület. Előbb a szudáni Darfúrból szivárogtak
át a menekültek (lázadók), majd a polgárháborús Közép-Afrikából. A lakosság alig negyede
tud írni-olvasni, és ma már a mindennapi élet
azoknak is nehéz, akiknek még lenne mit enniük.
Az elsivatagosodás miatt a kormány 2009-ben
betiltotta a faszénnel való főzést – Afrika egyik
legnagyobb szénhidrogén-készletének birtokosai
nem tudják mivel megfőzni a napi betevőt.

Országkalauz: Csád Köztársaság
Főváros: N’Djamena
Államforma: Köztársaság
Államfő: Idriss Déby (1990–től)
Miniszterelnök: Kalzeubet Pahimi Deubet
(2013–tól)
Függetlenség: 1960. augusztus 11.
(Franciaországtól)
Terület: 1 284 000 km²
Népesség: 11 410 000 fő
Etnikai összetétel: sara 27,7%, arab 12,3%,
mayo-kebbi 11,5%, kanem-bornou 9%, ouaddai
8,7%, hadjarai 6,7%, tandjile 6,5%, gorane 6,3%,
ﬁtri-batha 4,7%, egyéb: 6,4%, ismeretlen 0,3%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia, arab
egyéb beszélt nyelvek: sangho, 120 további
törzsi nyelv
Vallás: muzulmán 53,1%, római katolikus
20,1%, protestáns 14,2%, animista 7,3%, egyéb:
0,5%, ismeretlen 1,7%, ateista 3,1%
Nemzeti jövedelem: Összes: 28 milliárd USD
Egy főre jutó: 2500 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F), 1 XOF = 0,46 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Bár az elmúlt évtizedben földjében olajat találtak, és megindult az export is, az ország
továbbra is nagyon szegény. A dél-szudáni és középafrikai bizonytalanság sem tett jót az ország gazdaságának. A fejlesztés elsősorban a kínai cégek kezében
összpontosul.

A CSÁD-TÓ HŰLT HELYE
A térképeken még egy hatalmas világoskék folt,
Afrika második legnagyobb tava –, de ez már
csak a geográfusok lustasága, vagy reménykedése, hogy egyszer még helyreáll a régi rend.
A Csád-tó ma már inkább szerencsétlen kis mocsárvidék, mint valódi hatalmas tó. Az egykori
százezer négyzetkilométeres vízfelület napjainkra ezerötszázra apadt. Az egykori dús tóparti növényzetet kiirtották, az eső emiatt egyre ritkább,
a vizet pedig hatalmas, de befejezetlen csatornázási projektekre pazarolták, ezért sem sikerülhetett visszatelepíteni az elpusztult növényzetet. Az
eredmény pedig – N’Djamenától némi autóútra
a tó egykori hűlt helye. A sivataggá száradt
egykori víztömeg területén halászcsónakok
csontvázai szikkadnak, porosodnak, az apró
mocsaras pocsolyák között szerencsétlenek
bóklásznak – talán ők a valamikori halászok.
A tó – maradék sásos vízfelület – csak távoli
reményként csillog a messzi távolban.
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Természet. A déli területek éghajlata trópusi, északon
rendkívül száraz és forró sivatagos a klíma. Legnagyobb
természeti kincse a Csád-tó lenne, amelyről az ország a
nevét is kapta. Az elsivatagosodásnak köszönhetően Afrika
egyik legnagyobb tava azonban mára szinte teljesen
eltűnt, ami súlyosan veszélyezteti az ott leszálló vándormadarak élőhelyét is.
Turizmus – praktikus tanácsok. Csádba eljutni nehéz és
drága, látnivaló pedig nem sok akad. A Külügyminisztérium csak a szükséges esetekben történő beutazást
javasolja. Kivétel ez alól N’Djamena, a főváros, amely
nem esik utazási korlátozás alá.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Tripoli
Csád Köztársaság Nagykövetsége - Moszkva
Cím: 121615 Moszkva, Rublyvskoye Chausse,
26/1. Apt.20-21
Telefon: (+7-095) 415-4122
Fax: (+7-095) 415-2941

Tropical Afrika különszám

www.tropicalmagazin.hu
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Dél-afrikai Köztársaság

Dél-afrikai
Köztársaság
Sose fotózz rinót piros kabátban!
Írta: Dr. Elter Tamás
„Szirvárványország”, azaz a Dél-afrikai
Köztársaság sok szempontból más, mint
a fekete kontinens. A kitűnő úthálózat,
Western Cape tartomány szelíd szőlővidékei, a holland stílusú, patyolattiszta városkák vagy éppen Fokváros Los Angelesre
emlékeztető nagyvárosi lüktetése és fényes
üzletei sokkal inkább azt az illúziót keltik
bennünk, hogy Kaliforniában, nem pedig
Afrikában járunk. Pedig Afrika ez a javából,
amit egy itt átélt felejthetetlen kaland is
kiválóan illusztrál.
Fokváros európaisága után afrikai kalandra
vágytunk. Ha már Afrikában vagyunk,
lássuk a nagyvadakat! Noha nem volt
időnk, hogy felmenjünk szafarizni északra
a Krügerbe, a „Big 5” hazájába, de helyi
barátunktól, Alesteirtől kitűnő tanácsot
kaptunk. Négyórás autóúttal eléritek az
Aquila Parkot, ahol vannak nagyvadak,
köztük széles szájú rinocérosz is – hangzott
a roppant kecsegtető útbaigazítás. A park
valóban ígéretes volt: a hepehupás földút
mentén mindenütt jámboran kérődző
zsiráfok, szúrós szemű kaﬀerbivalyok
és szakállas gnúk bámultak bennünket
egykedvűen. Hirtelen lekanyarodtunk az
útról a mellig érő száraz fűbe. „Rinó”- súgta
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oda halkan nyomkeresőnk, látva megrökönyödött ábrázatunkat. Leállítottuk a motort
és a széllel szembefordulva, lenyűgözve
bámultuk a felmagasodó, hatalmas, borjas
nőstény rinocéroszt. Attilát - a gyakorló
természetfotóst – elkapta a harctéri láz e
fantasztikus témalehetőség láttán, és bevetette magát a fűbe. Kísérőnk aggodalomba
torzult arccal sziszegett utána, de fotósunkat
már senki és semmi, talán egyedül csak a
rinocérosz bírhatta volna visszafordulásra.
Noha Attila végig a széllel szemben cserkészte be az egyre bizalmatlanabbá váló
rinót, elfeledkezett az elefántfűből virító
élénkpiros széldzsekijéről. Az orrszarvú
egyre idegesebben fújtatott, jobb lábával
pedig ütemesen a földet rugdosta. Kísérőnk
a fejét fogta, és érthetetlen szavakat – talán
imát - mormolt a bajsza alatt. Egyszerre
csak Attila is rádöbbent, hogy a dzsekije
bajba sodorhatja, mivel megindult felé
a rinó. Nem mértünk részidőt, de biztos,
hogy 50 méteren világrekordot döntött a
dzsip felé rohanva. Alighogy behuppant a
kocsiba, hatalmas gázfröccsel startoltunk
el a felbőszülten vágtató orrszarvú elől.
Egy életre megtanultuk: nemcsak a bikát
irritálja a vörös!

Tropical Afrika különszám
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Országkalauz: Dél-afrikai Köztársaság
Fővárosai: Pretoria (közigazgatási)
Fokváros (törvényhozás)
Bloemfontein (bírói)
Államforma: Szövetségi köztársaság
Állam- és kormányfő:
Jacob Gedleyihlekisa Zuma (2009–től)
Függetlenség: 1910 (Egyesült Királyságtól);
Dél-Afrika 1961 óta köztársaság
Terület: 1 219 912 km²
Népesség: 49 000 000 fő
Etnikai összetétel: afrikai/fekete 79%,
fehér 9,6%, egyéb 8,9%, indiai/ázsiai 2,5%
Nyelv: hivatalos nyelvek: angol, afrikaans
(búr), zulu, pedi, tsonga, xhosza, swati,
ndebele, sotho, tswana, venda
Vallás: cion keresztény 11,1%, karizmatikus
8,2%,római katolikus 7,1%, metodista 6,8%,
református 6,7%, anglikán 3,8%, egyéb
keresztény 36%, muzulmán 1,5%, egyéb: 2,3%,
nem vallásos 16,5%
Nemzeti jövedelem: összes: 595,7 milliárd USD
egy főre jutó: 11 500 USD
Pénznem: Dél-afrikai Rand (ZAR)
1 ZAR = 21,4 HUF
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Dél-afrikai Köztársaság

Gazdaság - fejlesztés. A Dél-afrikai Köztársaság a kontinens egyik vezető gazdasági-politikai hatalma, a világ feltörekvő hatalmait tömörítő BRICS csoport tagja. Fejlett, szabad
piacgazdasággal rendelkezik. Gazdag nyersanyag- és ásványkincs-tartalékai, nagy
százalékban magasan kvaliﬁkált humánbázisa, kitűnő kereskedelmi adottságai, valamint
viszonylagos stabilitása vonzóvá teszi a külföldi beruházók számára. Számos ásványkincs
kitermelésében és feldolgozásában világvezetőnek tekinthető az ország, importra szinte
kizárólag a modern technikai berendezések terén szorul. A magyar cégek, vállalkozások
számára ideális ugródeszkát jelenthet a térségben, hiszen a kapcsolatokat segíti a DélAfrikában élő jelentős számú magyar közösség is. Gazdasági együttműködés az ipar,
különösen a feldolgozóipar és a mezőgazdaság számos területén képzelhető el.

Diplomáciai képviseletek

Természet. Az ország déli területét (Fokföld) kellemes mediterrán klímája tette vonzóvá az európai
betelepülők számára. A világ legszebb virágmezőinek tartják Fokföld tájait, de kiválóan alkalmas
a terület például bortermelésre is - itt találhatók Afrika legismertebb, immár világszínvonalú
pincészetei. A melegebb, szárazabb területek viszont az érintetlen afrikai állatvilág menedékei.
Az országban számos kiváló nemzeti park (Kruger, Pilanesberg, Drakensberg, Saint Lucia,
Richtersveld) található.

Magyar nagykövetség - Pretoria
Cím: 959 Arcadia Street Pretoria, Hatﬁeld 0083
Postai cím:
P.O.Box 13843 Hatﬁeld, 0028 Pretoria
Telefon: (+27-12) 430-3030; 3020
Ügyelet: (+27-12) 8285-72026
Fax: (+27-12) 430-3029

Turizmus – praktikus tanácsok. A Dél-afrikai Köztársaság a kontinens egyik turisztikai nagyhatalma. Különböző régiói más-más turisztikai vonzerőt jelentenek. Fokföld leginkább a kulturális
és gasztronómiai utak kedvelőinek nyújt sokat. Az ország legfejlettebb régiójában van Fokváros,
amely számos látnivalót is kínál - a Tábla-hegytől a Robben szigetig, ahol Nelson Mandela raboskodott. Innen indul ki a legszebb virágokat megmutató Garden Route és a Dél-afrikai borok útja is.
Johannesburg, az „arany városa” látványos bányászat-történeti parkjaival vonzza a turistákat.
A legjobb nemzeti parkok Kwazulu-Natalaban és Mpmalungában találhatók. Sun City kaszinóvárosa pedig Afrika igazi ötcsillagos Las Vegasa. Budapestről - átszállással - több útvonalon is elérhető a Dél-afrikai Köztársaság, Fokváros és Johannesburg mellett Durban is jelentős
nemzetközi repülőtérrel rendelkezik. Az utasoknak vízum a beutazáshoz nem szükséges. Míg a
nagyvárosokban a közbiztonság gyakran elég rossz, vidéken, akár a borrégiókban, akár a nemzeti parkok környékén kiváló infrastruktúrára és biztonságos, barátságos környezetre számíthatunk.
Ha gépkocsit kíván bérelni, előre foglalja azt le, mert a rendelkezésre álló járműpark korlátozott.
Dél-Afrikában baloldali közlekedés van, amely önmagában is veszélyeket rejt.

Tropical Afrika különszám

Tiszteletbeli konzulátus - Durban
Tiszteletbeli konzul: Dr. Tóth László István
Cím: 3 The Crescent East, Westway Oﬃce Park,
Westville, 3629
Postacím: P.O.Box 299 Zimbali Coastal Resort,
4422, South Africa
Telefon: (+27) 3125-14000
Mobil: (+27) 8246-02063
Fax: (+27) 31251-4253
E-mail: laszlo@rebinc.co.za

www.tropicalmagazin.hu

Tiszteletbeli konzulátus - Fokváros
Tiszteletbeli konzul: Andre D. Pelser
Cím: 7 Kronendal Avenue, Stellenbosch, 7600
Levelezési cím: P.O.B. 60587 Cape Town
8001 Republic of South Africa
Telefon: Iroda: (+27-21) 886-9048
Lakás: (+27-21) 886-8855
Mobil: (+27-82) 453-7760
Fax: (+27-21) 886-9048
E-mail: stellconnect@snowisp.com
Dél-afrikai Köztársaság Nagykövetsége Budapest
Cím: 1026 Budapest, Gárdonyi G. utca 17.
Telefon: (+36-1) 392-0999
Fax: (+36-1) 200-7277
E-mail: saemb@sa-embassy.hu
Honlap: www.sa-embassy.hu
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Dél-szudáni Köztársaság

Dél-Szudán
Az ENSZ 163. tagállama
Írta: Dr. Elter Tamás
2011-ig Szudán volt az afrikai kontinens
legnagyobb területű országa. Az 1956ban elnyert függetlenség óta azonban a
vallási-kulturális szempontból megosztott
országban a muszlim észak, valamint a
keresztény-animista dél között permanens
polgárháború robbant ki, amelynek csak a
2005-től előkészített, és 2011. július 9-én megvalósult szétválás vetett véget. Annak ellenére,
hogy a földkerekség legﬁatalabb államát
jelenleg a világ legszegényebb államai között
tartják nyilván, az ország nemrég feltárt olajkincse a gyors felemelkedés zálogává válhat.
Ennek egyik első kézzelfogható jele, hogy a
régi-új főváros, Juba a világ leggyorsabban
fejlődő városává lépett elő napjainkban. A
sok évtizedes polgárháborús helyzet miatt
Dél-Szudán az európai utazók által nagy
ívben elkerült területté vált, pedig az ország
egészen egyedülálló látnivalókkal rendelkezik.
A szudáni régió északi, száraz sivatagos
vidékeivel szemben Dél-Szudánt rendkívül
változatos, és szinte érintetlen természeti

szépségek jellemzik. Az ugandai határvidéket
övező buja trópusi esőerdők mellett ugyanúgy
megtalálhatók itt a jellegzetes kelet-afrikai
szavannák, mint a földkerekség legnagyobb
kiterjedésű lápvidéke, a Fehér-Nílus középső
folyása mentén elterülő Magyarország
területénél nagyobb Szudd, a világ legnagyobb egybefüggő mocsaras élőhelye.
Dél-Szudánban barangolva a tájak változatossága miatt gyakran az az érzésünk, mintha
nem is ugyanabban az országban járnánk.
Az afrikai nagyvadakon kívül a Fehér-Nílus
vidéke számtalan ritka, csak itt látható
állat- és növényfaj hazája. A polgárháború
groteszk jótéteményeként, Dél-Szudán egyike
a legérintetlenebb tájakkal rendelkező afrikai
országnak. A páratlan természeti látnivalókon
kívül lenyűgöző az etnikai sokszínűség is - az
uralkodó dinka népességen kívül ugyanis DélSzudánt közel 200 különböző etnikum lakja.
Szinte bizonyos, hogy a remélt konszolidáció
a közeljövőben megnyitja Dél-Szudán alapos
felfedezésének a lehetőségét is.

Országkalauz: Dél-szudáni Köztársaság
Főváros: Juba
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő:
Salva Kiir Mayardit (2011–től)
Függetlenség: 2011. január 1. (Szudántól)
Terület: 619 745 km²
Népesség: 11 500 000 fő
Etnikai összetétel: dinka, nuer és silluk
Nyelv: hivatalos nyelv: angol,
egyéb beszélt nyelvek: dinka, nuer, bari
Vallás: kereszténység 60%, afrikai törzsi
vallások 32%, iszlám 6%
Nemzeti jövedelem: összes: 14 milliárd USD,
egy főre jutó: 1400 USD
Pénznem: Dél-szudáni Font (SSG),
1 SSG = 39 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Dél-Szudán gazdasága a
hosszú polgárháború után gyakorlatilag romokban
van. Az elemi infrastruktúra is hiányzik.
Fejlesztésre minden téren szükség lenne, a folyamatos bizonytalanság azonban a komolyabb projektek
megindulását is akadályozza. Az ország egyetlen
jelentősebb bevételi forrása az olajkitermelés, amelyet
kínai segítséggel működtetnek az északi, Szudánnal
határos területeken.
Természet. Az északi szárazabb területektől délre a
Fehér-Nílus mocsarai terülnek el. A hosszú évtizedekre
visszatekintő polgárháború miatt igazán fel sem mérték még pontosan az ország természeti értékeit. Sokan
állítják viszont például, hogy a szinte érintetlen pusztákon a kuduk vonulása egyedszámban és látványban is
vetekszik a híres tanzániai nagy vonulással.
Turizmus – praktikus tanácsok. Az országban
jelenleg is polgárháborús helyzet van. A turisztikai
célú utazást nem javasolja a Külügyminisztérium.
Infrastruktúra az országban gyakorlatilag nincsen.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Nairobi
Dél-Szudán nagykövetsége - Berlin
Cím: Leipziger Platz 8 10117 Berlin
Telefon: (+49-30) 206-445-90
Fax: (+49-30) 206-445-919
E-mail: info@embassy-southsudan.de

54

Tropical Afrika különszám

www.tropicalmagazin.hu

55

Afrika különszám

Dzsibuti Köztársaság

Dzsibuti
A könnyek kapujában
Írta: Dr. Elter Tamás
Afrika egyik legkisebb és az európaiak által
talán legkevésbé látogatott mini állama igen
nagy és büszke múltra tekinthet vissza; a
Kr.u. 7. században, nem sokkal Mohamed
próféta színrelépése után, az afrikai kontinensen itt szerezte meg az iszlám az első
hídfőállását. A napjainkban alig több mint
800 ezres lélekszámú Dzsibutit mindig
büszke és szabadságszerető nép lakta; a
szultánság a kora középkortól egészen az
1860-as évekig, a francia gyarmatosításig
képes volt megvédeni függetlenségét. Ami
talán az erre tévedő európai férﬁnak legelőször feltűnik, az a számos, sudártermetű,
lenyűgöző szépségű nő. A népesség nagyobb
részét alkotó szomáli és afar népcsoporthoz
tartozó emberek többsége kifejezetten szép
vonásokkal rendelkezik. Az Ádeni-öböl keleti
végén, ott ahol a Vörös-tenger az Indiai-óceánba olvad, két kontinens határának
őrállomása a Báb el Mándeb-szoros, azaz
a „Könnyek Kapuja”. Ennek nyugati, az
afrikai földrészre eső vártája alkotja Dzsibuti

lenyűgöző szépségű tengerpartját. Talán
sehol sem tapasztalhatjuk meg tenger és
szárazföld olyan éles kontrasztját, mint az
elhagyatottságában is fenséges dzsibuti
tengerparton. Nyár derekán járunk; a forróságtól reszket a levegő, az opálosan kék ég
szinte elviselhetetlen hőséget lehel. A partot
kísérő sivatag kiszáradt szikes medencékkel,
bizarr, szélmarta sziklákkal övezte holdbéli
vidékének az óceáni univerzum vet véget.
A szemet bántóan éles fénytől csak
hunyorogva tudunk nézelődni. A sivatag
monoton okkere után, a lapály buckái mögül
egyszerre csak felragyog az Indiai-óceán
színkavalkádja. A partot övező korallzátonyok felett, a smaragd és a türkiz megannyi valószínűtlen árnyalatában tündöklő
víz szirénként hívogatja a sivatagi hőségtől
elalélt testünket. Miközben megbabonázva
bámulom ezt a fenséges természeti csodát,
észreveszem, hogy a sok hunyorgástól
hirtelen könnyezni kezd a szemem. Hiába, a
Könnyek Kapujában állunk…

Országkalauz: Dzsibuti Köztársaság
Főváros: Dzsibuti
Államforma: Köztársaság
Államfő: Ismail Omar Guelleh (1999–től)
Miniszterelnök: Abdoulkader Kamil
Mohamed (2013–tól)
Függetlenség: 1977. június 27.
(Franciaországtól)
Terület: 23 000 km²
Népesség: 820 000 fő
Etnikai összetétel: szomáli 60%, afar 35%,
egyéb: 5%
Nyelv: hivatalos nyelv: arab, francia
beszélt nyelvek: szomáli, afar
Vallás: muzulmán 94%, keresztény 6%
Nemzeti jövedelem: összes: 2,5 milliárd USD,
egy főre jutó: 2700 USD
Pénznem: Dzsibuti Frank (DJF)
1 DJF = 1,2 HUF

Gazdaság - fejlesztés. A kereskedelmi szempontból kedvező földrajzi adottságok (a tágabb térség egyetlen mélyvízi kikötője) következményeként Dzsibuti gazdasága szinte 100%-ig a szolgáltatási szférára
(vendéglátóipar, kikötői bérletek, raktározás, stb.) épül. Sem a mezőgazdaság, sem az ipar számára
nincsenek természeti erőforrások, az ország szinte mindenből importra szorul.
Természet. Száraz, kietlen sivatag - legjellemzőbb pontja az Abbé-tó úgynevezett „gőzkéménye”.
Turizmus – praktikus tanácsok. Az országnak turisztikai jelentősége nincs - az ide érkező külföldiek
általában üzleti ügyben, kereskedőként vagy átutazóban járnak Dzsibutiban. A Külügyminisztérium
csak a szervezett formában történő beutazást javasolja.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Nairobi
Magyar tiszteletbeli konzulátus - Dzsibuti
Tiszteletbeli konzul: Said Omar Moussa
Cím: B. P. 2537 Djibouti, Rep. of Djibouti (Rue de
Marseille, Immeuble de Chamber de Commerce)
Telefon: (253- 21) 356-361, (253-21) 810-624
Fax: (253) 350-049
E-mail: som356361@gmail.com, saidom1@hotmail.com
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Dzsibuti Nagykövetsége - Bécs
Cím: 1140 Bécs, Reinlgasse 5-9
Telefon: (+43-1) 982-2357,
(+43-1) 982-2628
Fax: (+43-1) 982-6166
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Egyenlítői-Guinea-i Köztársaság

EgyenlítőiGuinea
Ahol a spanyol a hivatalos nyelv
Írta: Dr. Elter Tamás

A Guineai-öböl menti, alig harmad
Magyarország méretű apró állam
Afrika egyetlen olyan országa, ahol a
spanyol számít a hivatalos nyelvnek.
Egyenlítői-Guinea további „legekkel” is
büszkélkedhet; fővárosa Malabo, nem a
szárazföldön, hanem az országhoz tartozó
atlanti-óceáni szigeten, Bioko-n fekszik,
amely alig 31 000 fős lakosságával egyben a világ egyik legkisebb fővárosa is.
Kis területe ellenére Egyenlítői-Guinea rendkívül változatos domborzati
viszonyokkal rendelkezik, a keskeny
mangrove-mocsaras parti síkságtól
kezdve az Alsó-guineai küszöbhöz tartozó,
és az ország nagyobb részét alkotó 1000
méter átlagmagasságú fennsíkon keresztül egészen a magashegységekig, ahol
az ország legmagasabb pontja, a Pico de
Santa Isabel 3008 méterre emelkedik a
tengerszint fölé.

