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G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 0IWSXLSJɻPHVEN^M
JIOZɯWɯFˉPOɻZIXOI^ˉIRNIPIRXˉWIRVɧYXEPXE(ɯP
EJVMOEM/ɻ^XɧVWEWɧKKEPZEPɸQIKJIPIPˉOIVIWOIHIPQM
IK]ɿXXQ˩OɻHɯWVI%^SVW^ɧKXIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWEMX
K]ɯQɧRXOɿPɻRFɻ^ˉɯVGIOOˉ IPWˉWSVFEREFɧR]ɧW^EXM
W^IOXSVXYHNEOMLEW^RɧPRMQɳKEJɻPHVEN^MEHSXXWɧKSO
LIK]ZMHɯOIOJSP]ɸONIPIRXˉWZEHZMPɧK EXYVM^QYWJINPIW^
XɯWɯRIOPILIXˉWɯKɯXLSVHS^^ɧOQEKYOFER%RILɯ^MTEVM
ɧKE^EXSOJˉOɯRXI\TSVXVEXIVQIPRIOQɳKEOɻRR]˩MTEVE^
SVW^ɧKFEɯVOI^ˉXYVMWXɧOEXGɯPS^^EQIK%QI^ˉKE^HEWɧK
NIPIRXˉWɯKIJSP]EQEXSWERGWɻOOIR

T

IVQɯW^IX ũ 1EKEWLIK]MJIOZɯWIQMEXX0IWSXLS%JVMOE
PIKL˩ZɻWIFFSVW^ɧKEER]EVEOWIQXɽPJSVVɸEOE
XIPIOZMW^SRXOMQSRHSXXEROIQɯR]IOXYHREOPIRRM%
LIK]IOFˉPPI^ɽHYPɸJSP]ɸONIPIRXˉWZɳ^IRIVKMɧLS^NYXXEXNɧOE^
SVW^ɧKSX

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %PIKXɻFFXYVMWXE
W^IVZI^IXXXɽVEOIVIXɯFIR(ɯP%JVMOɧFɸPE1EPSXM
(VEOIRWFIVKZMPɧKɻVɻOWɯKMLIP]W^ɳRIROIVIW^XɿP
PɧXSKEXIPE^SVW^ɧKFE%QIKOETɸLIK]IWXɧNSROɳZɿPE
ŲXEOEVɸORɯTɯRIOűWENɧXSWOYPXɽVɧNEMWɯVHIOPˉHɯWVIXEVXLEX
W^ɧQSX
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0IWSXLɸM
Királyság
Államforma: alkotmányos
monarchia
ɌPPEQJˉ III. Letsie király (1996-tól)
1MRMW^XIVIPRɻO Tomas Motsoahane
6JCDCPG VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1966. október 4.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX 30 355 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP sotho 99,7%,
európaiak, ázsiaiak 0,3%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol, sesotho
Vallás: keresztény 80%, törzsi
vallások 20%
*ˉZɧVSW Maseru
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 6,955 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: lesothói loti (LSL)
1 LSL = 21,6 HUF
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Libéria
A

mini Amerikának is becézett Libéria Afrika
nyugati partjánál 96 000 négyzetkilométernyi
területen található. Ha Libériába utazunk,
GI[U\GTʏFQNIWPMXCPWI[CPKUJKXCVCNQU
nyelvük az angol, bár nagymértékben beszélik
a libériai kolokwa nyelvet is, amely a törzsek nyelvjárásaiból
olvadt össze, és valamennyire hasonlít az angolra is.
.KDȕTKCUCLPQUPGOPȕRU\GTʏȣVKEȕNFGNCMQUCKTGPFMșXȥN
DCTȍVUȍIQUCMC\QTU\ȍIRGFKICNCRXGVɯGPQNEUȞPCM
OQPFJCVȞ#NKDȕTKCKCMU\GTGVKMCHGNVʏPȕUVPCI[TCLQPIȞKC
divatnak, és szívesebben költenek új mobiltelefonra, mint
saját otthonuk renoválására.
#\QTU\ȍIHɯXȍTQUCC\#VNCPVKȞEGȍPRCTVLȍPHGMXɯ/QPTQXKC
CPGXȕV,COGU/QPTQGCOGTKMCKGNPȡMTɯNMCRVC
#UQMGUɯ\ȕUOKCVV.KDȕTKCPGOHȕNVȕVNGPȥNCNMCNOCU
túrázásra, de aki ezt a csodás országot választja úti céljául,
az feltétlenül a száraz évszakban, november és április
D[&T2ȍN)Ȇ4$')CUVTQ$NQIIGT
Mȡ\ȡVVTGKFɯ\șVUGNȍVQICVȍUȍVЛ
86 TROPICAL

5\GT\ɯ
Steven
YEBOAH

Monrovia bármely fejlettebb afrikai településhez hasonló: itt
KULGNNGO\ɯCP[ȥ\UIȕUCMȕ\OʏXGUVGTOȕMGMȕUXȍUȍTQM
ahol helyben termesztett gyümölcsök, zöldségek kaphatók.
.KDȕTKȍVGNɯVVū2GRRGTEQCUVŪPCMXCI[KUū2CRTKMCRCTVŪ
PCMPGXG\VȕMGI[KMHɯMGTGUMGFGNOKEKMMGCJGN[DGP
VGTOGU\VGVVOCNCIWGVCRCRTKMCWVȍP'\C\GTɯURCRTKMC
GI[ȕDMȕPVJGVGFKMCXKNȍINGIEUșRɯUGDDRCRTKMȍKPCMNKUVȍLȍP
+PPGPKUGTGFJQI[CPGO\GVMQP[JȍLCCNCRXGVɯGPEUșRɯU
erre jó, ha felkészülnek az odautazók.
Turistaként érdemes felkeresnünk a Libéria déli részén
HGMXɯ5CUUVQYPU\KMNȍKVC.QHCGUɯGTFɯVKNNGVXGC-RCVCYGG
vízesést.
#URQTVU\GTGNOGUGKPGMMKVʏPɯȣVKEȕN4QDGTVURQVCJQN
ideálisak a feltételek a szörfözéshez.
Sajnos a 2014-es Ebola-vírus kitörése óta az ország nem
tudja függetleníteni magát a járványtól, pedig 2016 óta
hivatalosan is ebolamentes zóna.
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LIBÉRIA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ Az
ɯZXM^IHIPWˉJIPɯFIR0MFɯVME
IK]MOIZSPX%JVMOEWˉXEZMPɧK
PIKK]SVWEFFERJINPˉHˉSVW^ɧKEMREO
)RRIOSOEIK]VɯW^VˉPE^LSK]
OSVɧFFERW^MRXIXIPNIWIRIPTYW^XYPXE
KE^HEWɧKũZSPXLSRRERJINPˉHRMI%
PIVSQFSPXMRJVEWXVYOXɽVEE^IPTYW^XɳXSXX
XIVQˉJɻPHIOɯWEVEFPɸKE^HɧPOSHɧW
W^IVMRXJSP]XEXSXXQEMW)27>
W^EROGMɸOOEPXIVLIPXK]ɯQɧRXFɧR]ɧW^EX
OɻZIXOI^XɯFIREOSVQɧR]REOQMRHIRX
E^EPETSOXɸPOIPPɽNVEJIPɯTɳXIRMI%
LɧFSVɽR]SQɧRIPQIRIOɿPˉOMZSRYPɸ
OɿPJɻPHMW^EOIQFIVIOIXɯWZɧPPEPEXSOEX
XˉOIJSVVɧWSOEXQɧMKRIQWMOIVɿPX
XIPNIWIRTɸXSPRM%TSPMXMOEMWXEFMPMXɧW
QIKXIVIQXˉHɯWIEOSVQɧR]^EX
KE^HEWɧKTSPMXMOEMOSVVYTGMɸIPPIRIWɯW
W^IVZI^IXXVIOSRWXVYOGMɸWMRXɯ^OIHɯWIM
QMRHQMRHWIVOIRXˉPIKLEXREO0MFɯVME
TVSWTIVMXɧWɧVEERIQ^IXOɻ^MWIKɯP]IO
W^EFɧP]S^SXXIPSW^XɧWELEXɯOSR]ER
GWMPPETɳXNEEXIVɿPIXMOɿPɻRFWɯKIOIX%
KE^HEWɧKJINPˉHɯWɯRIOLEW^RɧPXLSK]
E^ɯZXM^IHIPWˉJIPɯFIRIQIPOIHIXX
azoknak az alapanyagoknak az
ɧVEEQIP]IOFIR0MFɯVMEKE^HEK
%OMZMXIPXIPWˉWSVFEREZEWɯVGɯW