Egyenlítői-Guinea sokáig nem örvendett
különösebben jó hírnek a nagyvilágban az
1978-ig fennálló véres zsarnokság miatt.
Az 1990-es évektől egyre konszolidáltabbá váló ország ma már békés helynek
számít. A feltárt olajkincs komoly bevételi forrásokat biztosít a korábbi szegény
agrárország számára. Egyenlítői-Guinea
számos természeti szépséggel, valamint
különleges élőhellyel rendelkezik. Az ország
egyetlen jelentős természetvédelmi területe,
a fakitermeléstől megkímélt Monte Alen
Nemzeti Park gazdag állatvilágot rejtő
érintetlen trópusi ősvadon. A park területén
jelentősebb csimpánz- valamint gorillapopuláció található, és az esőerdőben olyan
különlegesen értékes fafajokat is megﬁgyelhetünk, mint amilyen az ében vagy a paliszander. Egyenlítői-Guinea potenciális turisztikai értékét tovább növelik az országhoz
tartozó atlanti-óceáni szigetek is.
Gazdaság - fejlesztés. Az ország méretéhez képest
hatalmas kőolaj- és földgázlelőhelyek felfedezése
után Egyenlítői-Guinea gazdasága virágzásnak
indult. Az addig meghatározó mezőgazdaság ugyan
némileg háttérbe szorult, azonban a lakosság döntő
többsége ma is halászatból, fakitermelésből és
kókusztermesztésből él. A Világbanktól és az IMF-től
érkező nemzetközi segélyek 1993-ban végleg elapadtak, elsősorban az országban tapasztalható korrupció
következtében. Az ország egy főre eső GDP-je világszinten is kiemelkedő, a valós társadalmi helyzetet
azonban a legkevésbé sem tükrözi mindez. A nagy
intrastrukturális projektek itt hiányoznak. A kis közép-afrikai ország az Egyesült Államok legfontosabb
térségbeli gazdasági partnere.
Természet. Éghajlata trópusi, forró és száraz egész
évben. A szigetekre eső részek igen sűrűn lakottak,
míg az afrikai szárazföldre eső része az országnak
szinte lakatlan őserdő.
Turizmus – praktikus tanácsok. Az ország nagykövetségei jelenleg csak igen indokolt esetben adnak ki
turisztikai vízumokat. De, ha meg is kapjuk, az ország
egyes részeire külön engedéllyel lehet csak eljutni.
A helyi légitársaságok gépei biztonsági okok miatt nem
repülhetnek az EU légterében. Járataikra az interneten
nem lehet jegyet vásárolni, kizárólag a légitársaság
irodájában, és csak készpénzzel lehet ﬁzetni. Az árak az
ország területén magasak. Így a szigetek - amúgy nem
túl nagyszámú - nevezetessége rejtve marad.
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Országkalauz:
Egyenlítői-Guinea-i Köztársaság
Főváros: Malabo
Államforma: Köztársaság
Államfő: Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo (1979–től)
Miniszterelnök: Vicente Ehate Tomi
(2012–től)
Függetlenség: 1968. október 12.
(Spanyolországtól)
Terület: 28 051 km²
Népesség: 1 622 000 fő
Etnikai összetétel: fang 85%, bubi 6,5%,
mdowe 3,6%, annobon 1,6%, bujeba 1,1%,
egyéb 1,4%
Nyelv: hivatalos nyelv: spanyol, francia,
portugál, beszélt nyelvek: kreol, fang, bubu, ibo
Vallás: római katolikus
Nemzeti jövedelem: összes: 19,7 milliárd USD
USD, egy főre jutó: 25 700 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F), 1 XOF = 0,46 HUF

Diplomáciai
képviseletek
Legközelebbi magyar
nagykövetség - Abuja
Egyenlítői Guinea tiszteletbeli
konzulátusa - Bukarest
Konzul: Eugenio Caligiuri
Cím: Strada Aniversării nr.41,
etaj 4/610, sector 3 Bucureşti
Telefon: (+40-21) 323-3234
Mobil: (+40-741) 637-850
E-mail: consul@ecaligiuri.com
Web: www.ecaligiuri.com
Egyenlítői Guinea
nagykövetsége - Brüsszel
Cím: Place Guy d’Arezzo
6 1180 Brussel
Telefon: (+32-2) 346-2509
Fax: (+32-2) 346-3309
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Egyiptomi Arab Köztársaság

Egyiptom

Országkalauz:
Egyiptomi Arab Köztársaság
Főváros: Kairó
Államforma: Köztársaság
Államfő: Abdel Fattah el-Sisi (2014-től)
Miniszterelnök: Ibrahím Mahláb (2014–től)
Függetlenség: 1922
(az Egyesült Királyságtól)
Terület: 1 001 449 km²
Népesség: 86 000 000 fő
Etnikai összetétel: arab 99%; görög,
núbiai, örmény, olasz, francia 1%
Nyelv: hivatalos nyelv: arab
Vallás: muzulmán
(leginkább szunnita) 90%,
kopt 9%, egyéb: keresztény 1%
Nemzeti jövedelem: összes: 551 milliárd USD,
egy főre jutó: 6600 USD
Pénznem: Egyiptomi Font - 1 EGP = 31 HUF

Ahol szembejön a 007-es
Írta: Dr. Gulyás Gáspár
A hatalmas Nílus-menti országot, Egyiptomot szinte második hazámként szeretem,
hiszen életemből öt évet töltöttem itt, az
afrikai Ezeregyéjszaka e csodálatosan
kiismerhetetlen világában. Egyiptommal
nem lehet betelni, azt a kulturális és történelmi sokszínűséget, amely a Vörös-tengertől a
Líbiai-sivatagig és a Nílus-deltájától, Núbia
forró pusztaságáiig terjed, egy egész élet alatt
sem lehet igazán felfedezni. Egyiptomi mindennapjaim számtalan élménye közül, egy
különösen mulatságos történetet szeretnék
megosztani a kedves olvasóval. Az egyiptomi
titkosszolgálat mindíg híres volt jól felkészült
és magasan kvaliﬁkált ügynökeiről, de úgy
tűnik, hogy olykor-olykor a proﬁk közé is
bekerülnek olyanok, akik túlságosan is
szeretnének megfelelni az elvárásoknak, és
mutatni akarják rátermettségüket.

Éjjel fél három, kairói reptér, a magyar
delegációt a helyi mezőgazdasági minisztérium képviselője fogadja. Hosszasan beszél, elmeséli az egész heti programot, saját
szakmai önéletrajzát - a legapróbb részletességgel. Végül nagy nehezen, és mindanynyiunk megkönnyebbülésére bejelenti, hogy
indulunk a szállodába. Aránylag egyszerű
vámkezelés után kiérünk az előcsarnokba,
miközben a derék tisztviselő folyamatosan
emlegeti mezőgazdász múltját, és hogy már
az ükapja is a Nílus deltájában dolgozott.
Ekkor értünk az előcsarnokban szundikáló
cipőpucoló ﬁúhoz, aki álmából felriadva,
felugrott, vigyázzba vágva magát tisztelgett,
és harsány „Jó reggelt, tábornok úr” kiáltással üdvözölte a megrökönyödött helyi
”agrár-szakemberünket”. Hiába, James Bond
is lebukhat időnként!

Gazdaság - fejlesztés. Az egyiptomi gazdaságot a hatalmas ellentétek jellemzik. Egyrészről az egész
országnak óriási gondot jelent a hatalmas munkanélküliség, és az, hogy az ország gazdasági növekedése nem feltétlenül képes lépést tartani a lakosság számának növekedésével. A forradalom után a
turisztikai bevételek csökkenése, illetve a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolat ingadozása miatt Egyiptom többször az arab világ segítségére szorult. Másrészt viszont Egyiptom Afrika egyik
legfejlettebb gazdasága. Kiváló feldolgozóipara, hadiipara van, és jelentős hazai tőkével rendelkezik.
A magyar cégek számára vonzó terület lehet, hiszen hosszú évtizedes jó kapcsolatokra tekinthet vissza
a két ország. Számos magyar vállalat ért el sikereket az egyiptomi piacon: máig emlegetik például a
Ganz motorvonatokat. A mezőgazdasági együttműködés mellett az egyiptomiak érdekeltek a technológiai transzferben, új gyártási folyamatok meghonosításában és egészségturisztikai fejlesztésekben is.
Természet. Az ország területének alig 6%-a lakható. A Nílus völgye így a világ egyik legsűrűbben lakott vidéke, itt koncentrálódik az ország lakosságának 96%-a. Nagyobb mezőgazdasági művelésre alkalmas részek
a folyó pár kilométeres, csatornákkal szabdalt sávján kívül egyedül a Delta vidékén vannak. A sivatagban a
nagyobb oázisok - Fajjúm, Sziva - területén van emberi település.
Turizmus – praktikus tanácsok. A külföldön dolgozó egyiptomiak hazautalásai és a Szuezi csatorna
bevételei mellett Egyiptom legfontosabb bevételi forrása a turizmus. A legsikeresebbnek számító 2010es évben 14 millió turista látogatta meg a fáraók földjét. A forradalom utáni politikai bizonytalanság
miatt ez a szám mára csökkent, de számos új fejlesztés történik, és a szakemberek újabb növekedésben
reménykednek.
A legfőbb turisztikai régiók:
- A Vörös-tenger vidéke (Sarm el-Seikh, Dahab, Hurghada, El-Gúna (nyaraló és búvárturizmus)
- A Nílus völgye és Kairó (világörökségi helyszínek: Kairó óvárosa, a Piramisok, Théba és a hozzá tartozó
nekropolisz (Királyok Völgye), Núbia ókori emlékei (Asszuán, Abu Szimbel), illetve más ókori emlékek:
Edfu, Kom Ombó templomai.
A vízum a határon felvehető. A tengerparti nyaralóhelyekre akár charterjáratokkal, akár
Kairón keresztül könnyű eljutni.

Diplomáciai képviseletek
Egyiptomi Arab Köztársaság
Nagykövetsége - Budapest
Cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 7/b
Telefon: (+36-1) 225-2150
Fax: (+36-1) 225-8596
Magyarország nagykövetsége - Kairó
Cím: 29. Mohamed Mazhar Str.,
Zamalek, Cairo
Telefon: 00-20-2-2735-6478, 2735-8659,
2735-8634, 2737-0019
Ügyelet: 00-20-122) 6575-198
Munkaidőn kívül, vészhelyzetben:
0122-6575-198 (Egyiptomból)
Fax: 00-20-2-2735-8648
Honlap: www.mfa.gov.hu/emb/cairo
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Magyar tiszteletbeli
konzulátus - Alexandria
Tiszteletbeli konzul:
Dr. Ahmed Saad Ragab, Ph.D
Cím: 47, Al Soltan Hussein Street,
Al Khartoum Sq., Al Azarita, Alexandria.
P.O.Box: 2234 Alexandria
Telefon: 00-20-3- 484-14-50
Fax: 00-20-3-484-14-50
E-mail: asragab@wormsalx.com
Magyar tiszteletbeli konzulátus - Szuez
Tiszteletbeli konzul: Emile Sedrak Wahba
Cím: 34, El-Gueish Street, Zaharia Tower,
5th Floor, Suez, Port Tawﬁk
Telefon: 00-20-62-333-50-25;
00-20-12-214-78-15
Ügyelet: 00-20-10-177-77-33
E-mail: suez@petrograin.com
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Elefántcsontparti Köztársaság

Elefántcsontpart
Az elveszett és talán megtalált Paradicsom
Írta: Szűcs Tamás

Megérkezni Abidjanba akárhonnan máshonnan Afrikából évtizedekig maga volt a
csoda, a megpróbáltatások vagy akár
kalandok vége. Abidjan az más volt.
A Plateau mintha egy darab Európa lett
volna a trópusokon. Jó utak, elegáns boltok,
jól öltözött emberek, akik a francia konyha
remekeit fogyasztják a kiülős éttermekben,
magas házak, buszok (számmal, megállótáblával), mindaz, ami egy európai városban szinte alapértelmezett kényelem, itt
megvolt. És persze volt ennél sokkal több
is –, ami mindennek a kényelemnek és
bájnak az alapját képezte – politikai stabilitás, folytonosság, a különböző etnikai,
vallási csoportok együttműködésére alapozó társadalmi modell. Ami aztán váratlanul,
minden előzetes jelzés nélkül fordult véres,
kilátástalan polgárháborúba.
Ennek mára vége. Az újjáépítés folyik,
Abidjan lassan ismét az lesz, ami volt, üzleti
központ, fejlődő dinamikus afrikai metropolisz. És egyszer talán a lelkekben is véget
ér majd a háború.

Gazdaság - fejlesztés. Az elefántcsontparti gazdaságot sokáig a térség éllovasának tartották. Abidjan ma is Nyugat-Afrika egyik üzleti központja, a polgárháború azonban sokban visszavetette az ország fejlődését. Elsődleges bevételi
forrása az export-orientált mezőgazdaság. Elefántcsontpart a világ egyik
legnagyobb kakaó, kávé és pálmaolaj-termelője. Elsősorban a könnyűipar
területén zajlanak – külföldi tőkebevonással – komoly állami beruházások,
azonban a bányászat és az ércfeldolgozás is előtérbe került a tragikus polgárháború utáni stabilizálódást követően. A belső feszültségek következményei
(szakemberek, külföldi vállalatok távozása, csempészcsoportok rablógazdálkodása) súlyosan hátráltatták Elefántcsontpart gazdasági fejlődését az elmúlt
évtizedben. Az olajipar fejlesztése Elefántcsontparton is főként a kínai tőkének
köszönhető, az évtized végéig a napi termelést 65%-kal kívánják emelni.

AHOL ISTEN IS FEKETE
Hol található a világ legnagyobb katolikus
temploma, ami nemcsak alapterületében,
de magasságában is felülmúlja a vatikáni
Szent Péter székesegyházat? Itt és most
kitalálhatják: Elefántcsontparton. A Notre
Dame de La Paix egyszerre lélegzetelállító
és szürreális, földöntúli, és földhözragadtan
jellemző. Félix Houphouet-Boigny elnök
egykori szülőfaluját ajándékozta meg
120 000 négyzetméter márvánnyal, 2000
négyzetméter ólomüveggel 7000 egyenként
légkondícionált székkel. Az egész épület úgy
ragyogott az afrikai valóságban, amikor
1989-ben megnyitották, mint egykor a
nagy középkori katedrálisok Európában.
Mire mi, hosszú, fárasztó út után odaértünk,
az egész szürreálisan, furcsán üres volt.
Az elnök uralmának már vége volt, pár
szebb reményű hívőn, és a kicsit elveszett
lengyel atyán kívül senki nem volt a hatalmas épületben. A tehenek pedig békésen
legelésztek a kerítés tövében…
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Természet. Az ország déli, nedvesebb területei igen sűrűn lakottak, északra, ahogy
csökken a csapadék mennyisége, csökken a népsűrűség is. Ott találhatók az ország nemzeti parkjai is - Comoé, Nimba. Az éghajlat trópusi, folyamatosan forró,
az esős évszak rövid.

Országkalauz: Elefántcsontparti Köztársaság
Főváros: Yamoussoukro
Gazdasági központ: Abidjan
Államforma: Köztársaság
Államfő: Alassane Ouattara (2010–től)
Miniszterelnök: Daniel Kablan Duncan (2012–től)
Függetlenség: 1960. augusztus 7. (Franciaországtól)
Terület: 322 460 km²
Népesség: 22 800 000 fő
Etnikai összetétel: etnikai megoszlás: baule 23%,
bete 15%, senufo 15%, agni-asanti 14%, malinke 11%,
kru 10%, déli mande 8%, egyéb 4%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia, egyéb beszélt nyelvek:
dioula, további mintegy 90 nyelv és nyelvjárás
Vallás: muzulmán 38,6%, törzsi vallású 11,9%,
keresztény 32,8%, egyéb és nem vallásos 16,7%
Nemzeti jövedelem: összes: 43,67 milliárd USD,
egy főre jutó: 1800 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F) 1 XOF = 0,46 HUF

www.tropicalmagazin.hu

Turizmus – praktikus tanácsok. Korábban Abidjan jó éttermekkel, szállodákkal, és pezsgő éjszakai élettel hívogatta a turistákat. Ma lassan éledezik
a turizmus, amelynek főbb célpontjai a nemzeti parkok, illetve a gyarmati
múltat idéző (immár világörökségi címmel rendelkező) Grand Bassam és
Yamoussoukro, ahol a Békés Miasszonyunk bazilika található. Az ország
vízumköteles, de a vízumot a helyi külügyminisztérium online felületén
keresztül is meg lehet szerezni. Korábban kiváló saját légitársaságuk volt, és
így Abidjanba könnyen el lehetett jutni, ma kevés európai légitársaság repül
egyelőre Elefántcsontpartra.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Abuja
Elefántcsontpart nagykövetsége - Bécs
Cím: Neulinggasse 29/6/20 030 Wien Austria
Telefon: (+43-1) 581-0076
Fax : (+43-1) 5810-07631
E-mail: oﬃce@ambaciaut.org
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Eritrea

Eritrea
Az emberiség szeparált bölcsője

Gazdaság - fejlesztés. Bár Eritrea az olasz gyarmatbirodalom ékessége volt, mára a világ egyik legszegényebb országa. A függetlenség kivívása óta az ország súlyos gazdasági problémákkal küszködik, a
lakosság döntő hányada él a létminimum alatt. Az Etiópiával való háborúskodás jelentős mértékben
rombolta le az infrastruktúrát, a lakosság fő bevételi forrásának minősülő mezőgazdaság is súlyos károkat szenvedett. A fejlődés a legutóbbi években indult meg - részint kínai segítséggel. A mezőgazdaság,
olajipar, kereskedelem, szállítás fejlesztésében nagy lehetőségek vannak.

Írta: Dr. Elter Tamás

A több mint három évtizedig tartó polgárháború után 1993. május 24-én Etiópiától
függetlenné vált kelet-afrikai állam napjainkban Észak-Korea mellett a világ talán
legjobban bezárkózó országa. A Vörös-tenger
mentén hosszan elnyúló kietlen sivatagos
partvidék ellenére az ország nyugati régiója
–, amely földrajzilag az Etióp-magasföld
része – viszonylag jól termő vidék, amely
képes a bő hatmilliós lakosság eltartására.
Ezzel együtt is Eritrea a világ legszegényebb
országai között dobogós helyezetnek számít,
és elzártsága miatt valódi fehér folt az európai
utazók számára. Pedig Eritrea számos olyan
természeti és kulturális érték birtokosa, amely
- megfelelő körülmények esetén -, turisták
tízezreit vonzaná ide. Az ország ősidőkbe
vesző múltjának leghíresebb emléke az
1955-ben olasz tudósok által megtalált több
mint egymillió éves hominida maradványa,
amely a Homo erectus és a Homo sapiens
közötti összekötő kapocsnak bizonyult.

Természet. Éghajlata a partvidéken forró és száraz egész évben, a belső területeken valamivel csapadékosabb. A hegységben fekvő Aszmara - a magasságnak köszönhetően - kellemes hűvös éghajlattal
rendelkezik.

De ugyancsak Eritrea büszkélkedhet a
földkerekség legrégebbi halászeszközeivel,
amelyeket 1999-ben a Zula-öbölnél tártak
fel. A kietlen tengerpart méltán világhíres
ékköve a Dahlak-szigetcsoport. Az a kisszámú kalandvágyó búvárturista, aki már
eljutott ide, egybehangzóan állítja, hogy
a Dahlak archipelágus a világ legszebb és
legkiválóbb merülőhelyeinek egyike.
A természetvédelem alatt álló szigetcsoport - többek között - a tengeri teknősök
egyik legfontosabb fészekrakó helye a
Vörös-tenger déli térségében. A vadságában
is gyönyörű partvidék, valamint az ország
nagy múltú városai, mint például Massawa,
talán nemcsak a mindenre elszánt kalandorok számára marad unikális látványosság.
Az Etiópiával, Jemennel és a szomszédos
Dzsibutival normalizálódó kapcsolatok úgy
tűnik megalapozzák azt a reményt, hogy
Eritrea is az Afrikát felfedezők kedvelt
célpontjává válhasson a közeljövőben.

Turizmus – praktikus tanácsok. A térségben állandósult feszültségek miatt kevés légitársaság repül
Aszmarába. Az ország pedig vízumköteles - a belépési engedélyt Eritrea berlini nagykövetségén szerezhetik meg a magyar állampolgárok. Az ország turizmusa egyelőre jelentéktelen - pedig a főváros,
Aszmara, az olasz modernista gyarmati építészet emlékeivel egészen különleges élményt ad.
Aki azonban Aszmarán túl is szeretne valamit látni az országból, helyben engedélyt kell kérnie - ez
azonban nem jelenti azt, hogy rossz lenne a közbiztonság, sőt. Eritrea közbiztonsági helyzete – a mindenütt érvényesülő erős állami ellenőrzésnek köszönhetően – európai viszonylatban is kiemelkedő,
Afrikában pedig valószínűleg egyedülálló. Az országban nincsenek törzsi vagy vallási villongások.

Diplomáciai képviseletek
Eritrea tiszteletbeli konzulátusa - Budaörs
Tiszteletbeli főkonzul: Haile Tesfay
Cím: 2040 Budaörs, Szirom u. 7.
Telefon/fax: (+36-23) 423-041,
(+36-20) 926-7870, (+36-20) 934-1666
E-mail: eritrea@ﬁbermail.hu

Országkalauz: Eritrea
Főváros: Aszmara
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: Isaias Afwerki (1991–től)
Függetlenség: 1993. május 24. (Etiópiától)
Terület: 121 320 km²
Népesség: 6 333 000 fő
Etnikai összetétel: tigrinya 50%, tigre 30%,
afar (danakil) 8%, szaho 3%, bedzsa 3%, kunama 2%,
egyéb (bilen, hadereb, nara, rashaida) 4%
Nyelv: hivatalos nyelv: tigrinya, arab, angol,
egyéb beszélt nyelvek: amhara, afar, kunama
Vallás: muzulmán többségében, de vannak koptok,
római katolikusok és protestánsok is.
Nemzeti jövedelem: összes: 4,7 milliárd USD,
egy főre jutó: 742 USD
Pénznem: Eritreai Nakfa ERN, 1 ERN = 21,2 HUF
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Legközelebbi magyar
nagykövetség - Kairó
Eritrea nagykövetsége - Berlin
Cím: Stavangerstrasse 18 10439 Berlin,
Germany
Telefon: (+49-30) 4467-460,
Telefax: (+49-30) 4467-4621
E-mail: embassyeritrea@t-online.de
Web: www.botschaft-eritrea.de
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Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság

Etiópia
Időutazás évezredek
mélyére
Írta: Szűcs Tamás
Etiópia más. Etiópiában már akkor tudós viták folytak a
Szentháromságról, amikor a magyarok még bőven lovat
áldoztak a szellemeknek. Az etiópoknak saját írásuk van,
amit rajtuk kívül senki sem használ, és már akkor ezt
tanították a kolostorokban, amikor Európában még szinte
mindenki írástudatlan volt. Etiópiában a nap reggel hatkor
kezdődik, és délben pontosan hat óra van. Etiópiában egy
év tizenhárom hónapból áll, és szeptemberben van Újév.
Etiópiában mindenkinek az a meggyőződése, hogy a
Biblia Salamon királyának utódai Afrikában élnek, és Jézus
ereiben is folyt fekete vér. Etiópiában Krisztus születése óta
csak 2007 év telt el.

Országkalauz:
Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság
Főváros: Addisz-Abeba
Államforma: Szövetségi köztársaság
Államfő: Mulatu Teshome Wirtu (2013-tól)
Miniszterelnök: Haile Mariam Desalegne (2012-től)
Függetlenség: Afrika legrégebbi független állama
1935-45 között állt olasz megszállás alatt
Terület: 1 127 127 km²
Népesség: 96 800 000 fő
Etnikai összetétel: oromo 34,5 %, amhara 26,9%,
szomáli 6,2%, tigray 6,1%, szidamo 4,0%,
guragide 2,5%, welaita 2,3%, hadiya 1,7%, afar 1,7%,
gamo 1,5%
Nyelv: hivatalos nyelv: amhara, beszélt nyelvek:
angol, tigrinya, oromija, szomáli, arab
Vallás: keresztény 60,8% (ortodox 50,6%, protestáns
10,2%), muzulmán 32,8%, törzsi 4,6%, egyéb: 1,8%
Nemzeti jövedelem:
összes: 118 milliárd USD, egy főre jutó: 1300 USD
Pénznem: Etióp Birr ETB, 1 ETB = 11,4 HUF

66

Tropical Afrika különszám

www.tropicalmagazin.hu

67

Afrika különszám

Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság

FEHÉR KARÁCSONY AFRIKÁBAN
Itthon már éppen véget ér a karácsonyi
csúcs, amikor Etiópiában elkezdődik.
Az etiópok ugyanis nem a mi naptárunkat használják – az ő rendszerük még az
ókori Egyiptomból származik. A Karácsony pedig éppen január hatodikára esik.
Akinek olyan szerencséje van, hogy ezt a
napot Addisz-Abeba székesegyházában
töltheti, lélegzetelállító élményben lesz
része. Már a templom sem olyan, mint
amilyenek nálunk megszokottak. Bár nem
valami régi - Lalibelában sokkal régebbiek
is vannak -, csak 20. század elején épült a
Szent György katedrális, a hagyományos
etióp templomépítészet formáit követi.
Nyolcszögletű alapja közepén áll a Szentek
Szentje, ahová egyszerű halandó - különösen turista - nem léphet be. Az esti istentiszteletre mindenki a legjobb ruhájában
érkezik. És ha lehet, fehéret vesz fel. Ez a
szokás is az ókori Egyiptomból ered – a
papok ott jártak fehér gyolcsruhában.
A templom elöljárói, papjai, mind tetőtől
talpig vakító hófehérbe vannak öltözve.
Kezükben kampós pásztorbot, fejükön a
hagyományoknak megfelelő turbánféle. Hasonló felvonulást utoljára Luxor és
Karnak ókori templomának falain láttunk.
Aztán, ahogy elfoglalták helyüket, felhangzik a zene. Ősi dallamok töltik be a termet,
dobok és fúvósok mellett szisztrumok
szolgáltatják a zenét. A hatalmas csörgőre
emlékeztető hangszert nálunk utoljára a
római korban használták – ott ma is. A mélyen zengő kórus kétezer évvel repít vissza
az időben, abba a korba, amikor a Megváltó megszületett. Talán neki is éppen ilyen
dalt énekeltek a születés éjszakáján...
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Gazdaság - fejlesztés. Az utóbbi években Etiópia egyike a világ leggyorsabban fejlődő
országainak. A gyors, gyakran két számjegyű GDP növekedés alapja a külföldi befektetéseken
alapuló feldolgozóipar - Etiópia egyre nagyobb mértékben jelenik meg a textiliparban, és egyéb
munkaigényes iparágakban. Szintén gyorsan fejlődik az exportra termelő mezőgazdaság
- a korábban szinte kizárólag a kávéra épülő kivitelben már-már például jelentős szerepe van a
virágexportnak. Az infrastruktúra fejlődésében is nagy szerepe van a külföldi - elsősorban kínai
- tőkének. Mindennek ellenére Etiópia az egy főre eső GDP tekintetében a világ egyik legszegényebb országa maradt, és a lakosság jelentős részét továbbra is az önellátó mezőgazdaság
foglalkoztatja - igaz, az éhezést jelentősen vissza tudták szorítani. Az országban már most is
számos magyar részvétellel működő humanitárius és fejlesztési projekt fut a gyermektámogatástól a vízgazdálkodásig, és a jövőben, a jó tapasztalatokból kiindulva újabb hasonló projektek
indulhatnak.
Természet. Az Etióp-magasföld éghajlata kellemes, csapadékos, hűvös, ott termelik meg az ország
élelmiszer-szükségletének nagy részét. Innen ered a Kék-Nílus is. Ugyanakkor Etiópiában van a
világ legmelegebb pontja, és területének jelentős része száraz, forró sivatagos.
Turizmus – praktikus tanácsok. Etiópia több évezredes történelme, ősi keresztény kultúrája,
különleges gasztronómiája és vadregényes természeti nevezetességei évről évre egyre több
turistát vonzanak - mára a kulturális és kalandturizmus az ország egyik meghatározó
iparágává nőtte ki magát.
A legfőbb nevezetességek:
- Az „északi útvonal”: Axum: az ókori etióp királyság fővárosa, Gondar: Etiópia újkori birodalmi
központja, a 17. századi császári palota romjaival, a Szimien Hegység Nemzeti Park, Lalibela:
sziklába vájt temploma, a Tana-tó körül épült kolostorok és a Kék-Nílus vízesés
- A „keleti útvonal”: Dire Dawa: „a sivatag királynője”, Harar épen maradt középkori városa,
az Erta Ale vulkán, a világ legmelegebb pontja.
- A „déli útvonal”: Konszo és az Omo völgyének látványos afrikai kultúrája, egzotikus törzse.
Magyar állampolgárok csak vízummal léphetnek be Etiópiába, a vízumot az ország budapesti
tiszteletbeli konzulátusa is kiállíthatja. Az Ethiopian Airlines Afrika egyik legjobb légitársasága
és mivel az utak, vasutak állapota nem túl jó, aki utazni akar, nagy valószínűséggel igénybe
is fogja venni. Vélhetően ez lesz útjának legnagyobb kiadása - Etiópia ugyanis Afrika egyik
legolcsóbb turistacélpontja.
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Diplomáciai
képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Nairobi
Etiópia Nagykövetsége - Bécs
Cím: A-1223 Bécs, Wagramer Strasse 14.
Telefon: (+43-1) 710-2168
Fax: (+43-1) 710-2171
E-mail: oﬃce@ethiopianembassy.at
Etiópia tiszteletbeli konzulátusa - Budapest
Tiszteletbeli konzul: Dr. Ashaber Wanna
Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 223., 1. emelet. 2.
Telefon: (36-1)-607-4664
Mobil: 36-30-3731977
Fax: (36-1)240-4972, (36-1)720-5353
E-mail: ashaber.wanna@t-online.hu
Web: www.ethiopia.hu/kapcsolat.html
Etiópia Magyarország tiszteletbeli
konzulátusa - Addisz-Abeba
Tiszteletbeli konzul: Dawit Teklahaimanot
Cím: P.O.Box 11127, Addis Ababa / Etiópia (22
Mazoria, next to Nazreth Building)
Telefon (iroda): (+251-11) 621-133
Ügyelet, mobil: (+251-11) 9114-03405
Fax: (+251-11) 615-494
E-mail: haimanot54@yahoo.com
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Gaboni Köztársaság

Gabon
Barlangrajzok a park közepén
Írta: Szilasi Ildikó Hermina

Pár éve Molnár László mérnököt, utazót
kísértem Afrika-szakértőként Kameruntól
Namíbiáig - hat afrikai országon át. A közös
kalandozás során értünk el Gabon szívébe,
a Lopé Nemzeti Parkba, ahol legnagyobb
meglepetésünkre, az 5000 km2 kiterjedésű
területen európai kényelemmel felszerelt
lodge-ot találtunk. Nem volt nehéz a ﬁnom
étkeket, internetet és nyugodt kikapcsolódást biztosító, medencés szálláson új erőre
kapnunk, mielőtt felfedeztük volna a vidéket. Az egyetlen dolog, amire ﬁgyelnünk
kellett, hogy éjjel ne mászkáljunk egyedül a
komplexum területén, ugyanis az állatok, főképp a kaﬀerbivalyok a környéken
portyázhatnak. Másnap sűrű program várt
ránk. Motorcsónakáztunk az 1200 km hoszszú Ogouén, Gabon legnagyobb, az afrikai
kontinens negyedik legjelentősebb folyóján,
amelynek két oldalát a felsőbb szakaszokon

sűrű növényzet, a torkolathoz közel pedig
mangrove erdők borítottak. Így jutottunk
el a Lope Nemzeti Park területén jegyzett és
2007-ben az UNESCO Világörökség részévé nyilvánított különleges helyre, amely
a kultúrtáj ökoszisztémája és reliktuma
nevet viseli. A tájegység gazdag élővilággal,
valamint a trópusi esőerdő és a szavanna
között átmenetet képező érdekes ökoszisztémával rendelkezik. Igazi különlegessége
és értéke mégis az, hogy több mint 1800, az
újkőkorszakból és a vaskorszakból fennmaradt barlangrajzot rejt. A művészeti emlékek
mellett a helyszín történelmileg is jelentős:
az egykori Nyugat-Afrikából indult nagy
vándorlás útvonala szintén ezen a területen
haladt végig a Kongó-medence irányába.
A Lopé Nemzeti Park különleges táj különleges helyen, és szerencsésnek mondhatják
azok magukat, akik ide eljutnak.

Országkalauz: Gaboni Köztársaság
Főváros: Libreville
Államforma: Köztársaság
Államfő: Ali Bongo Ondimba (2009–től)
Miniszterelnök: Daniel Ona Ondo (2014–től)
Függetlenség: 1960. augusztus 17.
(Franciaországtól)
Terület: 267 667 km²
Népesség: 1 672 000 fő
Etnikai összetétel: fang 36%, mpongve 15%,
mbete 14%, punu 12%, egyéb bantu törzsek 23%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia, egyéb beszélt
nyelvek: fang, myene, nzebi, egyéb törzsi
nyelvek
Vallás: keresztény 55%-75%, animista,
muzulmán 1%
Nemzeti jövedelem: összes: 30 milliárd USD,
egy főre jutó: 19 200 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F), 1 XOF = 0,46 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Gabon a szubszaharai Afrika egyik leggazdagabb országa az egy főre jutó GDP-t
tekintve. Ennek ellenére a legtöbb afrikai országhoz hasonlóan rá van utalva a nemzetközi segélyekre. Az olajbevételek a nemzeti jövedelem közel 50%-át teszik ki, de jelentős a hozzájárulása az egyéb
bányászati ágaknak és a fakitermelésnek is. A bányászatban ma már a kínai tőke a meghatározó az
országban. A volt gyarmatosító Franciaország szintén jelentős segélyeket invesztál, nem kimondottan
gazdasági beruházásokba, mint inkább a társadalmi feszültségek mérséklésébe.
Természet. Az ország területének nagy része sűrű, áthatolhatatlan trópusi esőerdő, a népsűrűség igen alacsony. Ezekben az erdőkben máig olyan veszélyeztetett fajok élnek, mint például a síkvidéki gorilla.
Turizmus – praktikus tanácsok. A turizmus fejlesztésébe csak az évezred elején fogott bele Gabon. Elsősorban az öko- és kalandturizmust helyezik előtérbe. Számos nemzeti parkot alakítottak ki az őserdős
vidékeken. A turizmus ennek ellenére és dacára annak, hogy igazi érintetlen esőerdőt kevés más helyen
lehet olyan jól látni, mint itt, nem számottevő. Az elegáns, nyüzsgő éjszakai élettel és jó szállodákkal
ellátott Libreville-en kívül az infrastruktúra továbbra is elég fejletlen. A turizmust az is visszafogja, hogy
Gabonba kevés légitársaság jár, és ezért meglehetősen drágák a jegyek. Magyar állampolgárok számára a belépéshez kötelező a vízum, amelyet az ország párizsi nagykövetségén szerezhetnek be. A trópusi
klíma miatt a sárgaláz elleni oltás kötelező.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Abuja
Gabon nagykövetsége - Berlin
Cím: Hohensteiner Strasse 16 14197 Berlin, Germany
Telefon: (+49-30) 8973-3440, (+49-30) 8209-8872
Telefax: (+49-30) 8973-3444, E-mail: botschaft@botschaft-gabun.de
Web: www.botschaft-gabun.de
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Gambiai Köztársaság

Gambia
Jelzőlámpaünnep
Afrikában
Írta: Dr. Gulyás Gáspár
A kétezres évek elején Gambia, az egykori angol
gyarmat, még nem volt túlságosan ismert turistacélpont. Az afrikai kontinens legkisebb országa
napjainkban azonban már legjelentősebb bevételi
forrásának, a mezőgazdasági termékek exportja
mellett, a turizmust tekinti. A turisták jelenléte,
illetve az ellátásuk megszervezése pedig befolyásolta a helyiek életét is. Szigorodtak a közlekedési
szabályok, és ráadásul olyan forgalomirányító
eszközöket helyeztek el Gambiában, amilyeneket a lakosok még sosem láttak. Talán ezért is ért
bennünket váratlanul, hogy az egyik hivatalos
látogatásunk alkalmával meglepő dolog történt az
egyik unalmasnak induló hétköznap délutánján. Az
amúgy békés lakosok elkezdtek kapkodni, és mintha valami titokzatos dolog történne, egymás közt
sugdolózni... Afrikában az ember ilyenkor mindig
a legrosszabbra gondol - természeti katasztrófa,
lázadás, járvány -, próbáltuk tehát megfejteni a
feszültség okát. Este nyolckor végre megoldódni
látszódott a rejtély: helyi emberünk bepattant az
autónkba, és csak ennyit mondott: Mutatok valami gyönyörűt!
Kihajtottunk a főútra, araszolva haladtunk a főváros felé - korábban ilyenre sosem volt példa! És
akkor megláttuk végre mi is a csodát: ott állt a kereszteződésben a Shell kútnál, teljes pompájában.

Gazdaság - fejlesztés. Az ország szűkös természeti erőforrásai és földrajzi adottságai miatt sem
a feldolgozóipar, sem a mezőgazdasági szektor nem támaszkodhat hazai alapanyagokra.
A kisvállalkozói kézművesipar mellett a halászat és a földimogyoró-termesztés számít vezető
ágazatnak, de a turizmus fejlesztésére szánt összegek is lassan meghozzák a várt eredményt.
A magyar cégeket, befektetőket, partnereket is elsősorban a mezőgazdaságban, illetve a turisztikai
fejlesztésekben, és az oktatásban, képzésben látnák szívesen.
Természet. A sűrűn lakott, kellemes éghajlatú tengerparti sávon túl az ország száraz forró trópusi
belső vidékei már jóval ritkábban lakottak.