K]ɯQɧRXFɧR]ɧW^EXEOEYGWYOXIVQIPɯW
ɯWEJEOMXIVQIPɯWEPOSXNE%^IPQɽPX
ɯZIOFIRũEOIVIWPIXGWɻOOIRɯWIQMEXX
ũI^EPɧXZɧR]SWJINPˉHɯWQIKXSVTERX
EQME^SVW^ɧKTSPMXMOEMɯPIXɯFIRMW
QIKQYXEXOS^SXXLMW^IRFERE^
IPɯKIHIXPIRWɯKQMEXXOSVQɧR]ZɧPXɧWVE
OIVɿPXWSV

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKOPɳQɧNE
JSP]EQEXSWERJSVVɸIVˉWIR
GWETEHɯOSW%W˩V˩RPEOSXX
W^MRXIXIPNIWIRFIɯTɿPXXIRKIVTEVXMWɧZSR
XɽPɧXLEXSPLEXEXPERW˩V˩XVɸTYWMˉWIVHˉO
JIOW^IRIO

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO
ũ &ɧVE^SVW^ɧKREOK]ɻR]ɻV˩
XVɸTYWMXIRKIVTEVXNEMɯWɯVMRXIXPIR
IVHˉWɯKIMZERREOEOSVQɧR]^EX
IK]IPˉVIRIQXIXXPɯTɯWIOIXEXYVM^QYW
JINPIW^XɯWIɯVHIOɯFIR0MFɯVMɧFERILɯ^
IPNYXRMɯWE^SVW^ɧKSRFIPɿPWIQ
IK]W^IV˩EOɻ^PIOIHɯW%OɿPJɻPHMIORIO
R]ɽNXSXXW^SPKɧPXEXɧWSOREK]SRHVɧKɧO
LEIK]ɧPXEPɧRLS^^ɧJɯVLIXˉIO%^
SVW^ɧKFEXɻVXɯRˉFIPɯTɯWZɳ^YQOɻXIPIW
ɯWGWEOWɧVKEPɧ^IPPIRMZɯHˉSPXɧWVɸP
OMɧPPɳXSXXMKE^SPɧWFMVXSOɧFERPILIXWɯKIW
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0MFɯVMEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]JˉGeorge Weah
(2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1847. július 26. (Az
országot Amerikából visszatelepült
egykori rabszolgák alapították.)
8IVɿPIX96 320 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPMȥNȡPDȡ\ɯ
afrikai törzsekhez tartozók 95%
(kpelle, bassa, gio, kru, grebo, mano,
krahn, gola, gbandi, loma, kissi, vai,
dei, bella, mandingo és mende),
amerikai libériaiak (az USA-ból
visszatelepült egykori rabszolgák
leszármazottai) 2,5%, kongók (a karibi
VȕTUȕIDɯNXKUU\CVGNGRȥNVGI[MQTK
rabszolgák leszármazottai) 2,5%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
egyéb beszélt nyelvek: afrikai
nyelvjárások
Vallás: keresztény 40%, muzulmán
20%, törzsi vallások 40%
*ˉZɧVSWMonrovia
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 6,01 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: libériai dollár (LBD)
1 LBD = 2,6 HUF
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Líbia

Ö

t UNESCO világörökségi helyszínnel
TGPFGNMG\ɯEUCMPGOVGNLGUGPUKXCVCIICN
borított észak-afrikai ország a Földközitenger partján. Ha a part mentén maradunk,
EUQFȍNCVQUOGFKVGTTȍPLGNNGIʏȡXG\GVVȍTWN
GNȕPMXGPFȕIU\GTGVɯNCMQUQMMCN.șDKCHɯXȍTQUCC\ɯUK6TKRQNK
HGLNGVVCHTKMCKMKMȡVɯXȍTQUȕUMWNVWTȍNKUMȡ\RQPVVGNGOQFGTP
szállodákkal, de ha a végtelen sivatagra vágyunk, Fezzanban
megtalálhatjuk számításunkat.
Tripoli óvárosa, melynek falát még a rómaiak építették,
VGNLGUGPGNVȕTCOQFGTPP[ȥ\UIɯHɯXȍTQUVȞNŢKVVȕTFGOGU
megtekinteni a medinát, a turisták kedvencét, ahol a
legautentikusabb helyi portékákat (ékszereket, ruhákat)
alkudozás során tudjuk beszerezni a hangulatos bazársorról.
Ezenkívül kedvelt célpont az Assai al-Hamra, azaz a Vörös
2CNQVCCXȍTQUȕU\CMKQNFCNȍPCOKGI[QVVQOȍPKFɯU\CMQV
KFȕ\ɯRCNQVCMQORNGZWOVȡDDGMMȡ\VC\QTU\ȍIVȡTVȕPGVȕV
bemutató Jamahiriya Múzeummal.
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5\GT\ɯ
BRECZ Judit