Több százan gyönyörködtek benne,
többen táncra perdültek, igazi ünnepi
hangulat alakult ki. A csoda nem más
volt, mint Gambia első forgalomirányító lámpája, amely elkápráztatta
a jelenlévőket, olyannyira, hogy nem
is volt hajlandó senki elhagyni a jól
kiharcolt helyét, hiába volt zöld, senki
sem mozdult, csak gyönyörködtek a
fényjátékban. Persze Gambia azóta
hatalmas fejlődésen ment keresztül: de
a mai napig, ha bárkivel találkozót beszélünk meg, egy biztos hely van, ahol
nem kerüljük el egymást: a „Shell Traﬁc
Light”. Mert az elsőt mindenki ismeri…
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Turizmus – praktikus tanácsok. „Afrika mosolygós partja” néven vált ismertté a gambiai tengerpart. Az ország Nyugat-Afrika egyik turisztikai központja, azon kevés helyek egyike, ahova
nyaralni, vakációzni mennek az utazók. A politikai stabilitás mellett ez leginkább a különösen kellemes éghajlatnak - egész évben 25 fok körüli hőmérséklet és kevés az eső - , az angol nyelv általános ismeretének és a viszonylagosan jó infrastruktúrának köszönhető. A tengerparti pihenésen
túl a turisták élvezhetik a nyüzsgő éjszakai életet, ellátogathatnak történelmi emlékekhez (Kunta
Kinteh sziget), és a tengerparti mangrove-mocsarakba (Abuko Nemzeti Park). Nyugat-Európából
számos olcsó charterjárat repül Banjulba, és az utazáshoz már vízumra sincs szükség.
Országkalauz: Gambiai Köztársaság
Főváros: Banjul
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: Yahya Jammeh (1994–től)
Függetlenség: 1965. február 18.
(Egyesült Királyságtól)
Terület: 10 380 km²
Népesség: 1 849 000 fő
Etnikai összetétel: mandinka 39,5%, fulbe 18,8%,
wolof 14,6%, diola 10,6%, serahuli 8,9%, serer 2,8%,
aku 1,8%, manjago 0,8%, bambara 0,7%, egyéb 1,5%
Nyelv: hivatalos nyelv: angol,
egyéb beszélt nyelvek: mandinka, volof, fula
Vallás: muzulmán 90%, keresztény 8%,
különféle törzsi vallású 2%
Nemzeti jövedelem: összes: 917,3 millió USD,
egy főre jutó: 512,10 USD
Pénznem: Gambiai Dalasi GMD, 1 GMD = 5,6 HUF

www.tropicalmagazin.hu

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Abuja
Gambiai Köztársaság Nagykövetsége - Párizs
Cím: 75008 Párizs, 117 Rue Saint-Lazare
Telefon: (+33 1) 4294-0930
Fax: (+33 1) 4294-1191
E-mail: ambgambia_france@hotmail.com

Gambia - Magyarország
tiszteletbeli konzulátusa - Banjul
Tiszteletbeli konzul:
Ozsvári Zsuzsanna
Cím: 20. Kairaba Avenue, Westﬁeld,
Kaniﬁng, The Gambia
Levelezési cím: Consulate of the
Republic of Hungary,
P.O.Box: 4135 Bakau, The Gambia
Telefon: (+220) 7920-333,
(+220) 3920-333, Fax: (+220) 449-4920
E-mail: hungambconsul@hotmail.com,
ozsvarizsuzsanna@gmail.com
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Ghánai Köztársaság

Ghána
Nyugat-Afrika kapuja
Írta: Képes Kálmán Béla

Alapvetően mindenből a legjobbat keresik
és a legjobb kell. Amint az ember megérkezik a repülőtérre, a legújabb beléptető rendszerrel szembesül, 10 éve járom Afrikát, de
nekem ez nagyon mellbevágó volt. Németország egy 5 éves szemétfeldolgozó-üzemét
szerette volna felajánlani, közölték, hogy ne
küldjék, inkább azt a technikát várják, amit
a régi helyett felépítenek…
Az újdonságok keresése mindenben megnyilvánul: autókban, technológiában, életvitelben. Ghánában jó élni, a közbiztonság
remek, nemritkán szőke, gitáros, hátizsákos hippi lányokat látni, akik baktatnak az
úton. Sehol nem kérdezik, hogy hol van
Magyarország, pontosan tudják, miről beszélünk, ha elhangzik: I’m from Hungary.
Ghána egy nagycsalád, mindenkinek van
rokona, ismerőse az egész ország területén.
Kedvesek, mosolygósak, optimisták. Kivéve
az étkezéseket, az első, amit megtanultam
„choptime is no friends” – az étkezésben
nincs barátság.
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Nem szeretik a más kultúrák étkeit, hihetetlen adagokat esznek meg - a nők is.
Fűszerezésük magyaros - bors, paprika
-,csípős. Rashida nevű barátnőnk egy étkezéshez egy fél üveg Erős Pistát evett meg
kiskanállal és nagyon szerette. Vadállatok
nincsenek, mert kiirtották őket. Mindenki
büszke arra, hogy ghánai és a világon ez
a legjobb hely. Turizmusuk elenyésző, hihetetlen új tájak kerülnek a turisták szeme
elé, ha erre vetődnek. Egyedülálló adottságai miatt, az üzleti életben olyan számokról beszélnek, ami számunkra meglepő
és persze minden fehéret milliomosnak
tekintenek. Kevés olyan ország van a világon – én egyet sem ismerek –, ahol három
magyarul beszélő miniszter és miniszterhelyettes is él. 4500 magyar él Ghánában
egyébként, akik tartják a magyar szokásokat, április végén disznóvágás van
Accrában véres hurkával. Az ország pedig
hihetetlenül biztonságos, hátizsákos turistaként is bátran körbeutazható.
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Ghánai Köztársaság

Országkalauz: Ghánai Köztársaság
Főváros: Accra
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: John Dramani
Mahama (2012–től)
Függetlenség: 1957. március 6. (Egyesült
Királyságtól)
Terület: 238 540 km²
Népesség: 24 200 000 fő
Etnikai összetétel: akan 45,3%,
mole-dagbon 15,2%, ewe 11,7%, ga-dangme 7,3%, guan 4%, gurma 3,6%, grusi 2,6%,
mande-busanga 1%, egyéb afrikai
népcsoportok 1,4%, egyéb 7,8%
Nyelv: hivatalos nyelv: angol, egyéb beszélt
nyelvek: twi, moszi-dagomba, ewe, ga
Vallás: keresztény 68,8%, muzulmán 15,9%,
törzsi vallású 8,5%, egyéb 0,7%, ateista 6,1%
Nemzeti jövedelem: összes: 90 milliárd USD,
egy főre jutó: 3750 USD
Pénznem: Ghánai Cedi GHS
1 GHS = 77 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Az ország bőséges természeti erőforrásaira (arany, gyémánt, kőolaj)
építve Ghána Afrika egyik vezető és gyorsan fejlődő államává vált. A GDP közel 40%-át,
illetve a foglalkoztatottak majd 2/3-át a mezőgazdaság adja, de az ipar több területén is
jelentős állami és külföldi beruházások zajlanak. Egyre jelentősebb az ország könnyűipara, és hála a helyi szinten kiemelkedő infrastruktúrának, könnyen válik Nyugat-Afrika
szolgáltató és pénzügyi központjává. Az országra jellemző viszonylagos stabilitás és
átláthatóság, valamint a kiaknázható források vonzóvá teszik a korábbi Aranypartot a
nemzetközi befektetők számára. A jelentős állami infrastrukturális projektekben, az oktatás, a mezőgazdaság korszerűsítésében, sőt akár a sportélet fejlesztésében is várják
a magyar partnereket.
Természet. Az ország déli, nedvesebb területei igen sűrűn lakottak, északra, ahogy csökken
a csapadék mennyisége, csökken a népsűrűség is. Ott találhatók az ország nemzeti parkjai.
Az éghajlat trópusi, folyamatosan forró, az esős évszak rövid.
Turizmus – praktikus tanácsok. Ghána önmagában is egyre több turistát vonz, de Accra
központi jelentősége a közlekedést illetően az országot a nyugat-afrikai körutak ideális
kiindulópontjává is teszi.
A legfőbb látnivalók:
- Accra és környéke: Kakum Nemzeti Park (séta az őserdő felett), Cape Coast és Elmina erődje.
- Kumasi és környéke: az Ashanti Királyság emlékei, a királyok palotája, és szentélyei,
Kumasi piaca.
- Az ország középső és északi része: Larabanga misztikus mecsetje,
a Mole Nemzeti Park, Navrongo katolikus katedrálisa.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Abuja
Magyar Kereskedelmi és Kulturális Közőpont (HTCC) - Accra
Cím: Ghana Accra Hno 6. Adonai lane Adjiringanor
Dr. Rosmary Tette: (+233-20) 475-1801, Nicholas Frinpong: (+233-20) 601-4612
Ghánai Köztársaság Nagykövetsége - Prága
Cím: 16000 Prága 6, Bubenec V Tisine 4., Telefon: (+420) 233-377-236
Fax: (+420) 233-375-647, E-mail: ghanaemb@mbox.vol.cz
Ghánai tiszteletbeli konzultáus - Budapest
Tiszteletbeli főkonzul: Entz Boldizsár Péter
Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. em. 40/6., Telefon/Fax: (+36-1) 240-6698
Mobil: (+36-30) 940-3421, E-mail: entz@ghana.hu
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Guineai Köztársaság

Guinea
Afrika „víztornya”
Országkalauz: Guineai Köztársaság
Főváros: Conakry
Államforma: Köztársaság
Államfő: Alpha Condé (2010–től)
Miniszterelnök: Mohamed Said Fofana
(2010–től)
Függetlenség: 1958. október 2.
(Franciaországtól)
Terület: 245 857 km²
Népesség: 11 400 000 fő
Etnikai összetétel: fulbe 40%, malinka 30%,
susu 20%, egyéb (kpèlè, kissi, toma, baga) 10%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: fula, arab
Vallás: muzulmán (leginkább szunnita) 90%,
kopt 9%, egyéb: keresztény 1%
Nemzeti jövedelem: összes: 12,5 milliárd USD,
egy főre jutó: 1100 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F), 1 XOF = 0,46 HUF

Írta: Steier József

Ebben a Nyugat-afrikai országban szinte minden együtt van. A tengerpart és a Loos-szigetek,
a főváros, az egykori francia gyarmatbirodalom
„ékköve”, Conakry, délen pedig Erdős-Guinea
igazi trópusi esőerdői és hegyvidéke csábítják az
idegent. Az ország középső részén, Labé városánál
fenyőfákat láthatunk, keleten, Mali határon pedig
a szavannás–sivatagos tájkép az uralkodó. Körutunk a tengerparton fordul délnek, és bitumenes
autóúton folytatódik a fővárosig – mintha csak
egy másik világba csöppent volna az utazó!
Guinea – Nyugat-Afrika kapuja Conakry a nyüzsgő város a tengeri kikötőjével majd’ belerokkan
abba a tranzitforgalomba, amelyet szomszédai,
Mali és Elefántcsontpart kényszerítenek rá.
Innen próbálunk kitörni, helyi sofőrünkkel,
Kindia felé, hogy az alig 100 kilométerre levő
vízesést megnézzük. Bár az utat évente felújítják, szemmel láthatóan nem bírja a hatalmas
forgalmat. Háromórás küzdelem után, délután
érkezünk a vízeséshez, ahol néhány fényképpel és
helyi szoborfaragással leszünk gazdagabbak, majd
újabb négyórás visszaút vár ránk a fővárosig.
Másnap, kísérőimmel csónakot bérelünk, hogy a
Loos–szigetek legszebbikét, Rum szigetét meglátogassuk. Hajónkat tam-tam dobos zenekar várja
az egykori kalózfészekként is elhíresült szigeten.
A csodálatos „Kormányzó strandján” az óceán
hatalmas hullámaiban lubickolunk. A helyi zeneés tánciskolában épp egy tréningbe csöppenünk,
majd megnézzük a segélyből épült napelemes
ivóvízkutat, és üdvözöljük a 200 lelkes kis közösség öregjeit. Észre sem vesszük, hogy eltelt a nap!
Csak a csónakos ﬁgyelmeztetése döbbent rá, hogy
ideje indulni, mert még sötétedés előtt vissza kell
érnünk a fővárosba. Itt a trópusokon este 7 órakor
„leszakad” a sötétség és talán még nem említettem, a szigeteken nincs villany!
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Gazdaság - fejlesztés. Az ország hatalmas természeti erőforrásokkal rendelkezik. Földjében rejtőzik a
világ legnagyobb bauxitkészlete (mintegy 28 milliárd tonna), és ma is második legnagyobb exportőre, de jelentősek a készletei aranyból, gyémántból, és vasércből is. Mindezek mellett jelentős mennyiségű víz- vagy napenergia is rendelkezésre állna. Bár az ország exportjának legjelentősebb részét ma
is a bauxit teszi ki, és a bányászat egyre több külföldi tőkét vonz, az ország messze a lehetőségei alatt
teljesít, a lakosság nagy része igen szegény.
Természet. Éghajlata általában száraz és forró, júniustól-novemberig tart a csapadékosabb időszak.
Az ország belső területei Nyugat-Afrika talán legérintetlenebb száraz őserdőit és esőerdőit foglalják
magukba. A legszebb tájnak a vízesésekkel tarkított Fouta Djallon fennsíkot tartják.
Turizmus – praktikus tanácsok. Guinea - bár Conakry éjszakai életéről és a Fouta Djallon fennsík szépségéről sokat mesélnek, akik eljutottak oda - alapvetően nincs felkészülve a turizmusra. Az infrastruktúra a
fővároson kívül rossz, az egyik településről a másikba való eljutás rengeteg időt és energiát vesz igénybe.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Abuja
Guineai Köztársaság nagykövetsége - Belgrád
Cím: Ohridska 4, Belgrád, Szerbia, Telefon: (+381-11) 3444-840, (+381-11) 3451-391
Telefax: (+381-11) 3444-870, E-mail: ambaguineebelgrade@eunet.rs
Guineai tiszteletbeli konzulátus - Budapest
Tiszteletbeli konzul: Dr. Steier József, Cím: 1031 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48.
Telefon: (+36-1) 442-4720, Fax: (+36-1) 243-0862
Guineai Köztársaság Magyarország tiszteletbeli konzulátusa - Conakry
Tiszteletbeli konzul: Oumar Bella Barry
Cím: S/C Mako International Sarl BP. 5679 Conakry, Republic of Guinea
Telefon: (+224) 2445-3015, Fax: (+224) 431-905, E-mail: bella_barry@yahoo.fr
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Kameruni Köztársaság

Kamerun
A pigmeusok hazája
Írta: Szilasi Ildikó Hermina

Hol is robbanjon le az ember, ha nem
Közép-Kamerunban? A Sangmélimától
105 km-re található Djoum kisváros olyan
kicsi volt, hogy sétálva is könnyedén be
lehetett barangolni. Hamar megismerkedtünk a kedves és vendégszerető helyiekkel.
Kedvencünk a nigeri papucsárus, a guineai
aranybányász és Solange Mama volt, aki
törzshelyünkön, az Oasis étteremben napjában kétszer ﬁnom kameruni fogásokkal
látott el bennünket. Mivel közel s távol az
Oasis volt az egyetlen élvezhető étterem,
nemcsak mi jártunk oda, hanem a település
egyetlen külföldi lakosa, a közeli libanoni
tulajdonú fakitermelés vezetője. Az iraki
származású Ali készséggel felajánlotta,
hogy elvisz magával másnap a koncessziós
területre. Másnap hajnalban fél hatkor a védősisakot és speciális ruhát viselő kameruni
munkásokkal teli platós furgonja begördült
értem az egyszerű szálló udvarába. Ali a
lelkemre kötötte, hogy magas szárú bakancsot, hosszú felsőt és nadrágot viseljek,
mivel az erdőben sok a csípős légy. A djoumi erdő a kongói erdőövezet részét alkotja,
területe 5.423,9 km2, azaz 15270 hektár.

A 90 százalékban érintetlen Dja rezervátummal határos, amely biodiverzitása
miatt védett terület. A 107 emlősfajnak
otthont adó erdő természetes határait a
Dja folyó jelöli ki. Itt a padouk, az iroko,
a doussié, az alep, a tali és a koto tartoznak a leggyakoribb fafajták közé. Ezen a
területen az egyébként tervezetten zajló
fakitermelés nemcsak a flórát és faunát,
hanem közvetlenül az emberi kultúrákat
is érinti. A több mint 250 etnikumnak otthont adó Kamerun őshonos népcsoportja,
a vadászó-gyűjtögető életmódot folytató
pigmeus szimbiózisban él az erdővel.
Az alacsony növésű erdei emberek rendkívül jó vadászok és ügyes mézgyűjtők
hírében állnak. Az erdőhöz hagyományokon alapuló, szoros kapcsolat fűzi
őket. Számukra az erdő jelenti a világ
epicentrumát, ott találják meg gyökereiket. Emberjogi aktivisták már évekkel
ezelőtt felhívták a figyelmet arra, hogy
az erdőirtás és birtoklás következtében a
Baka pigmeusok elvesztették eredeti életterük nagy részét, és ez a probléma máig
megoldatlan maradt.

Gazdaság - fejlesztés. Az ország jelentős természeti
erőforrásokkal rendelkezik, tengerparti részén, illetve a hozzá tartozó tengerfenék alatt olajat találtak,
amelynek kitermelése folyamatban van. Emellett
a sok csapadék ideálissá teszi a mezőgazdasági
termelésre is. Az ország további előnye, a befektetők számára, a belpolitikai stabilitás, ami kiemeli a
térség országai közül. A fejlesztésben, elsősorban a
mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, a városi
infrastruktúra fejlesztésében számítanak a magyar
szakemberek, cégek együttműködésére is.

Országkalauz: Kameruni Köztársaság
Főváros: Yaoundé
Gazdasági központ: Douala
Államforma: Köztársaság
Államfő: Paul Biya (1982–től)
Miniszterelnök: Philemon Yang (2009–től)
Függetlenség: 1960. január 1. (Franciaország
vezette ENSZ-igazgatás alól)
Terület: 475 440 km²
Népesség: 23 000 000 fő
Etnikai összetétel: kameruni magasföldiek
31%, egyenlítői bantu 19%, kirdi 11%,
fulani 10%, északnyugati bantu 8%,
egyéb afrikai 20%, Afrikán kívüliek 1%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia, angol, beszélt
nyelvek: szángó, további 24 törzsi nyelv
Vallás: muzulmán (leginkább szunnita) 90%,
kopt 9%, egyéb keresztény 1%
Nemzeti jövedelem: összes: 53 milliárd USD,
egy főre jutó: 2 400 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F), 1 XOF = 0,46 HUF
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Természet. Éghajlata igen változatos, a tengerparton
mérsékelt, a hegyvidéken a kontinensátlaghoz képest
hűvös, máshol forró, száraz. Trópusi esőerdőiben
számos ritka faj él.
Turizmus – praktikus tanácsok. Az ország tengerpartja igen látványos, de a turisztikai infrastruktúra
nem épült ki. Egyelőre általában kevés látogató lép
Kamerunba. Aki mégis, azt elsősorban a Kongóval
és a Közép-afrikai Köztársasággal közös határon
fekvő nemzeti parkok vonzzák, ahol a hatalmas,
érintetlen dzsungelekben még főemlősöket láthatnak, illetve meglátogathatják az ott élő pigmeus
falvakat. Az ország vízumköteles, a bécsi konzulátuson lehet megszerezni azt. Doualába a gazdasági,
és Yaoundébe a politikai központba egyaránt több
légitársaság repül.
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Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Abuja
Magyarország tiszteletbeli
konzulátusa - Douala
Tiszteletbeli konzul: Marie Catherine
Ngo Djob
Cím: BP. 936 Douala, Cameroun
Telefon: +237- 77-12-29-30
Mobil: +237-99-82-61-16
E-mail: ngodjobmc@yahoo.fr
Kamerun nagykövetsége - Berlin
Cím: Ulmenallee 32 14050 Berlin Germany
Telefon: (+49-30) 8906-8090
Telefax: (+49-30) 8906-80929
E-mail: berlin@ambacam.de
Web: www.ambacam.de
Kameruni tiszteletbeli konzulátus - Bécs
Cím: Villa Flora Hüttelbergstrabe
23A A-1140, Wien
Telefon: +431 914 77 440
Fax: +431 914 77 448
Email: Society@chello.at
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Kenyai Köztársaság

Kenya
A Kilimandzsáró hava
Írta: Dr. Elter Tamás
Kenya maga a romantikus Afrika-kép,
hiszen itt minden megtalálható, amit
Afrikáról európai fejjel elképzelünk; ez a
végeláthatatlan szavannák és a nagyvadak
világa. A Kilimandzsáró lábától a szemhatárig húzódó fennsík fölött a kristályszerűen
áttetsző égbolton, a távoli óceán felől állandóan fújdogáló keleti szél hófehér gomolyfelhőket hajt a hegyóriásnak. A horgonyt
vetett kumuluszok a meredek lankákon
feltorlódva délutánra felhőpaplanba burkolják, és eltűntetik a „Nagy Hegyet”. Emlékszem, hogy az Amboseli Nemzeti Parkba
vezető első utamon milyen izgalommal
vártam a képeslapokról jól ismert, hatalmas, egyenlítői vulkánfejedelem felbukkanását. Délutánba hajlott az idő, amikor a
park területére érkeztünk, ahol a fenséges
szavanna felett az egymásba kapaszkodott
felhők takarták el a napot. Meglehetősen
csalódott voltam, hiszen kísérőnk váltig
állította, hogy alig 10 kilométerre vagyunk
a hegytől, de ennek ellenére sem láttam

semmit a képzeletemben élő Kilimandzsáróról, szomorkodva kémleltem az elsötétült
látóhatárt. Jó nagy zuhé lehet ott! – fordultam kenyai kísérőnkhöz. Paul széles
mosolyra húzta száját: - Hiszen az ott a Kilimandzsáró lába! A felhőalap mögötti sötétséget – a hegy talpát – véltem esőfrontnak...
Késő délután, amikor a nagyvadak délutáni
gyülekezőjére indultunk az itatóhoz, csoda
történt. A csapás mentén megreccsent a
bozót, és egy hatalmas elefántbika csörtetett
elő az akáciák közül. Egy pillanatra megállt, óvatosan szétnézett, majd ügyet sem
vetve ránk, átügetett a túloldalra. Legalább
hatvan-hetven elefántból álló csorda követte, rengett alattunk a talaj, ahogy átfutottak
a csapáson. Ekkor a szavannára terpeszkedő szürkeséget a felhőkön átvilágító fénypászma törte meg hirtelen. Önkéntelenül is
a fény felé fordultam. Ott fenn, a felhőrésen
át, a késő délután bágyadt fényében teljes
pompájában felragyogott a gleccser, a
Kilimandzsáró hava…

Országkalauz: Kenyai Köztársaság
Főváros: Nairobi
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő:
Uhuru Kenyatta (2013–tól)
A miniszterelnöki tisztséget az új
választásokkal megszüntették
Függetlenség: 1963. december 12.
(Egyesült Királyságtól)
Terület: 581 787 km²
Népesség: 45 000 000 fő
Etnikai összetétel: kikuju 22%, luhja 14%,
luo 13%, kalendzsin 12%, kamba 11%, kiszí
6%, meru 6%, egyéb afrikai népek 15%, nem
afrikai etnikum (ázsiai, európai, arab) 1%
Nyelv: hivatalos nyelv: szuahéli, angol
egyéb beszélt nyelvek: kikuyu, kamba, luhja,
luo, kalendzsin, turkana
Vallás: protestáns 45%, római katolikus 33%,
muzulmán 10%, törzsi vallások 10%,
egyéb 2%
Nemzeti jövedelem: összes: 79 milliárd USD,
egy főre jutó: 1800 USD
Pénznem: Kenyai Shilling KES
1 KES = 2,54 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Kenya Kelet-Afrika legnagyobb és egyik legdinamikusabb gazdasága.
Természeti erőforrásain felül a régió átlagához képest képzett munkaereje és viszonylag
jó infrastruktúrája is hozzájárul ahhoz, hogy Kelet-Afrika pénzügyi, szolgáltatási és ipari
központja legyen. Egyre több high-tech cég helyezi - kihasználva a helyiek jó angoltudását
– Nairobiba regionális központját. Az utóbbi években ambíciózus infrastrukturális projektek
indultak meg - köztük a lamui kikötő fejlesztése, a Dél-Szudánnal, Etiópiával és Ugandával megteremtendő szállítási és közlekedési korridorok kiépítése. Emellett - természetesen
továbbra is meghatározó ágazata az ország gazdaságának a turizmus.
Természet. A Nagy Hasadékvölgy tavai környékén és az ország magasfüvű szavannáin hatalmas csordái maradtak meg annak a jellegzetes afrikai állatvilágnak, amely a szafarizók
kedvenc célpontja. Az ország tengerparti vidékeinek kellemes enyhe klímája pedig a tengerparti nyaralóturizmus számára teremt ideális környezetet. Az északi területeken ugyanakkor
jelentős veszélyt jelent a szárazság, az elsivatagosodás.
Turizmus – praktikus tanácsok.
A turizmus Kenya legjelentősebb bevételi forrása, és több millió embernek ad munkát. Az
ország környezetében növekvő feszültségek, illetve a szomáli szélsőségesek beszivárgása
erre az iparágra jelent veszélyt. A kormányzat éppen ezért próbál mindent megtenni, hogy
visszaszorítsa Kenyából a szélsőségeseket.
A turizmus legfőbb központjai az országban:
- A tengerparton Mombasa, Malindi és Lamu- ez utóbbinál az üdülés mellett a hagyományos szuahéli kultúra emlékeit láthatják.
- A déli szavannák: A kalsszikus szafari-központok: Masai Mara Nemzeti Park,
Amboseli Nemzeti Park, Tsavo Nemzeti Park - ahol az öt nagyvadat láthatják.
- A Nagy Hasadékvölgy: Nakuru, Naivasha és Turkana tavak a ﬂamingók és vízilovak otthonai.
Míg Nairobi rossz közbiztonságáról ismert, a tengerparti üdülőövezetben, illetve a
nemzeti parkokban általában jó a közbiztonság. A vízumot a repülőtéren felvehetjük.
Az országba Budapestről átszállással - a legtöbb európai nagyvárosból, sőt akár
Bécsből közvetlen járattal juthatunk el.
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Diplomáciai
képviseletek
Magyarország nagykövetsége - Nairobi
Cím: Kabarsiran Avenue (oﬀ James Gichuru
Road) Lavington, Nairobi, Kenya
P.O.Box: 661146-00200
Telefon: (+254) 7389-05187
Konzuli ügyelet bajba jutott Magyar
állampolgárok részére:
(+254-0) 7381-50391, (+254-0) 7062-33176
Web: www.mfa.gov.hu/emb/nairobi
Magyar tiszteletbeli
konzulátus - Mombasa
Tiszteletbeli konzul: Mike James Kirkland
Cím: Mombasa Kastan Center NR Nyali Bridge,
P.O.Box: 90653
Telefon csak magyar állampolgároknak:
(+254) 7336-08767
E-mail: mike@southerncrosssafaris.com
Kenyai Köztársaság Nagykövetsége - Bécs
Cím: 1030 Bécs, Neulinggasse 29/8
Telefon: (+43-1) 712-3919
Fax: (+43-1) 712-3922
E-mail: Kenyarep-vienna@aon.at
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Kongói Köztársaság

Kongó
A zsigeri élmény
Írta: Szilasi Ildikó Hermina
A kikötőben ugyanaz az életteli zsibongás
fogadott bennünket, mint egy héttel korábban a határon, Leconinál, amikor Gabonból
beléptünk a Kongói Köztársaság területére.
Nehezen hihető, de igaz: néhány afrikai
ország hangulata, a helyiek viselkedése, a
ﬂóra és fauna, továbbá – Kongó esetébenaz utak minősége olyannyira karakteres,
hogy akár beléptetési procedúra nélkül is
érzi az utazó, hogy új országba, jelen esetben
az egykori francia gyarmati országba, a
Kongói Köztársaságba érkezett. Ez a helyi
gyerekek magatartásán is rögtön meglátszott. Míg északabbra utunkat kíváncsi
gyerekszempárok, félénk biccentések kísérték, kongói megérkezésünkkor a helyi ﬁatalság rögvest összeszaladt, ki örömtáncot
lejtett, ki hangosan mundelézett - lingala
szó, jelentése: fehér -, ki pedig cigánykereket
hányt. Igen, ez már Kongó: zsigeri, élettel
teli, hangos, lüktető. Útitársammal a Kongói

Köztársaságot észak-déli irányban „szántottuk végig”, majd utunk végén a fővárosból,
Brazzaville-ből kompon keltünk át Kinshasába, a Kongói Demokratikus Köztársaság
fővárosába. Brazzaville-t és Kinshasát, a
világ két, egymáshoz legközelebb fekvő
fővárosát itt az elegánsan hömpölygő óriási
folyam, az átkelőnél 7 km széles Kongó
választja el egymástól. Emberek százai, ha
nem ezrei tülekedtek a kikötőben, hogy
felférjenek a soron következő szállító
vízi járműre. Mire megtelt a komp, egy
gombostűt nem lehetett leejteni a fedélzeten: matracot, textilt, tojást, műanyag
széket, művirágot, élelmiszert egyaránt
szállítottak a hajón. Ember, kocsi, állat,
kéregető gyerek, mobilpedikűrös és vízárus
békésen megfért a járművön, s míg
Brazzaville tornyai távolodtak, lassan
Kinshasa épületei rajzolódtak ki - újabb
kalandokat ígérve.

Országkalauz: Kongói Köztársaság
Főváros: Brazzaville
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: Denis Sassou-Nguesso
(1997–től)
Függetlenség: 1960. augusztus 15.
(Franciaországtól)
Terület: 342 000 km²
Népesség: 4 448 000 fő
Etnikai összetétel: kongo 52%, teke 17%,
mbosi 12%, mbete 5%, punu 3%, szanga 3%,
maka 2%, egyéb 6%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia, egyéb beszélt
nyelvek: kikongo, lingala, más törzsi nyelvek
Vallás: keresztény 50%, animista 48%,
muzulmán 2%
Nemzeti jövedelem: összes: 20 millió USD,
egy főre jutó: 4800 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F)
1 XOF = 0,46 HUF

Gazdaság - fejlesztés. A Kongói Köztársaság gazdasága elsősorban az agrár és kézműves szektorra
épül, az iparon belül csak az olajfeldolgozás számottevő, a szolgáltatási hálózat nincs kiépítve, az állam
költségvetési gondjai következtében egyetlen ágazatot sem tud kellően támogatni. A „felfedezett” olajipar főként a kínai befektetések nyomán vált innovatívvá, ma az ország tényleges bevételeinek döntő
százalékát képezi. A szörnyű következményekkel járó polgárháború hatásait még nem sikerült elfeledtetni sem gazdasági, sem társadalmi, sem pedig politikai szempontból. A kialakulóban lévő külkereskedelem jelenleg egyirányú, döntően Kínához köthető.
Természet. Az ország jelentős része sűrű trópusi esőerdő - ez ad otthont a világ síkvidéki gorilla és vad csimpánzpopulációja mintegy négyötödének.
Turizmus – praktikus tanácsok. Pointe-Noir egyre felkapottabb tengerpartja, Brazzaville éjszakai élete
mellett természetesen a legnagyobb vonzerőt az ország őserdői és a benne máig nagy számban élő főemlősök jelentik a turistáknak. Bár a polgárháború elmúltával a helyzet már normalizálódott, az utazás
lehetséges és biztonságos is, az infrastruktúra igen szegényes, ezért a távolabbi helyek meglátogatása
igen idő és/vagy pénzigényes lehet.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi
magyar
nagykövetség
- Abuja
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Kongói Köztársaság nagykövetsége - Berlin
Cím: Grabbeallee 47 13156 Berlin,
Telefon: (+49-30) 4940-0753, (+49-30) 4940-0778
Telefax: (+49-30) 4847-9897, E-mail: botschaftkongobzv@hotmail.de
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Kongói
Demokratikus
Köztársaság
Ahol minden törzs emberevő...
Írta: Török László Ervin
A Kongói Demokratikus Köztársaság régebben Zaire vagy Belga Kongó - a
Föld egyik legszegényebb országa, ahol
több mint ötven éve polgárháború dúl.
Ez a világ negyedik legrosszabb helye –
legalábbis papíron…Valójában csak rossz a
PR-ja, és az igazság teljesen más.
Kongó nagyobb, mint fél Európa, az
ország területének nagy részét trópusi
esőerdő borítja, páratlanul gazdag ásványkincsekben és természeti szépségekben. Mégis szinte mindenkinek a
Véres gyémánt és a Kongó című ﬁlm ugrik
be elsőnek, ha a térség szóba kerül, és ahogyan a híres magyar Afrika-kutató Torday
Emil írta: “Itt minden törzs emberevő”.
Szerencsére mára már leszoktak róla...
Ezeken a sztereotípiákon túl, ma már a
coltan és a kassziterit a két legdrágább érc,
amiért a harcok dúlnak. Az óriás hegyi

gorillák utolsó egyedei is csak a “Nagy
tavak” vidékének tűzhányói között találnak
menedéket. A Nyiragongó 3500 méter
magas kráterében pedig állandóan fortyog
a lávató, mintha maga a pokol morajlana.
A Kongó vízesés magasabb, mint a
Niagara, és a Kongó folyóban található
az afrikai piranha, a Giant Tigerﬁsh.
Sohasem felejtem el egyiket sem, amikor
remegve néztem le a tűzhányó kráterébe,
vagy fürödtem a vízesés szélén, amikor a
kis “piranhák” csipkedték a lábam a Kongó
folyóban, vagy a legszebb születésnapomat,
amikor Chimanuka, az ezüsthátú gorilla,
megtámadott a dzsungelben. A legnagyobb
élményem mégis az volt, amikor a kinshasai
magyar árvaház kis lakóinak meglátogatásakor a “Tavaszi szél vizet áraszt” című dallal
csaltak néhány könnycseppet a “kemény”
katona szemébe...

Gazdaság - fejlesztés. A Kongói Demokratikus Köztársaság, főként annak keleti vidékei (Katanga
és Kivu) bővelkednek természeti erőforrásokban, mely hatalmas gazdasági bázist jelenthetne az
ország fejlesztéséhez. Csak felsorolásként: kobalt, réz, niobium, tantál, kőolaj, ipari gyémánt, coltan, arany, ezüst, cink, magnézium, urán, szén, bauxit. Ezek közül több a csúcstechnológiai ipar
alapvető fontosságú nyersanyaga. Az elhúzódó háborúskodás, a belső konﬂiktusok és a korrupció
azonban komoly akadályt teremt mindennek. A lakosság döntő többsége szörnyű körülmények
között tengődik, mind az agrár, mind a nehézipari ágazatban rendkívül alacsonyak a munkabérek. A különböző politikai és gazdasági csoportok hatalmaskodása következtében még mindig
szabályozatlan kitermelés folyik a legjövedelmezőbb ágazatokban (gyémánt-, arany-, ezüst-,
coltanbányászat). A külföldi tőke csak a közvetlen kitermeléshez köthető szinten produkál fejlesztő
beruházásokat.
Természet. Közép-Afrika hatalmas őserdői sok helyen még ma is érintetlennek látszanak. A
növekvő emberi jelenlét azonban egyre nagyobb pusztítást is okoz. Bár a Kongói Demokratikus
Köztársaságnak számos természeti világöröksége van (Garamba Nemzeti Park, Kahuzi-Biéga
Nemzeti Park, Okapi Vadrezervátum, Salonga Nemzeti Park, Virunga Nemzeti Park), az illegális
vadászat miatt mind felkerültek a veszélyben levő helyszínek listájára.

Országkalauz:
Kongói Demokratikus Köztársaság
Főváros: Kinshasa
Államforma: Köztársaság
Államfő: Joseph Kabila (2001–től)
Miniszterelnök: Augustin Matata Ponyo
Mapon (2012–től)
Függetlenség: 1960. június 30. (Belgiumtól)
Terület: 2 345 410 km²
Népesség: 75 500 000 fő
Etnikai összetétel: bantu 80%, szudáni 18%,
nilóta 2%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: lingala, kikongó,
szuahéli, csiluba, szangó, kingwana
Vallás: római katolikus 50%, protestáns 20%,
kimbanguista 10%, muzulmán 10%,
egyéb (számos törzsi vallás) 10%
Nemzeti jövedelem: összes: 20 milliárd USD,
egy főre jutó: 370 USD
Pénznem: Kongói Frank (CDF)
1 CDF = 0,24 HUF
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Turizmus – praktikus tanácsok. Az ország hatalmas területéhez katasztrofális állapotban levő
infrastruktúra társul. A legtöbb helyre csak hajóval, vagy a - gyakran borzasztó műszaki állapotú
- bozótrepülőkkel lehet eljutni. Az ország keleti részén továbbra is folyamatos a bizonytalanság.
Ugyanakkor vannak olyan régiók – nem ritkán több ezer kilométerre a veszélyes övezetektől
- ahová már megfelelően felkészült vezetővel, előre szervezett úton érdemes és lehetséges ellátogatni. Az ország egyes részein - a nyugat-afrikai járványtól függetlenül - felütötte fejét az ebola;
utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az egészségügyi helyzetről is. Mindezen nehézségek
ellenére a bonobók - a legokosabbnak tartott emberszabásúak - élete, Kinshasa vibráló kultúrája
vagy a Kuba királyság tradíciói egyre több látogatót vonzanak.

Diplomáciai képviseletek
Legközelebbi magyar nagykövetség - Abuja
Kongói Demokratikus Köztársaság nagykövetsége -Belgrád
Cím: Moravska 5, 11000 Belgrade, Serbia
Telefon/fax: (+381-11) 344-6431, E-mail: rdcongobelgrade@gmail.com
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Közép-afrikai
Köztársaság
A véres paradicsom
Írta: Szűcs Tamás

Afrikában, a függetlenség elnyerése után,
nevet kellett választani az új országoknak. Az Európában kialakult hagyomány,
amely szerint az ott élő népről nevezik el az
országot, itt a legtöbbször alkalmazhatatlan:
túl sok ugyanis a nép. Így aztán vagy a meghatározó folyók, hegyek nevét vették fel az
egykori gyarmatok, vagy a helyükön egykor
volt afrikai birodalmakét. A Közép-afrikai
Köztársaság neve egyszerre sokat és nagyon
keveset mond el - nem tudjuk meg belőle,
hogy kik lakják –, hiszen Afrika etnikailag
egyik legváltozatosabb vidékéről van szó. Itt,
sok más országgal ellentétben, még többségi
nyelvről, nemzetről sem beszélhetünk,
viszont betájolja, merre járunk. Átmeneti
vidéken, északon már szinte sivatagos a
tája, délen még dús esőerdők fedik; északon
többségben muszlimok lakják, délen keresztények, és a kontinens szinte összes válságövezete határos az országgal. Ha mindez nem
lenne elég, sajnos a népe is valahogy hajlamos az önsorsrontásra. Itt emelte egykor önmagát trónra Afrika legabszurdabb diktátora
- a koldusszegény országot császársággá
tevő Bokassa, aki napóleoni álmait alattvalói
kirablásából ﬁnanszírozta.

Fényűzésénél csak kannibál szokásai
tették hírhedtebbé és itt indult meg az
új évezred egyik legátláthatatlanabb,
leggonoszabb polgárháborúja, amellyel
egyelőre nem sokat tud kezdeni a világ.
Ugyanakkor döbbenetes kettőség például,
hogy a Dzanga-Sangha Nemzeti Park a
béke zölden ragyogó szigete.
Alig néhány órányi autóútra innen véres
öldöklés folyik, de itt, mintha egy másik
univerzumba kerülne az utazó. Nem kell
fegyveres kíséret, nem kell golyóálló mellény. A legnagyobb veszélyt a szúnyogcsípések jelentik, az elkorhadt fák, és a hőség.
A dús vadonban pedig a világ legbékésebb
népe lakik, a baka pigmeusok. Felnőttként
is alig magasabbak egy tízéves európai
gyereknél, mosolygósak és közvetlenek.
Úgy tudnak elbújni a dzsungelben, mintha
erdei szellemek lennének, csodálatos ügyességgel építenek házat néhány zöld levélből,
ágból – és tudásukat szívesen megosztják a
messziről érkezett idegennel. Félnek persze
- hogyne félnének - attól, hogy egyszer ide
is elér a gonoszság. De addig is esténként
körbeülik a tüzet, és énekelnek - így riasztják el a gonosz szellemeket.

Gazdaság - fejlesztés. Az országban jelenleg fegyveres konﬂiktus van,
így a gazdaság még a korábbinál is mélyebbre zuhant. Az ország a békés
időszakban is Afrika egyik legszegényebb szegletének számított: a lakosság
nagy része továbbra is a mezőgazdaságból próbál megélni. A valutabevételek jelentős része gyémántbányászatból és fakitermelésből származik.

Országkalauz: Közép-afrikai Köztársaság
Főváros: Bangui
Államforma: Köztársaság
Államfő: Catherine Samba-Panza (2014–től)
Miniszterelnök: André Nzapayeké (2014–től)
Függetlenség: 1960. augusztus 13.
(Franciaországtól)
Terület: 622 984 km²
Népesség: 5 200 000 fő
Etnikai összetétel: baja 33%, banda 27%,
mandija 13%, sara 10%, mbum 7%,
m’baka 4%, jakoma 4%, egyéb 2%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia, egyéb beszélt
nyelvek: sangho (francia és afrikai törzsi
nyelvek keveréke)
Vallás: törzsi vallások 35%, protestáns 25%,
római katolikus 25%, muzulmán 15%
Nemzeti jövedelem: összes: 3,36 milliárd
USD, egy főre jutó: 700 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F)
1 XOF = 0,46 HUF
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Természet. A trópusi őserdők és szavannák határán fekszik az ország.
Északi részén jelentős problémát jelent a szárazság.
Turizmus – praktikus tanácsok. A fegyveres konﬂiktus miatt az ország
meglátogatása jelenleg nem ajánlott. Korábban a legfőbb látványosságot
az ország déli részén fekvő Dzanga-Sangha Nemzeti Park (világörökség
része) jelentette, ahol síkvidéki gorillák és mangábék is élnek. Az erdőkben
találhatók a baka pigmeusok, akiknek paleolit-kori életformát tükröző
falvait is szívesen látogatták korábban turisták.

Diplomáciai képviseletek
A legközelebbi magyar nagykövetség - Abuja
Közép-afrikai Köztársaság nagykövetsége - Párizs
Cím: 30, rue des Perchamps, 75116 Paris, Telefon: (+33-1) 4525-3974,
(+33-1) 5574-7310, Fax: (+33-1) 5574-4025
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Lesothói Királyság

Gazdaság - fejlesztés. Lesotho földrajzi fekvéséből
következően jelentősen ráutalt a Dél-afrikai Köztársasággal való megfelelő kereskedelmi együttműködésre. Az ország természeti erőforrásait (gyémánt, különböző ércek, kő) elsősorban a bányászati szektor tudja
kihasználni, míg a földrajzi adottságok (hegyvidékek,
folyók, jelentős vadvilág) a turizmus fejlesztésének
lehetőségét hordozzák magukban. A nehézipari ágazatok főként exportra termelnek, míg a könnyűipar
az országba érkező turistákat célozza meg.
A mezőgazdaság jelentősége folyamatosan csökken.
Természet. Magas hegyi fekvése miatt Lesotho
Afrika leghűvösebb országa, a nyarak sem túl forrók, a telek viszont kimondottan kemények.
A hegyekből lezúduló folyók jelentős vízenergiához
juttatják az országot.

Lesotho

Turizmus – praktikus tanácsok. A legtöbb turista
szervezett túra keretében Dél-Afrikából a Maloti-Drakensberg világörökségi helyszínen keresztül
látogat el az országba. A megkapó hegyes tájon
kívül a „takarók népének” sajátos kultúrája is érdeklődésre tarthat számot.

A király nevében...
Írta: Morenth Péter

A Lesothói Királyság sokak számára ismeretlen kis ország Afrikában, beékelődik a
Dél-afrikai Köztársaságba, ám lakói annál
megbecsültebbek a térségben. Lesothóval
kapcsolatban talán az a legmeghatározóbb,
hogy az ottaniak első számú példaképe nem
más, mint első királyuk, I. Moshoeshoe, aki
valamikor 1786-ban, Menkhoanengben született, a mai Lesotho északi részén, és 1870ben hunyt el. Ő alapította a baszuto nemzetet
- Morena e Moholo és a Morena oa Basotho
néven is hívják - azaz ő a Nagy Király, a Baszutok Királya. És hogy miért imádják a mai
napig a lesothóiak?
Moshoeshoe legendás személyisége az,
amely az idő múlásával sem engedi elfeledni emlékét. Legyőzött ellenségeivel szemben
ugyanis kimondottan baráti viselkedést
tanúsított: földet és védelmet adott számos
népnek, amely tovább erősítette a növekvő
baszuto nemzetet. Befolyása és híveinek
száma a menekültek és a háborús menekültek integrálásával együtt nőtt. Eredeti neve
egyébként Lepoqo volt, és a lesothóiak a mai

Diplomáciai képviseletek

napig számos legendát életben tartanak vele
kapcsolatban, egyebek között a híres „szakállsztorit”; egyesek szerint egy sikeres csata
után, áldozatainak szakállát levágta – ekkor
változtatott nevet is állítólag -, mások szerint
saját apja arcszőrzetét akkor távolította el,
amikor a papa szunyókált.
Tette mindezt nem pusztán szórakozásból:
a legenda szerint Mokhacane hosszú
szakálla folyton belelógott mások sörébe,
de senki sem mert szólni neki. Így aztán
ﬁa „huszáros” vágással elintézte az ügyet.
Más forrás szerint egy győztes csata után, a
hagyományoknak megfelelően, öndicsőítő
verset írt, amelyben borotvához hasonlította
saját magát, a seszoto nyelvben a borotva
„shoe…shoe…” hangot ad ki, így lett aztán
a neve Moshoeshoe, a „borotváló ember”.
Akárhogyan is esett, tény, hogy a népe máig
büszke rá: Moshoeshoe napja a lesothoiak
számára az egyik legnagyobb nemzeti ünnep, amelyet minden évben március 11-én
ünnepelnek, hogy alapítójuk halála napján
emlékezzenek meg róla.