Benghazi a második legnagyobb város tele római kori
romokkal, az al-Jreed bazárral, strandokkal vagy a Garian
turistaközponttal.
Ha a sivatagra vagyunk kíváncsiak, Ghadhames, az egykori
MCTCXȍPMȡ\RQPVOGIHGNGNɯXȍNCU\VȍUNGJGVJKU\GPGI[EUQFȍU
Qȍ\KUMȡ\GRȕPHGMU\KMȕUPGOJKȍDCMCRVCCū5KXCVCIǺMMȡXGŪ
DGEGPGXGV#6TKRQNKVȞNGI[ȞTȍTCNȕXɯ.GRVKU/CIPCC4ȞOCK
Birodalom fennmaradt több ezer éves romjainak egyik
NGIU\GDDFCTCDLCLȞNOGIɯT\ȡVVCOƒVGȍVTWOȍXCNRKCEVGTȕXGN
ȕUCTȕPȍKXCNCOGN[GMDɯNCOCKPCRKIȞTKȍUKVGTȥNGVHGMU\KM
feltáratlanul.
.șDKȍDCPCMQTȍDDK-CFJCƒTG\UKOȕUC\C\ȞVCKU\CXCTQU
politikai helyzet miatt régóta bukdácsol a turizmus, pedig
mindene megvan hozzá, hogy turistaparadicsommá váljon.
)QPFQNLWPMEUCMC\#MCMWU\JGI[UȕIDɯNMKGOGNMGFɯ
sziklaformációkra, a pálmafákkal szegélyezett oázisokra, és a
mindenütt felbukkanó, több ezer éves sziklarajzokra, melyek
GI[NGVʏPVMQTVKFȕ\PGM
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LÍBIA

0ɳFMEɌPPEQ
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ#\ȍNNCOHɯKLQIQMCVC
2015-ös líbiai politikai megállapodás
értelmében az Államtanács
gyakorolja egészen addig, míg meg
nem tartják az elnökválasztást,
COGN[PGMKFɯRQPVLȍVGI[GNɯTGPGO
Vʏ\VȕMMK
1MRMW^XIVIPRɻO Fajez asz-Szerrádzs
VɯN #PGO\GVMȡ\KNGIGNKUOGTV
tripoli kormány az ország kisebb,
nyugati felére terjed ki, az ország
keleti felén de facto a Líbiai Nemzeti
Hadsereg parancsnoka, Halifa
Haftár tábornok gyakorolja
a hatalmat.
*ɿKKIXPIRWɯK 1951. december 24.
(ENSZ-igazgatás alól)
8IVɿPIX1 759 540 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIParab 90%,
berber 5%, egyéb 5%
Nyelv:
hivatalos nyelv: arab
Vallás: szunnita muzulmán 97%,
egyéb 3%
*ˉZɧVSWTripoli
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 64, 4 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: líbiai dínár (LYD)
1 LYD = 182 HUF (Jelenleg két
sorozat is érvényben van a dínár
DCPMLGI[GMDɯNGI[GVC.șDKCK
-ȡ\RQPVK$CPMūP[WICVKŪGI[GVRGFKI
CūMGNGVKŪTȕU\NGIGTGPFGNVOGI0CI[
Britanniából, illetve Oroszországból.)
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E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯWũ
0ɳFMEJɻPHNIEPEXXXEPɧPLEXɸE
ZMPɧKIK]MOPIKREK]SFFOˉSPEN
ɯWJɻPHKɧ^OɯW^PIXIɳK]KE^HEWɧKE
ɯZXM^IHIOɸXEEW^ɯRLMHVSKɯRIOIR
EPETYP%JSVVEHEPSQɯWETSPKɧVLɧFSVɽ
OMXɻVɯWIYXɧRE^SRFEREOMXIVQIPɯW
VEHMOɧPMWERGWɻOOIRXE^SPENOMOɻXˉO
XɻFFW^ɻVKE^HɧXGWIVɯPXIOɯWQɯK
EPIKYXɸFFMMHˉOFIRMWVIRHW^IVIWIO
E^ɻWW^IGWETɧWSOE^SPENQI^ˉOɯW
EOMOɻXˉOXɯVWɯKɯFIRɳK]EOSVɧFFM
SPENFIZɯXIPIORIOGWEOXɻVIHɯOINYX
IPE^ɧPPEQOEWW^ɧFE%JSVVEHEPSQ
IPˉXXW^ɧQSWEQFMGMɸ^YWɧPPEQM
MRJVEWXVYOXYVɧPMWTVSNIOXMRHYPX
EYXɸTɧP]EɯWGWEXSVREɯTɳXɯWIOE
ZɧVSWMOɻ^PIOIHɯWJINPIW^XɯWIXɻFF
ZɧVSWFERMW HII^IOETɯR^ɯWE
WXEFMPMXɧWLMɧR]EQMEXXNIPIRPIKɧPPREO
,EWMOIVɿPRIIPɯVRMEWXEFMPMXɧWX0ɳFME
OMZɧPɸKE^HEWɧKMTEVXRIVIPILIXRI
EOɧVEQEK]EVZɧPPEPOS^ɧWSOREOMW
0ɳFMEQMRHIRFˉPũSPENEXOMZɯZIũ
FILS^EXEPVEW^SVYPQɯKMZɸZɳ^FˉPMWɯW
ɸVMɧWMW^ɿOWɯKIPIW^ETSPKɧVLɧFSVɽ