A legközelebbi magyar
nagykövetség - Pretoria
Lesothoi Királyság
Nagykövetsége - Róma
Cím: 00198 Róma, Via Serchio, 8
Telefon: (+36) 854-2496
Fax: (+36) 854-2527
E-mail: lesothoembassy.rome@tin.it
Lesothói Királyság
tiszteletbeli konzulátusa - Budapest
Tiszteletbeli konzul: Morenth Péter
Cím: 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 4.
Telefon: (+36-20) 952-8848
Fax: (+36-1) 213-5691
E-mail: hc@lesotho.hu
Web: www.lesotho.hu

Országkalauz:
Lesothói Királyság
Főváros: Maseru
Államforma: Alkotmányos monarchia
Államfő: III. Letsie király (1996–tól)
Miniszterelnök: Motloheloa Phooko
(ügyvezetőkét)
Függetlenség: 1966. október 4.
(Egyesült Királyságtól)
Terület: 30 355 km²
Népesség: 2 074 000 fő
Etnikai összetétel: sotho 99,7%,
európaiak és ázsiaiak 0,3%
Nyelv: hivatalos nyelv: angol, sesotho
Vallás: keresztény 80%, törzsi vallások 20%
Nemzeti jövedelem: összes: 5 113 millió USD
egy főre jutó: 2 746 USD
Pénznem: Lesothói Loti LSL, 1 LSL = 21,6 HUF
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Libériai Köztársaság

Libéria
Szabadnak születtek
Országkalauz: Libériai Köztársaság
Főváros: Monrovia
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő: Ellen Johnson-Sirleaf
(2006–tól)
Függetlenség: 1847. július 26. (Az országot
Amerikából visszatelepült egykori rabszolgák
alapították)
Terület: 96 320 km²
Népesség: 3 494 000 fő
Etnikai összetétel: különböző afrikai
törzsekhez tartozók 95% (kpelle, bassa, gio,
kru, grebo, mano, krahn, gola, gbandi, loma,
kissi, vai, dei, bella, mandingo és mende),
amerikai-libériaiak 2,5%, kongók (a karibi
térségből visszatelepült egykori rabszolgák
leszármazottai) 2,5%
Nyelv: hivatalos nyelv: angol, egyéb beszélt
nyelvek: afrikai nyelvjárások
Vallás: keresztény 40%, muzulmán 20%, törzsi
vallások 40%
Nemzeti jövedelem: összes: 1.767 milliárd USD,
egy főre jutó: 421,70 USD
Pénznem: Libériai Dollár LBD, 1 LBD = 2,6 HUF

Írta: Szűcs Tamás
Amerikai zászló egy csillaggal. Nem véletlen
a hasonlóság. Libéria – a szabadság földje
– az Egyesült Államok jóvoltából született
meg, és máig is ezer szállal kötődik a nagy
tengerentúli testvérhez. 1847-ben Amerikából visszatelepített egykori rabszolgák, illetve
leginkább egykori rabszolgák leszármazottai
alapították az országot. Jó részük már a
tengerentúlon született, anyanyelvükként
beszélték az angolt, felvilágosultak voltak és
viszonylagos jólétben éltek - hiszen minden
relatív ilyen helyzetekben. A fehér ember –
mondjuk így – már ott élt a lelkükben.
Amikor letelepedtek, amerikai stílusú farmházakat építettek, estélyeket adtak, hirdették
Jézus igéjét a helyi – ők mondták így –
„civilizálatlan” feketéknek. Így született
meg Afrika egyik legfurcsább állama,
amelyet a Népszövetség már a húszas
években megrótt a „rabszolgasághoz hasonló állapotok” miatt. A kettősség máig él.

Ha ülsz a dugóban valahol Monrovia – a
főváros is egy amerikai elnökről kapta a
nevét – borzasztóan szegény elővárosaiban,
biztos, hogy kívülről valamelyik aktuális
afro-amerikai hiphop sztár zenéje üvölt az
arcodba. A belvárosban mindenki igyekszik
Eddie Murphyre vagy Rihannára hasonlítani, és szentül hiszi, hogy valódi amerikai
angolt beszél – holott valójában leginkább
azt az angol alapú kreolt beszélik, amelyet
mindenki az országban. Bár létezik libériai
dollár is – hogyan is neveznék a pénzüket –,
azért az eredeti amerikai zöldhasút mindenki jobban szereti. Míg más afrikai országban
a helyi kultúra egyre erősebben része ismét
a mindennapoknak, Libéria mintha minden
ízében igyekezne most is amerikai lenni.
Afrika igazából a sűrűn beépített parti sávon
túl kezdődik, ott, ahová az amero-afrikaiak
sem merészkedtek be. A máig átjárhatatlan
titkokat rejtő őserdőbe...

Gazdaság - fejlesztés. Az elmúlt években Libéria egyike volt Afrika, sőt a világ leggyorsabban fejlődő országainak. Ennek oka egyrészről az, hogy korábban szinte teljesen elpusztult a gazdaság - volt honnan
fejlődni. A lerombolt infrastruktúra, az elpusztított termőföldek és a rablógazdálkodás szerint folytatott,
ma is ENSZ-szankciókkal terhelt gyémántbányászat következtében a kormánynak mindent az alapoktól kell újra felépítenie. A háború nyomán elmenekülő-kivonuló külföldi szakembereket és vállalatokat,
tőkeforrásokat máig nem sikerült teljesen pótolni. A politikai stabilitás megteremtődése, a kormányzat
gazdaságpolitikai, korrupcióellenes és szervezett rekonstrukciós intézkedései mind-mind serkentőleg
hatnak Libéria prosperitására, a nemzetközi segélyek szabályozott elosztása hatékonyan csillapítja a
területi különbségeket. A gazdaság fejlődésének használt, hogy az elmúlt években emelkedett azoknak
az alapanyagoknak az ára, amelyekben Libéria gazdag. A kivitelt elsősorban a vasérc- és gyémántbányászat, a kaucsuktermelés és a fakitermelés alkotja.
Természet. Az ország klímája folyamatosan forró, erősen csapadékos - a sűrűn lakott, szinte folyamatosan beépült tengerparti sávon túl áthatolhatatlan trópusi őserdők fekszenek.
Turizmus – praktikus tanácsok. Bár az országnak gyönyörű trópusi tengerpartjai és érintetlen erdőségei vannak, a kormányzat egyelőre nem tett lépéseket a turizmus fejlesztése érdekében. Libériába nehéz
eljutni, és az országon belül sem egyszerű a közlekedés. A külföldieknek nyújtott szolgáltatások nagyon
drágák, ha egyáltalán hozzáférhetők. Az országba történő belépés vízumköteles, csak sárgaláz elleni
védőoltásról kiállított igazolás birtokában lehetséges. Az országban ez év nyarán súlyos ebolajárvány
alakult ki. A járvány megfékezéséig a kiutazást a Külügyminisztérium nem javasolja.

Diplomáciai képviseletek
A legközelebbi
magyar
nagykövetség
- Abuja
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Libériai Köztársaság nagykövetsége - London
Cím: 23 Fitzroy Square, London W1T6EW
Telefon: (+44-0) 207-388-5489, Fax: (+44-0) 207-388-2899
E-mail: info@embassyoﬂiberia.org.uk,
Web: www.embassyoﬂiberia.org.uk
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Líbia Állam

Líbia
Ezerarcú Líbia
Írta: Dr. Gyurácz Andrea
A Kadhaﬁ-időszak végén, talán az utolsó
turistacsoportok egyikeként jártunk Líbiában, amely öt UNESCO világörökségi
helyszínével előkelő helyen áll az afrikai
országok között. Kivételesen jó állapotban
maradtak fenn az ókori mediterrán világ
tengerparti, görög és római nagyvárosai,
köztük Cyrene és Leptis Magna. Utóbbi
a világ legnagyobb fennmaradt antik
városa, ahogyan Sabratha is, amely az
időszámításunk előtti II. és III. században
Afrika egyik vadállat- és elefántcsont-kereskedelméről ismert kikötővárosa volt. Délre
haladva, Ghadamesbe, a „Sivatag Ékkövébe”
érünk, amely a líbiai Szahara legrégebben
lakott medinája és karavánközpontja volt.
Nyolcszáz éves óvárosából a lakosokat
kitelepítették. Forró nyári napokon az
egykori lakók még visszatérnek az óváros
vályogból és pálmafa-törzsekből épült,
hófehérre festett házai közé, hogy a nap
hevét a sötét, fedett utcák, sikátorok két
oldalán kialakított ülőfülkékben, vályogpadokkal szegélyezett labirintusában
vészeljék át. A sivatagi világban, az
Akakusz-hegység lábánál, a napsárgától a
mélyvörös minden árnyalatában tündöklő
sziklaformációk emelkednek ki a felszínből,
kiszáradt tavak hófehér ásványi lerakódásai csillognak, szívósan ágaskodó akáciák
és sivatagi fű zöldell. A lépten-nyomon
előbukkanó, többezer éves sziklarajzok egy
mára már eltűnt világot tárnak elénk,
amelyet elefántok, zsiráfok, struccok,
antilopok, krokodilok és nagymacskák
népesítettek be. A semmi közepén, a néma
csendben fedezi fel az ember a Tejút csillagmilliárdjainak soha nem látott fényességét.
A túrát pálmafákkal tarkított apró oázisokban kéklő, vörös dűnékkel, elhagyott falvak
romjaival övezett sós Ubari-tavak látványa
koronázza meg – a látvány pedig egy életre
az utazó emlékezetébe vésődik.
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Országkalauz: Líbia Állam
Főváros: Tripoli
Államforma: Köztársaság
Az országnak jelenleg két rivális kormányzata
van, az egyik a fővárosban, a másik a keleti
Tubrukban székel. A tripoli kormány feje Omár
al-Hászi, a tobruki kormány vezetője Abdalláh
asz-Száni.
Függetlenség: 1954. december 24.
(ENSZ igazgatás alól)
Terület: 1 759 540 km²
Népesség: 6 202 000 fő
Etnikai összetétel: arab 90%, berber 5%, egyéb 5%
Nyelv: hivatalos nyelv: arab
Vallás: szunnita muzulmán 97%, egyéb 3%
Nemzeti jövedelem: összes: 62, 36 milliárd USD
egy főre jutó: 14 900 USD
Pénznem: Líbiai Dínár LYD, 1 LYD = 182 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Líbia földje alatt található a világ egyik legnagyobb kőolaj- és földgázkészlete,
így gazdasága évtizedek óta a szénhidrogénen alapul. A forradalom és a polgárháború kitörése után
azonban a kitermelés radikálisan csökkent, az olajkikötők egy része pedig még mindig kormányellenes
fegyveres csoportok kezén van, így a korábbi olajbevételeknek csak töredéke jut el az államkasszába. A
forradalom előtt számos ambíciózus állami infrastrukturális projekt indult (autópálya és csatornaépítések, a közlekedés fejlesztése több városban is), de ezek a pénz és a stabilitás hiánya miatt jelenleg állnak.
Ha sikerülne elérni a stabilitást, Líbia kiváló gazdasági partnere lehetne akár a magyar vállalkozásoknak is. Líbia mindenből - olajat kivéve - behozatalra szorul, még ivóvízből is, és óriási szüksége lesz a
polgárháború utáni újjáépítésben szakemberekre és megfelelő technológiára.
Természet. A tengerparti, alig néhány kilométer széles mediterrán sáv kivételével az egész ország forró
száraz sivatag. A terület legérdekesebb, legkülönlegesebb természeti jelenségei a sivatagi oázisok, tavak.
Turizmus – praktikus tanácsok. Szomszédaival ellentétben Líbia vezetése még a forradalom előtti
időkben sem szorgalmazta - sőt erősen korlátozta - a turizmust. Pedig az ország adottságai kiválóak
lennének, hosszú mediterrán tengerpartja mellett számos, épségben megmaradt ókori emléke (Leptis
Magna, Sabratha, Cyrene) és festői oázisa (Ghadamesz) van. Jelenleg azonban az általános bizonytalanság miatt turisztikai céllal senkinek nem javasolt az országba utazni.

Diplomáciai képviseletek
Magyarország Nagykövetsége - Tripoli
Cím: El Juma en Zahra Street (oﬀ Almadar
Street) Ras Hassan District, Tripoli
Postai cím: Tripoli P.O.B. 4010, Líbia
Telefon: (+218-21) 361-8218,
(+218-21) 361-8219, (+218-21) 361-7082
Ügyelet: (+218-92) 424-1088
Fax: (+218-21) 361-8220
Web: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/LY/HU
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Líbiai Nagykövetség - Budapest
Cím: 1143 Bp. Stefánia út 111.
Telefon: (+36-1) 343-6076, (+36-1) 343-1214
Fax: (+36-1) 343-1583

95

Afrika különszám

Madagaszkári Köztársaság

Madagaszkár
A földi mennyország
Írta: Dr. Mihálﬀy Balázs
A négyezer kilométer tengerparttal
körbevett sziget maga a csoda. Természeti,
endemikus élővilága lenyűgöző, de ami
e fölött áll számomra, az a mindenhonnan idesereglett népessége. Madagaszkár
földjét ezer évvel ezelőtt malájok, polinézek
foglalták el, átjártak az afrikai kontinensre
rabszolgára vadászni, akiket aztán arab
kalózoknak adtak el. A mai szigetlakók
gyakorlatilag ezen etnikumok leszármazottai, továbbörökítették sokszínű kultúrájukat,
hagyomány- és vallásvilágukat.
A franciák tudták, hol kell megtelepedni.
Ma is szép számmal érkeznek olyanok,
akik öreg napjaikat Reunionon, vagy a
Madagaszkárhoz tartozó Nosy Be szigetén
töltik. Ez a sziget a ylang ylang virágról
híres, amely a francia parfümgyártás egyik
alapanyaga. Nosy Be-t ez az illat járja át.
A kincses sziget elnevezés nem minden ok
nélküli. Az országban ritka az a hely, ahol
ha leásnak, ne találnának smaragdot, zafírt,
vagy ezer másféle követ.
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Arany pedig minden gramm földben van,
csak az eloszlása más és más. Erre persze
a világ maﬃái egyesüljetek jelszó dívik,
hiszen Kína, India, Srí Lanka, Thaiföld és ki
tudja még ki küldi ide legjobbjait, hogy egy
selejtező mérkőzés után a túlélők elvihessék
a kincseket. Sokan hamis kövekkel érkeznek, amelyeket jó helyre elrejtve félrevezetik
a gyűjtőket és az igazi, gazdag teléreket így
nehezebben találják meg.
Aki el akar tűnni, az is idejön. Mivel az
évtizedes puccsot követő időszak miatti
politikai válságban átmeneti kormányok
váltják egymást, nincs állami intézmény,
mely nemzetközileg elismert lenne, így
nincs hatóság sem, amelytől egy keresett
személyt ki lehetne kérni. Ezen a csatornán
is érkezik tehát némi készpénz az országba, hiszen a bankrablók nehéz koﬀerekkel
érkeznek. Itt azt apró kövekre váltják, és
csak kézitáskával távoznak, feltéve, ha
távoznak egyáltalán. Minek távozni, ha itt a
„mennyország...”?
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Madagaszkári Köztársaság

Gazdaság - fejlesztés. Madagaszkár korábbi szocialista beállítottságú gazdaságát a kilencvenes évek
elején kezdték a Világbank és az IMF közreműködésével átalakítani. Az ennek hatására elinduló lassú
növekedés eredményeként diverziﬁkálódott az ország gazdasága, a mezőgazdaság mellé felzárkózott
a könnyűipar (textilipar, élelmiszeripar, faipar, vegyipar) is. Az ország jelentős potenciálja ellenére szegény. Szigniﬁkáns tere lenne még a fejlesztésnek, humanitárius programoknak.
Természet. Madagaszkár élővilága a földi fajgazdagság mintegy 5%-át teszi ki és az itteni élővilág 80%-a
őshonos. Az endemikus fajok magas arányát a sziget hosszú geológiai elszigeteltsége okozza. Az ősi Gondwana szuperkontinens 135 millió éve vált szét egy Madagaszkár+Antarktisz+India és egy Afrika+Dél-Amerika földrészre. Az előbbi földrész 88 millió éve két részre szakadt: Madagaszkár és India partjai közt. A
tektonikus mozgások miatt Madagaszkár ma már közelebb van Afrikához, mint Indiához, de élővilága ma
is inkább az indiaihoz hasonlít. Legjellegezetesebb endemikus fajai: a lemúrok vagy félmajmok, a kaméleonok és az óriás baobabfák.
Turizmus – praktikus tanácsok. Madagaszkár gazdaságában egyre nagyobb szerepet játszik az izmosodó turizmus, amelyet részint az ország természeti adottságai, részint gazdag, sehol másutt meg nem
található élővilága motivál.
A legfőbb turisztikai régiók:
- A főváros, Antananarivo és környéke (Ambohimanga, a merinák szent hegye, a Rova, a királyi palota )
- Nosy Be szigete (klasszikus nyaralóturizmus)
- Az „északi útvonal” (Masaola-félsziget, Ankarana, Atsiranana) - különös sziklaalakzatok és buja
őserdők, ahol vadon is találkozhatunk a lemúrokkal.
- A „déli útvonal” (Tuléar, Beretny) - száraz, félsivatagos terület, sajátos kultúrával, hatalmas
baobabokkal és a bozótban élő lemúrokkal.

Országkalauz:
Madagaszkári Köztársaság
Főváros: Antananarivo
Államforma: Köztársaság
Államfő: Hery Martial Rajaonarimampianina
Rakotoarimana (2014–től)
Miniszterelnök:
Roger Laurent Christophe Kolo (2014-től)
Függetlenség: 1960. június 26.
(Franciaországtól)
Terület: 587 041 km²
Népesség: 20 653 556 fő
Etnikai összetétel: maláj-indonézek, kotierek
(különböző afrikai, ázsiai és arab felmenőkkel
bírók), franciák, indiaiak, kreolok, comoreiek
Nyelv: hivatalos nyelv: malgas, francia, angol
Vallás: törzsi vallások 52%, keresztény 41%,
muzulmán 7%
Nemzeti jövedelem: összes: 22 milliárd USD,
egy főre jutó: 943 USD
Pénznem: Madagaszkári Ariary MRO
1 MRO = 0,93 HUFF
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Diplomáciai képviseletek
Magyarország legközelebbi
nagykövetsége - Pretoria
Madagaszkár Nagykövetsége - Moszkva
Cím: Moszkva, Kursovoi Per. 5.
Telefon: (+7-095) 290-0214
Fax: (+7-095) 202-3453
Telex: (+7-095) 413-370
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Madagaszkár tiszteletbeli
konzulátusa - Budapest
Tiszteletbeli konzul: Richard Randrianasolo
Cím: 1123 Budapest, Alkotás út 17-19.
Telefon: (+36-20) 344-4668
E-mail: konzul@madagaszkar.hu;
konzul@madagaszkar.org
Web: www.madagaszkar.hu;
www.madagaszkar.or
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Malawi Köztársaság

Malawi

Szárnyas boszorkányok
Írta: Dr. Elter Tamás
Egyenlítői-Afrika érintetlen gyöngyszeme, az áthatolhatatlan esőerdők és
hegyvidékek övezte Malawi alig ismert
az európai utazók körében. A kontinens
egyik legszegényebb országát a természeti
szépségek tekintetében valódi nagyhatalomnak tekinthetjük, az ország nevét viselő
Malawi-tónak, az afrikai földrész második
legnagyobb és legmélyebb, a tengerhez
hasonlóan áttetsző vizű tavának köszönhetően. Megkapó az itt élők békés közvetlensége, akik mindazokat az alapvető
emberi és közösségi értékeket megőrizték,
amelyek már réges-rég kivesztek a fejlett
országokban. Noha a népesség túlnyomó
többsége keresztény, illetve muszlim hitű,
Malawiban az ősi afrikai törzsi szokások
kitűnően megférnek ezekkel a vallásokkal.
E sajátos hitvilág egyik európaiak számára
kegyetlenül furcsa, folklorisztikus eleme a
vidéki falvak házaiba beköltöző baglyok
esetenkénti, népünnepély-szerű vadászata, a „boszorkányüldözés”. A Malawi-tó
közelében fekvő kimondhatatlan nevű
faluban, a délelőtt párás melegbe fülledt

lusta csendjét nagy ováció és ujjongás
verte fel. Mintegy kéttucat férﬁ, közöttük
főiskolások és a távoli fővárosban dolgozó
szakmunkások, tehát a helyi értelmiség
tagjai, házról-házra járva szedték össze az
ott fészkelő jámbor szárnyasokat. Amikor
a kunyhónkhoz értek, barátom az útjukat
állva próbálta meggyőzni őket arról, hogy
a tetőtérben fészket vert bagoly nem ártó
démon, hanem csupán ártatlan és hasznos
madár. A baglyokat befogó férﬁak szánakozó, gúnyos mosollyal csóválták fejüket
ekkora tudatlanságot tapasztalva, miszerint ezek a derék, messziről jött idegenek
még azzal sincsenek tisztában, hogy a
zsákmányuk nem madár, hanem boszorkány! Bármennyire is furcsának tűnnek
ezek a szokások, de ha jól belegondolunk,
nem is olyan meglepő az elevenen élő
afrikai szellemhit. A lassú és elzárt fejlődés, valamint a természetközeli életmód
mindaddig megőrzi az ősi szokásokat és a
varázslókultuszt, amíg ezeket az érintetlen
társadalmakat is fel nem falja a civilizáció.
Adja Isten, hogy ne így legyen!

Országkalauz: Malawi Köztársaság
Főváros: Lilongwe
Államforma: Köztársaság
Állam- és kormányfő:
Arthur Peter Mutharika (2014-től)
Függetlenség: 1964. július 6.
(Egyesült Királyságtól)
Terület: 118 480 km²
Népesség: 17 300 000 fő
Etnikai összetétel: chewa, nyanja, tumbuka,
jao, lomwe, sena, tonga, ngoni, ngonde,
ázsiai, európai
Nyelv: hivatalos nyelvek: angol, chichewa,
beszélt nyelvek: chichewa, chinyanja, chiyao,
chitumbuka, chisena, chilomwe, chitonga
Vallás: keresztény 79,9%, muzulmán 12,8%,
egyéb 3%, ateista 4,3%
Nemzeti jövedelem: összes: 15 milliárd USD,
egy főre jutó: 900 USD
Pénznem: Malawi Kwacha MWK,
1 MWK = 0,56

Gazdaság - fejlesztés. Malawi a világ legfejletlenebb, gazdaságilag legelmaradottabb országai közé
tartozik. A mezőgazdaság túlsúlya minden szempontból (foglalkoztatottak és bevételi források aránya)
érezhető. A fejletlen infrastruktúra, a rossz egészségügyi körülmények és az általános instabilitás
következtében minimális a bevont külföldi tőke és a szakemberek aránya, valamint kihasználatlanok
– főként turisztikai szempontból – a természeti adottságok is.
Természet. Az országban a szubtrópusi éghajlat uralkodik és 3 évszakot különböztethetünk meg. Május
és augusztus között hűvös, augusztus és november között forró, november és április között esős az idő.
Az állam területének jelentős részét foglalják el a vadrezervátumok és nemzeti parkok. Ezeken kívül ma
már ritkán látni nagyvadat. A rezervátumokon belül azonban Malawi - korlátozottan - lehetővé teszi a
vadászatot, amivel jelentős turisztikai bevételre tesz szert.
Turizmus – praktikus tanácsok. Könnyű megközelíthetősége - közel esik Dél-Afrikához - változatos
tájai és állatvilága Malawit a térség egyik kedvelt turisztikai célországává teszik.
A legfontosabb attrakció természetesen a Malawi-tó, amely mellett kiváló strandok, szállodák épültek,
illetve a tó mentén elhelyezkedő nemzeti parkok és vadrezervátumok: Nyika Nemzeti Park - Kasungu
Nemzeti Park - itt a legkönnyebb nagyvadakat látni -, Malawi-tó Nemzeti Park (világörökségi helyszín),
ahol sokféle édesvízi trópusi hal él. Liwonde Nemzeti Park, amely elefántjairól híres. Magyar állampolgárok kizárólag előzetesen megszerzett vízummal utazhatnak Malawiba.

Diplomáciai képviseletek
Magyarország
legközelebbi
nagykövetsége
- Pretoria
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Malawi Köztársaság Nagykövetsége - Berlin
Cím: Westfälische Strasse 86, 10709 Berlin, Németország
Telefon: (+49-30) 843-1540, Fax: (+49-30) 843-15430
E-Mail: malawiberlin@aol.com
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Mali
Bamako,
nemcsak rally,
buli is!
Írta: Szűcs Tamás

Maliról elsőre mindenkinek a Budapest-Bamako Rally jut eszébe. Aztán persze az is, hogy az
elmúlt évek zűrzavarja miatt az autóverseny
messziről elkerüli az országot...
A hírek katonai puccsról, tuareg független
állam kikiáltásáról, szélsőséges iszlám terroristákról, nyugati túszok kivégzéséről, robbantásokról és háborúról szóltak. Ez azonban
csak a hatalmas, pillangó alakú ország északi
részére igaz. Délen nyugalom van; Bamako éli
megszokott életét. Napjában ötször imára hív
a müezzin, pezseg az élet a bazárban, éjszaka
pedig a “Hypodromon”, a bulinegyedben.
Mondhatni “iszlám light” - bárokkal, night
klubokkal, afrikai zenés-táncos helyekkel
van tele. Ahol a csodálatos, modellszépségű
bambara lányok kacér mosollyal csábítják a
nyugati férﬁakat egy italra. A helyi ﬁúk pedig
vérpezsdítő afrikai dallamokra, utánozhatatlan
csípőmozgással veszik körbe a fehér hölgyeket,
és adják át a zene minden ritmusát. A táncosok minden porcikája felveszi az ütemet, még
nézni is szédítő. Itt mindenkit magával ragad
a szabadság érzése, ami az időtlen, gondtalan
világba repíti a szerencséseket, akik egyszer is
átélhették ezt az élményt. Itt nincsenek harcok,
itt nincs bűnözés, itt mindenki boldog, kedves
és mosolyog rád. Maliban szeretik a turistát, és
most nagyon nagy szükség is van rá. A társadalom ébredezik a sokkból, mindenki igyekszik
elfelejteni azt a rémálmot, ami átsöpört az
országon. Talán ezért is, még elemibb erővel
tör föl az élni akarás. Jövőre talán már a rally is
befuthat Bamakóba! Ahogy a helyiek mondják:
Insh’Allah - ha Allah is úgy akarja...
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Mali Köztársaság

Országkalauz: Mali Köztársaság
Főváros: Bamako
Államforma: Köztársaság
Államfő: Ibrahim Boubacar Keita (2013–tól)
Miniszterelnök: Moussa Mara (2014–től)
Függetlenség: 1960. szeptember 22.
(Franciaországtól)
Terület: 1 240 000 km²
Népesség: 16 500 000 fő
Etnikai összetétel: mande 50%, peul 17%,
voltai 12%, songhai 6%, tuareg és mór 10%,
egyéb 5%
Nyelv: hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelv: bambara
Vallás: szunnita iszlám
Nemzeti jövedelem: összes: 18 milliárd USD,
egy főre jutó: 1100 USD
Pénznem: CFA Frank (X0F),
1 XOF = 0,46 HUF
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Mali Köztársaság

Gazdaság - fejlesztés. Mali a világ legszegényebb országai közé tartozik. Területének 65%-át
sivatag borítja, súlyos és akut nyersanyaghiánnyal
küszködik. A lakosság 80%-a a mezőgazdaságból
próbál megélni, egy részük nomád pásztor-termelő,
többségük pedig a Niger mentén kialakított öntözéses ültetvényeken dolgozik farmer- vagy halászként. Mali erősen függ a gyapot világpiaci árának
alakulásától, mely a gazdaság legfőbb kereskedelmi
terméke. A fellendülőben lévő arany- és egyéb
ércbányászat főként külföldi, elsősorban kínai tőke
bevonásával működik. A 2012-ben kitört polgárháború tovább rontotta az ország helyzetét, mert
megbontotta a korábbi viszonylagos stabilitást.
Magyar részvétellel több humanitárius program
működik az országban.
Természet. Éghajlata szubtrópusi, egész évben
száraz, forró. Nagy veszélyt jelent az országra az
éghajlatváltozással együtt járó elsivatagosodás.
Turizmus – praktikus tanácsok. A szegényes infrastruktúra ellenére a polgárháború előtti időszakban
Maliba rendszeresen érkeztek turisták. Elsősorban a
történelmi emlékek - Djenné, Mopti, Timbuktu, Gao
- meglátogatására. Mivel azonban ezek közül több
is a fegyveres konﬂiktusok által érintett területen
fekszik - Timbuktu világörökségi, védelem alatt álló
részei közül sok el is pusztult a harcokban - jelenleg a turizmus gyakorlatilag nullára esett vissza.
A Külügyminisztérium nem javasolja a magyar
állampolgároknak a Maliba történő beutazást.

Diplomáciai
képviseletek
Magyarország legközelebbi
nagykövetsége - Abuja
Mali Köztársaság Nagykövetsége - Berlin
Cím: Kurfürstendamm 72,
10709 Berlin, Germany
Telefon: (+49-30) 319-9883
Fax: (+49-30) 3199-8848
E-mail: ambmali@01019freenet.de
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Marokkói Királyság

A tolerancia országa
Írta: Bethlen József

Marokkó nemzetközi hírű folyékony aranya az
argánolaj, amelyet évszázadok óta ugyanúgy, kézzel
készítenek a berber női közösségek. Élettani hatása az
élelmiszer- és a kozmetikaipar területén is jelentős.
Az argánfa kizárólag Marokkóra jellemző, Essaouirától délre és a Souss-Massa hatalmas területein fordul
elő. Egyik legnagyobb meglepetés-élményem ehhez
a fához kapcsolódik. Egy alkalommal Agadirból
Ouarzazate-ba mentünk autóval a kikerülhetetlen
Atlaszon keresztül. Amerre a szem ellát, mindenütt
évszázados argánfákat láttunk. Arról beszélgettünk,
hogy mindenki be akar csapni bennünket azzal a
képtelen történettel, amely szerint a kecskék az argánfára mászva legelnek. Elég hosszú ideje mentünk
már, és várakozásunk ellenére még mindig semmi nem történt. Már lemondtunk az egyébként is
kétkedve fogadott lehetőségről, amikor önkéntelenül
beletapostam a fékbe. Hihetetlen látvány tárult elénk!
Több fán legeltek a kecskék, szakszerűen, mintha ez
volna a legtermészetesebb dolog a világon. Előkerült
a fényképezőgép, és nagyon sok képet készítettünk.
Régen történt, de azóta is sokszor eszembe jut ez a
megdöbbentő jelenet, amilyet, tudomásom szerint,
sehol máshol a világon nem lehet látni.
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Marokkói Királyság

Országkalauz: Marokkói Királyság
Főváros: Rabat
Államforma: Alkotmányos Monarchia
Államfő: VI. Mohammed király (1999–től)
Miniszterelnök: Abdelilah Benkirane (2011–től)
Függetlenség: 1956. március 2.
(Franciaországtól)
Terület: 446 550 km²
Népesség: 32 725 847 fő
Etnikai összetétel: arab-berber 99,1%,
zsidó 0,2%, egyéb 0,7%
Nyelv: hivatalos nyelv: arab,
egyéb beszélt nyelvek: francia, berber
Vallás: muzulmán 98,7%, keresztény 1,1%,
zsidó 0,2%
Nemzeti jövedelem: összes: 180 milliárd USD,
egy főre jutó: 5500 USD
Pénznem: Marokkói Dirham (MAD)
1 MAD = 27,27 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Marokkó gazdaságát makro- és mikroszinten egyaránt sikerült a kilencvenes
évek elején stabilizálni. A munkanélküliség leküzdésével, valamint a kereskedelem élénkítésével párhuzamosan a magánszektor is fejlődésnek indult, a mezőgazdasági és az ipari-szolgáltatási szférában
egyaránt. A kormány egyúttal széleskörű privatizálási kampányba is kezdett, több szektorban (közlekedés, telekommunikáció, stb.) nagyarányú piacosítás valósult meg. Az Európai Unió és az Egyesült
Államok támogatásával jelentős oktatási-tudományos fejlesztések indultak, melynek célja Marokkó integrálása a nemzetközi kutatási-fejlesztési térbe. Mindez, az EU és Marokkó közt kialakult jó kapcsolat a
magyar vállalkozók számára is ideális tereppé teszi az észak-afrikai királyságot, jó ugródeszkává akár a
további afrikai terjeszkedéshez.
Természet. Az óceáni partvidéken hűvös párás óceáni légáramlat a jellemző, amelynek nyáron kellemesen
hűsítő, télen a nyirkos hidegérzést fokozó hatása van. A Földközi-tenger mentén az éghajlat a spanyol és
olasz partokéhoz hasonló. A belső, illetve déli területeken a nyár nagyon meleg és száraz, a tél enyhe, kivéve
a Rif- és az Atlasz-hegység magasabb területeit, ahol télen hó és fagy van. Az említett területeken kívül csak
a jobb szállodákban van fűtés a hideg évszakban. A nyár száraz és meleg, a tél csapadékos. Nyáron a sivatagos, keleti, dél-keleti területeken homokvihar veszély áll fenn.
Turizmus – praktikus tanácsok. Marokkó nemzetközileg kedvelt idegenforgalmi célpont, a magyar turisták szempontjából biztonságos országnak tekinthető. Az idegenforgalmi szektor elsődleges gazdasági
jelentősége miatt a marokkói hatóságok kiemelt ﬁgyelmet fordítanak a külföldi turisták biztonságára,
elhelyezésük, pihenésük és szórakozásuk feltételeire. Az országban a közbiztonság kiemelkedően jó a közekedés azonban rejthet magában veszélyeket.
Kiemelt turistacélpontok:
- Agadir (a tengerpart legjobban kiépült üdülőhelye, ahol télen is igen kellemes a klíma)
- A „királyi városok” - Fez, Marrakech, Meknes, Rabat, Mazagan- a marokkói történelem látványos emlékei.
- A sivatag - Ouarzazat, Ait ben Haddou, Zamora - kalandok a dűnéken.
- Az észak nagy és kis városai (Tanger, Teouan, Chafchouen) - nagyvilági ﬁatalos szórakozás,
és történelmi hangulat egyben.
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Marokkói Királyság

Diplomáciai képviseletek
Magyarország nagykövetsége - Rabat
Cím: 17, Zankat Ait Melloul Route des Zairs
Souissi, Rabat B.P.5026, Maroc 10000
Telefon: +212-5-3775-7503, 3775-0757
Ügyelet: +212-6- 6344-4867 (mobil)
Fax: +212-5- 3775-4123
Web: www.mfa.gov.hu/emb/rabat
Magyar tiszteletbeli
konzulátus - Casablanca
Tiszteletbeli főkonzul: Mohamed Tazi
Cím: 57 Bis, Avenue Assa (Ex Rue de Nantes)
C.P. 20000 Anfa Casablanca
Telefon:+212-5-2239-5078, 2239-5928
Fax:+212-5-2239-5894
E-mail: groupetazi@menara.ma
Magyar tiszteletbeli konzulátus - Agadir
Tiszteletbeli konzul: Brahim Ouakhir
Cím: Av. Général Kettani BP 724
Agadir Maroc
Telefon:+212-52 882-9230
Fax:+212- 52 884-6141
E-mail: president@bovoyages.com
Magyar tiszteletbeli konzulátus - Tanger
Tiszteletbeli konzul: Abdelhamid Guessous
Cím: Tanger 11, Boulevard Mohamed
V. 2eme étage (2. emelet) 23.
Telefon:+212-5-3932-5128
Fax: +212-5-3932-5129
Kereskedelmet támogató magyar
szervezet: Magyar Kereskedelmi és
Kulturális Központ (HTCC) - Rabat
Cím: 49 rue Abdallah Ben Jaafar,
OLM Souissi II., Rabat - Moroc
Telefon: (+212-537) 752 443
Mobil: (+212-663) 320 696
E-mail: bs@camh.hu
Marokkói Királyság
Nagykövetsége - Budapest
Cím: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 12.
Telefon: (+36-1) 275-1467, 200-7855
Fax: (+36-1) 275-1437
E-mail: sifamabudap@t-online.hu
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Mauritániai Iszlám Köztársaság

Mauritánia
A történelem országútján
Írta: Balogh Sándor

Mauritánián mindig keresztülmentek.
A mesés dél felé törő római légiók, az észak
áruival és dél aranyával terhes karavánok,
a marokkói szultán hadai, amelyek meg
akarták hódítani a feketék országát, aztán a
francia idegenlégió, a Dakar és Bamako
autósai, motorosai. Sokakban csak a végtelen
sárga sivatag, a végeláthatatlan homoktenger, a gyilkos hőség, a mindent ellepő
ﬁnom homok maradt meg emlékként.
A dűnék és hegyek sora, amelyek mögött
tudjuk, hogy valahol ott van Afrika, de olyan
messze még... És ahogy végigrohantak rajta
az utazók, úgy hagyták ott e vidéket szinte
érintetlenül az évszázadok.
A nagy karavánok kora óta mit sem változott itt az élet. A nők szigorúan lefátyolozva
járnak, él a többnejűség, és igen, sajnos a
rabszolgaság is. Nem az a modern átvitt
értelemben vett, hanem a hagyományos.
De azzal már csak az találkozik, aki meg is áll
Mauritániában - legalább néhány napra.

KEZEMBEN A TÖRTÉNELEM
Chinguetti valaha - majd ezer évvel ezelőtt egyike volt a világ legfontosabb kereskedelmi központjainak. Afrika aranyát, egzotikus
áruit itt pakolták át az egyik karavánról a
másikra, amelyik vitte tovább északra, a
muszlim világ központjai felé. Onnan pedig
minden földi jó érkezett ide, hogy eljusson
az afrikai birodalmak uralkodóihoz.

Az oázisváros körül sok ezer teve várakozott,
a fogadók telve voltak, és a gazdag kereskedők bőségesen áldoztak a tudományokra is.
Ez persze már rég a múlté. Chinguettibe ma
csak néhány lelkes, ámde strapabíró turista
jut el, aki a düledező falakba, a porlepte
utcákba, a jobb napokat látott mecsetekbe
bele tudja látni az egykori nagyságot.
Mondták, ha már itt vagyok, nézzem
meg a könyvtárat. Ütött-kopott kis épület,
láthatóan több száz éves. Ha be akarsz jutni,
hétrét kell görnyedni, olyan alacsony az
ajtó. Bent egy jóvágású, őszes úr fogadott.
Míves franciasággal kezdett el mesélni a
hely történetéről. Ő maga volt a könyvtár
ura, a ház, a gyűjtemény az őseié időtlen
idők óta. Sok helyen már kissé idegennek
tűnő savmentes dobozok álltak, rajtuk a jól
ismert embléma, igen ezt a helyet is az EU
és az UNESCO próbálja megőrizni az utókornak. Kódexek kerültek elő belőlük, bennük
Afrika történelmének becses történetei. Én
pedig lenyűgözve ültem egy rozoga kis
széken, ahogy régebbinél régebbi kéziratok
kerültek elő. Végül egy polc mélyéről egy kopottas bőrbe kötött könyvet adott át nekem a
könyvtár ura - egy Korán volt. Ezüsttel írták
cirkalmas betűit hártyavékony pergamenlapra. Alig kétszáz évvel a Hidzsra után
készült - ezerkétszáz éve. Egy ilyen könyvet
a világ kicsit is gazdagabb felén csak üveg
alatt elsötétített teremben lehet látni. Itt meg
csak úgy, kézben. Csoda.

Országkalauz:
Mauritániai Iszlám Köztársaság
Főváros: Nouakchott
Államforma: Köztársaság
Államfő: Mohamed Uld Abdel Aziz tábornok
(2009–től)
Miniszterelnök: Mulaje Uld Mohamed
Lagdaf (2008–tól)
Függetlenség: 1960. november 28.
(Franciaországtól)
Terület: 1 030 700 km²
Népesség: 3 461 041 fő
Etnikai összetétel: vegyes: mór/fekete 40%,
mór 30%, fekete 30%
Nyelv: hivatalos nyelv: arab, egyéb beszélt
nyelvek: hasaniya (arab dialektus), fulani,
soninke, volof, francia
Vallás: szunnita iszlám
Nemzeti jövedelem: összes: 6 876 millió USD,
egy főre jutó: 2 577 USD
Pénznem: Mauritán Ouguiya MRO
1 MRO = 0,76 HUF

Gazdaság - fejlesztés. Az ország bevételeinek 75%-át a nyersanyagkivitel adja. Mauritánia a vasérc és
foszfát mellett, amiből igen jelentős készletekkel rendelkezik, gazdag gipsz, arany és rézlelőhelyeket is
magáénak tudhat. Az egyik legfontosabb - máig kiaknázatlan erőforrása – a napenergia, ezzel egész
Európát el tudná látni árammal. A mezőgazdasági termelés a 70-es 80-as évek nagy szárazságai után
nagyon visszaesett - a parti vizek viszont igen gazdagok halban, a világ legjobb halászhelyeinek számítanak. Az ország ennek ellenére a térséghez mérten is szegény, fejlesztésre szorul.
Természet. Szinte a teljes területe száraz, forró sivatag - a nagy madárvonulások egyik útvonala
(Barc d’Arguin Nemzeti Park).
Turizmus – praktikus tanácsok. Az utóbbi években, a vissza-visszatérő terrorfenyegetések miatt, az
ország turizmusa valamelyest visszaesett. Addig a legfontosabb vonzerőt a világörökségi helyszínek, a
középkori városok (Vádáne, Síngít, Tísít és Valáta) és a vándormadarak kolóniáinak otthon adó nemzeti
parkok jelentették. A Külügyminisztérium most arra ﬁgyelmeztet, hogy korábban a legbiztonságosabb
útvonalnak számító, Marokkót a fővárossal (Nouakchott) összekötő, mintegy 500 km hosszú szakasz
szintén veszélyes. Hiába van jelentősebb katonai, rendőri jelenlét, illetve ellenőrzési pontok, a megfelelően informált, jó technikai felszereltséggel rendelkező terroristáknak nem jelent problémát a külföldiek
közelébe férkőzni. Az ország területén kizárólag a konvojban haladás lehet biztonságos, az éjszakai
utazás mindenképpen elkerülendő. A fővárosban is történtek emberrablások. Minden külföldiek által
látogatott hely fokozott terrorveszélyt jelent!

Diplomáciai képviseletek
Magyarország
legközelebbi
nagykövetsége
- Rabat
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Mauritánia nagykövetsége - Berlin
Cím: 10117 Berlin, Kommandantenstraße 80,
Telefon: (+49-30) 206-5883, Fax: (+43-30) 2067-4750,
E-mail: ambarim.berlin@gmx.de
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Mauritiusi Köztársaság

Mauritius
A vaníliaillatú csoda
Írta: Szilasi Ildikó Hermina

Mark Twain ezt írta Mauritiusról: „Az embernek az az érzése, mintha
Isten először Mauritiust teremtette volna meg, majd annak mintájára
alkotta volna meg a Paradicsomot.” Az író gondolata nagyjából sejteti,
mire számíthat Mauritiuson az utazó. Szinte minden megtalálható a
világ 17. leggyérebben lakott országában, ami egy „hibátlan képeslaphoz” elengedhetetlen kellék: álomszép part, nyugalom, eldugott lagúnák, áttetsző kék víz. A fenséges, ám mégis egy kicsit klisés, szokványos
környezetből viszont kiemeli és karakteressé teszi Mauritius szigetét a
Piton de la Petite Rivière Noire csúcs – a látvány szinte robbanásszerűen borítja el az érzékeket, legalábbis útitársaim is ezt mondták ottjártunkkor. A 828 méter magas kőszikla formájú természeti képződmény
felejthetetlen karaktert ad a buja zöld növényzettel borított szigetnek.
Ugyancsak örök emlék a szigeten terjengő vaníliaillat – ilyet sehol
máshol nem lehet érezni.
Az ország nemzeti madaraként is közismert úgynevezett dodó vagy remetegalamb egyben rossz emléket is hordoz: a nagyméretű, 20-25 kg
súlyú, nagyfejű, erős csőrű galambfaj, amely egykor Mauritius szigetén
élt, mára már kipusztult. Bár napjainkban nem búgnak dodógalambok a szigeten, Mauritiust máig a legfelkapottabb nászút-desztinációk
között tartják számon. Ami nem véletlen, hiszen tökéletes romantikára,
kikapcsolódásra és aktív vízi sportokra is egyaránt alkalmas. Ugyancsak nem mellékes, hogy ez a csodálatos sziget bérautóval könnyedén bejárható, az utak állapota jó és a helyiek roppant segítőkészek.
Nemcsak barátságosak és közvetlenek, de mindenki beszél angolul, és
az általános vendégszeretetet jellemzi, hogy számukra első a vendég:
mindent megtesznek azért, hogy a látogató valóban kiemelt ﬁgyelemben részesüljön a szállodán belül és kívül is.

116

Országkalauz:
Mauritiusi Köztársaság
Főváros: Port Louis
Államforma: Köztársaság
Államfő: Rajkeswur Purryag (2012–től)
Miniszterelnök:
Navinchandra Ramgoolam (2005-től)
Függetlenség: 1968. március 12.
(Egyesült Királyságtól)
Terület: 2 040 km²
Népesség: 1 570 900 fő
Etnikai összetétel: indo-mauritiusi 68%, kreol
27%, sino-mauritiusi 3%, franco-mauritiusi 2%
Nyelv: hivatalos nyelv: angol, francia, egyéb
beszélt nyelvek: kreol, bhojpuri
Vallás: hindu 48%, római katolikus 23,6%,
muzulmán 16,6%, egyéb keresztény 8,6%,
egyéb 2,5%, nem meghatározható 0,3%,
nem vallásos 0,4%
Nemzeti jövedelem: összes: 21 milliárd USD,
egy főre jutó: 16 000 USD
Pénznem: Mauritiusi Rúpia (MUR)
1 MUR = 7,33 HUF
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Mauritiusi Köztársaság

Gazdaság - fejlesztés. Mauritius a függetlenség kivívása óta szegény agrár országból, lassan, de folyamatosan fejlődő, a lehetőségekhez képest diverziﬁkált gazdasággal bíró állammá vált. A szolgáltatási
ágazat – főként a turizmus-vendéglátás és bankszektor – előretörése, valamint a kormány szervezett
könnyűipari és kereskedelemfejlesztési beruházásai nyomán a szűk földrajzi keretek közé szorított
mezőgazdaságot harmadlagos bevételi forrássá sikerült visszaszorítani. Mauritius mára Afrika egyik mind politikai, mind gazdasági értelemben - legstabilabb államává lépett elő. Az utóbbi években pedig,
a lakosság indiai kapcsolatait jól kamatoztatva számos indiai high-tech cég települt meg az országban,
és Mauritius is bekapcsolódott az indiai informatikai konjunktúrába.
Természet. Mauritius éghajlata igazán idilli. A nyár decembertől júniusig, a tél júliustól szeptemberig tart.
Nyáron az átlaghőmérséklet 30 °C körül van, télen éjszaka 17 °C, kora délután 24 °C körül. A kettő között –
szeptembertől novemberig – az átlaghőmérséklet 25 °C és 28 °C között van. A sziget elég sűrűn lakott, ennek
ellenére van nemzeti parkja - Black River Gorge.
Turizmus – praktikus tanácsok. A sziget egyik legfőbb bevételi forrása a turizmus, így aki ide utazik,
bízhat a magas színvonalú vendéglátásban és a jó infrastruktúrában. A tengerparti pihenés mellett
egy-egy napos kirándulásokkal ismerhetik meg a turisták a sziget sajátos kultúráját, legszebb helyeit.

Diplomáciai képviseletek
Magyarország legközelebbi
nagykövetsége - Pretoria
Mauritius Nagykövetsége - London
Cím: 32-33 Elvaston Place London SW7 5NW.
Telefon: (+44-20) 7581-0294
Fax: (+44-20) 7823-8437
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Mauiritius tiszteletbeli
konzulátusa - Kecskemét
Tiszteletbeli konzul: Mészáros József
Cím: 6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 4.
Telefon/fax: (+36-76) 610-719
Mobil: (+36-30) 971-8124
E-mail: jozsef.meszaros@moris.org
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Mozambiki Köztársaság

Mozambik
Találkozás egy kedves óriással
Írta: Dr. Elter Tamás
Maputótól északra, az Indiai-óceán örök
hullámzástól vert partvidékén húzódik Kelet-Afrika legizgalmasabb tengeri nemzeti
parkja, a Bazaruto Archipelago. Az izgalom
tárgya nagyon is kézzelfogható, ugyanis
Bazaruto sekély homokzátonyos vizein
lehet a legjobb eséllyel szembetalálkozni a
földkerekség ma élő legnagyobb halfajával,
az akár 18 méteres hosszúságot is elérő
érdescápával.
A Save folyó torkolatvidékéhez közeli négy
nagyobb és számtalan apró szigetből,
homokpadból álló archipelágus hoszszan terpeszkedik a monoton, lapos part
mentén. Forrón tűz az októberi nap, amikor
a Nyati Búvárközpont zodiacját a trélerről
a vízbe csúsztatják. Felbőg a motor, majd a
kormányos a mennydörgésszerű robajjal
megtörő hullámsáv felé fordítja gumicsónakunk orrát. Izgalmas pillanatokat élünk
át, amint a teljes sebességre kapcsolt hajó,
üvöltő motorokkal, mint a parittyából kilőtt
kavics, szabályosan átrepül a félelmetesen
morajló hullámtörés felett. Záporszerű víztölcsért felverve landolunk az Indiai-óceán
indigókék vízén. Hátrapillantva a kókuszpálmás part éppen eltűnik az egyre jobban
felmagasodó, újabb ostromra készülődő
hullámfal mögött.

Odakint már határtalan nyugalom ölel
körül bennünket. A hosszas cirkálás és
várakozás kezdeti felfokozott izgalmából az
egyre inkább lusta trópusi hangulatba váltó
tétlenséget egyszercsak éles kiáltás szakítja
szét: „Shark on the right side – Cápa a jobb
oldalon!” Egyszerre mindenkinek a torkában kezd kalapálni a szíve, kapkodva veszszük fel a búvárfelszerelést, majd a csónak
széléről végrehajtott erőteljes hátrabukfenccel fordulunk a vízbe. Nagyot csobbanva
záródik össze fejem felett az Indiai-óceán.
Lassan lesüllyedünk öt méterre, és lassú
tempózással elindulunk abba az irányba,
ahol a felszínről kiszúrt hatalmas sötét
árnyék gazdáját sejtjük. Nem igazán jó a
látótávolság, a planktontól dús, zöldes színű
vízben legfeljebb csak a gondolatainkkal
láthatunk. Azután, mintegy varázsütésre,
kolosszális, sötét árny kezd kibontakozni a
villódzó napfénykévékkel átszőtt víztömegből. Igen, itt van előttünk a világ leghatalmasabb cápája! Megbabonázva szemléljük
a közvetlenül felszín alatt sikló, fehér pöttyök
és sávok tömegével ékesített óriási állatot,
a földkerekség legbékésebb, planktonevő
cápáját. A hihetetlen látványtól valami
összeszorítja a torkomat. Afrika ismét egy
újabb csodáját tárta fel előttem!

Gazdaság - fejlesztés. Mozambik függetlenné válása óta a világ legszegényebb országai közé tartozik.
A távozó gyarmatosítók, a diktatórikus szocialista rezsim hatalomépítő tevékenysége, valamint az
elhúzódó polgárháború egyaránt súlyos károkat okoztak az ország lakosságának. A bőséges és a világpiacon jól értékesíthető természeti erőforrásokra (szén, titán, földgáz, tantál, graﬁt) építve Mozambik
gazdasága az elmúlt években fejlődésnek indult. A beáramló nemzetközi tőke bizonyos ágazatokban
(bányászat, vegyipar, kőolajipar) érezhető innovációt indított el. A déli, fejlettebb rész számára fontos
Dél-Afrika közelsége is.
Természet. Éghajlata trópusi-szubtrópusi, rövid csapadékos időszakkal. A trópusi ciklonok ideje általában novembertől áprilisig tart -Mozambik középső és északi partvidéki területeit fenyegetheti. Kérjük,
tájékozódjanak utazás előtt a ciklonok aktuális helyzetéről, az esetleges veszélyről.
Turizmus – praktikus tanácsok. A turisták az elmúlt években kezdik felfedezni Mozambikot - sőt
mondhatjuk, hogy a kétezres évek afrikai turizmusának egyik sikerországa. Azt nyújtja, amit más
környező országok - de versenyképesebb árakon. A tengerpartokon egyre több nemzetközi színvonalat biztosító szálloda nyílik, mellettük pedig egyre több turistát vonzanak a nemzeti parkok (Banhine
Nemzeti Park, Bazaruto Nemzeti Park, Gorongosa Nemzeti Park, Limpopo Nemzeti Park, Quirimbas
Nemzeti Park, Zinave Nemzeti Park) is. Magyar állampolgárok vízummal léphetnek be Mozambikba,
ezt azonban a határon fel lehet venni. A vízumot előzetesen kell igényelni valamely mozambiki nagykövetségen vagy főkonzulátuson. A mozambiki utazások többsége problémamentesen zajlik. De sok a
közlekedési baleset a közutak rossz állapota miatt.

Országkalauz: Mozambiki Köztársaság
Főváros: Maputo
Államforma: Köztársaság
Államfő: Armando Guebuza (2005–től)
Miniszterelnök: Alberto Vaquina (2012–től)
Függetlenség: 1975. június 25. (Portugáliától)
Terület: 801 590 km²
Népesség: 24 600 000 fő
Etnikai összetétel: makua 47%, tsonga 23%,
malawi 12%, shona 11%, yao 4%, kínai 3%
Nyelv: hivatalos nyelvek: portugál, makuva,
szuahéli, szena
egyéb beszélt nyelvek: elomwe, cisena,
echuwabo
Vallás: katolikus 23,8%, muzulmán 17,8%,
cioni keresztény 17,5%, egyéb 17,8%, ateista
23,1%
Nemzeti jövedelem: összes: 28 milliárd USD
egy főre jutó: 1338 USD
Pénznem: Mozambiki Metical (MZM)
1 MZM = 7 HUF
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Diplomáciai képviseletek
Magyarország
legközelebbi
nagykövetsége
- Pretoria
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Mozambik Nagykövetsége - Berlin
Cím: Stromstraße 47 10551 Berlin
Telefon: (+49-030) 3987-6500, Fax: (+49-030) 3987-6503
E-mail: info@embassy-of-mozambique.de
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Namíbiai Köztársaság

Namíbia
Hajóroncs a sivatagban

Gazdaság - fejlesztés. Namíbia hosszú évtizedekig a Dél-afrikai Köztársaság mandátumterületét
képezte, melynek alapvető hatásai vannak mind a
mai napig az ország gazdaságára, az import mellett
az anyagi és a humán tőke jelentős hányada is
Dél-Afrikából származik. Namíbia mezőgazdasági
szempontból kedvezőtlen adottságait pótolják a föld
mélyén rejlő gazdag és diﬀerenciált ásványkészletek
(uránérc, volfrám és ónérc, germánium, kadmium, lítium, ón, graﬁt, réz,gyémánt), a bányászat,
valamint az ahhoz kapcsolódó feldolgozó iparágak
a gazdasági bevételek 20%-át adják. Különösen
jövedelmező az uránkitermelés, mely világszinten is
az első öt között található. Az afrikai szinten magas
GDP jó infrastruktúrát és - afrikai viszonyok közt magas életszínvonalat teremtett.

Írta: Dr. Elter Tamás
Az ezerarcú Namíbiának, de talán a Földnek sincs még egy olyan, az elhagyatott
vadságában is félelmetesen szép vidéke,
mint az atlanti partok mentén húzódó
hírhedt Csontváz-part. A korai portugál
felfedezők által csak a pokol tornácaként
emlegetett partvidék ma ismert neve John
Henry Marsh-tól származik, aki az 1942ben itt szerencsétlenül járt brit teher- és
személyszállító gőzös, a Dunedin Star
túlélőinek nem mindennapi történetét
írta meg. A baljósan csengő elnevezés
igen találó: a sivatagi homokdűnék és az
óceán találkozásának majd 2000 kilométer
hosszú szakaszát bálnák és medvefókák
csontvázai mellett, az elmúlt évtizedek- évszázadok szomorú mementóiként a gyakori köd miatt partra futott hajók roncsai
szegélyezik. E vidék „szelídebb” északi része
a különleges kalandra vágyók által a Swakopmund-ból induló dzsipes túrákkal már
bejárható, de Skeleton Coast háborítatlan,
ember nem járta, vad vidékeit ma is csak a

levegőből biztonságos szemügyre vennünk.
Skeleton Coast Camp repteréről a magasba
emelkedő Cessna típusú kisgép ablakain kitekintve, valószerűtlen, túlvilági táj suhan el
alattunk. A Terasz-öböltől északra húzódik e
kietlenségében is fenséges, gyönyörű vidék
legvadabb része, ahol a hatalmas homokdűnék végtelen sora szinte átmenet nélkül
bukik bele az Atlanti-óceán komor, szürkéskék vizébe. A tájat szemlélve eszembe jut,
vajon mit élhettek át azok a hajótöröttek,
akiket itt sodort partra a víz… Az okkersárga
dűnevilág egyhangúságát bizarr látvány
szakítja félbe; az egyik alacsonyabb bucka
tövében félig homokkal betemetett hatalmas tengerjáró rozsdabarna testére leszünk
ﬁgyelmesek. „A part folyamatosan építkezik, emiatt néhány régebbi hajóroncs az
egykori partvidékkel együtt, pár száz méterrel beljebb került ” – hallom a fejhallgatóból
a szakszerű magyarázatot. Afrika, sivatag,
szürreális látvány - mintha csak Rejtő regényének elveszett légióját láttam volna…

Természet. Namíbia éghajlata szubtrópusi. Éghajlatát
a nyári és a téli évszakok határozzák meg. A nyár (az
úgynevezett esős évszak) általában október végétől
április végéig tart. A tél májusban kezdődik és októberig
tart. Az ország nyugati része egész évben szeles és ritka
a csapadék - itt vannak a föld legszárazabb pontjai, ahol
a sivatag egészen sajátos ökoszinsztémát teremtett.
Az Atlanti-óceán partján hideg délnyugati szelek fújnak.
A víz hőmérséklete ritkán haladja meg a 15°C-ot.
Turizmus – praktikus tanácsok. Namíbia kedvelt
turisztikai célpont. A turisták elsősorban a különös
hangulatú, egykori német gyarmati városokat (Lüderitz), a nemzeti parkokat (Mudumu Nemzeti Park,
Mamili Nemzeti Park, Etosha Nemzeti Park,) és a
máig paleolit szinten élő busman törzseket látogatják. A hatalmas ritkán lakott ország közbiztonsága
jó - az extrém klimatikus viszonyokra, nagy hőségre,
szárazságra, éjszakai hidegre viszont alaposan fel
kell készülni. Magyar állampolgár vízum birtokában
utazhat be az országba, melyet Namíbia bécsi nagykövetségén kell a kiutazás előtt kérelmezni.

Országkalauz: Namíbiai Köztársaság
Főváros: Windhoek
Államforma: Köztársaság
Államfő: Hiﬁkepunye Pohamba (2005–től)
Miniszterelnök: Hage Geingob (2012–től)
Függetlenség: 1990. március 21. (Dél-afrikai
Köztársaság Mandátumából)
Terület: 825 418 km²
Népesség: 2 113 074 fő
Etnikai összetétel: afrikai 87,5% (ovambok,
kvangok és más törzsbeliek) fehér 6%, kreol,
ázsiai, egyéb 6,5%
Nyelv: hivatalos nyelv: angol, egyéb
beszélt nyelvek: afrikaans, német, afrikai
dialektusok
Vallás: keresztény 80-90% (protestáns 50%),
törzsi vallású 10-20%
Nemzeti jövedelem: összes: 12,81 milliárd
USD, egy főre jutó: 5 668,39 USD
Pénznem: Namíbiai Dollár NAD
1 NAD = 21,5 HUF
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Diplomáciai képviseletek
Magyarország legközelebbi
nagykövetsége - Pretoria
Magyar tiszteletbeli konzulátus - Windhoek
Tiszteletbeli konzul: György Trepper
Cím: Windhoek West, 7 Hippokrates Street,
Levelezési cím: Windhoek P. O. Box 20392
Telefon: (+264-61) 223-175, 220-450
Mobil: (+264-81) 124-7493
E-mail: trepper@iway.na
Namíbia nagykövetsége - Bécs
Cím: 1190 Bécs, Zuckerkandlgasse 2.
Telefon: (+43-1) 402-9371
Fax: (+43-1) 402-9370
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Nigeri Köztársaság

Niger
A titokzatos
sivatagi
birodalom
Írta: Szűcs Tamás
Nigerből manapság nem jönnek jó hírek.
Oda menni minimum kaland, de inkább
– úgy hisszük – vakmerőség, mert a hírek
szerint az országban az éhség és a bizonytalanság az úr. De Niger hatalmas ország,
területe tizenhárom Magyarországnyi.
Bár nagy része sivatag, és valóban vannak
olyan részek, ahol raboltak már el embert,
bőven találni olyan helyet, ahová békében,
nyugalomban, ha nem is túl nagy kényelemben utazhatunk. A végeláthatatlan
sivatag marsbéli tájai mellett találhatunk itt magasfüvű szavannát hatalmas
bivalycsapatokkal és a nagy folyót átúszó
elefántokkal.

KOURÉ SZELÍD ZSIRÁFJAI
A Niameyt, a benini határral összekötő főutat,
nyugodtan mondhatjuk az ország egyik fő
ütőerének, hiszen itt bonyolódik Niger külkereskedelmének nagyobb része. Ezzel az ütőérhasonlattal azonban csúnyán becsapnánk az
olvasót, mert elsőre talán azt hinné, hogy egy
autópályán tömött sorokban haladnak a kamionok. Gondoljunk inkább egy harmadrendű
magyar útra, amelyen nagy ritkán végigdöcög
egy teherautó. De mégis – ez egy betonút,
villanypóznákkal, út menti falvakkal szegélyezve, a falvak között pedig a kemény száraz
talajban hatalmas erőfeszítésekkel kialakított
szorgum-ültetvények. Elég valószínűtlen hely
ahhoz, hogy vadállatokra találjunk Nyugat-Afrikában, ahol már a nemzeti parkokban is csak
elvétve látni bármit, ami nagyobb a patkánynál. Mégis, ha letérünk az útról egy gyakorlott vezetővel, csodát látunk. Az ültetvények
között, a kecskenyájaktól alig pár lépésre békés
zsiráfok legelésznek a fákról. A hosszú nyakú
állatok inkább érdeklődve, mint bizalmatlanul
ﬁgyelik a ritkán idevetődő turistát. A helyieket már ismerik, megszokták. Aztán inkább
falatoznak tovább. Ott sétálgathatsz közöttük,
szinte meg is érintheted őket. Olyan közelségbe kerülhetsz, amilyenbe vaddal szinte sehol
másutt. A fél óra, amit velük töltesz, totálisan
felülírja mindazt, amit eddig tudtál, tudni véltél, vagy csak gondoltál Nigerről.
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