A novemberFGEGODGTU\ÁOOÁT
GNÉTJGVčC\+POGFKQ
ÉU4GNC[Ü\NGVGMDGPKU
QTU\ÁIU\GTVG

YYYINQDUOCIC\KPGEQO
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YXɧRMɽNNɧɯTɳXɯWFIRW^EOIQFIVIOVIɯW
XIGLRSPɸKMɧVEMW

T

IVQɯW^IX ũ %XIRKIVTEVXM
EPMKRɯLɧR]OMPSQɯXIVW^ɯPIW
QIHMXIVVɧRWɧZOMZɯXIPɯZIP
E^IKɯW^SVW^ɧKJSVVɸW^ɧVE^
WMZEXEK%^SVW^ɧKPIKɯVHIOIWIFF
PIKOɿPɻRPIKIWIFFXIVQɯW^IXMNIPIRWɯKIM
EWMZEXEKMSɧ^MWSOXEZEO.

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO –
7^SQW^ɯHEMZEPIPPIRXɯXFIR0ɳFME
ZI^IXɯWIQɯKEJSVVEHEPSQIPˉXXM
MHˉOFIRWIQW^SVKEPQE^XEũWˉXIVˉWIR
OSVPɧXS^XEũEXYVM^QYWX4IHMKE^
SVW^ɧKEHSXXWɧKEMOMZɧPɸEOPIRRɯRIOE
LSWW^ɽQIHMXIVVɧRXIRKIVTEVXNEQIPPIXX
W^ɧQSWOMZɧPɸɯTWɯKFIRQIKQEVEHX
ɸOSVMIQPɯOI 0ITXMW1EKRE7EFVEXLE
']VIRI ɯWJIWXˉMSɧ^MWE +LEHEQIW^ 
ZER.IPIRPIKE^SRFERE^ɧPXEPɧRSW
FM^SR]XEPERWɧKQMEXXXYVMW^XMOEMGɯPPEP
WIROMRIORIQNEZEWSPXE^SVW^ɧKFE
YXE^RME

ÉS
VÁSÁR

A

2019. FEBRUÁR˝ 21-24. HUNGEXPO A PAVILON
AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁS EGYIDEJU RENDEZVÉNYE

AFRIKA EGÉSZ ÉVBEN!
Privát utazások és szafarik Tanzániába zanzibári üdüléssel
All Inclusive ellátással ötcsillagos wellness szállodákban
Magyar szakértők által vezetett kis csoportos körutazások
Szenegálba, Szudánba, Madagaszkárra.
Látogasson el honlapunkra aktuális ajánlatainkért!

Utazz Afrikába Utazási Iroda
www.tropicalmagazin.hu
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www.utazzafrikaba.hu
• info@utazzafrikaba.hu

Madagaszkár
A

világ negyedik legnagyobb
szigete, a nyolcadik
kontinensként is
emlegetett Madagaszkár
számtalan utazási
NGJGVɯUȕIGVTGLV&ȕNKU\KIGVVȣTȍTC
indulhatunk Antananarivótól Ifaty
ȥFȥNɯXȍTQUKIVȡDDPGO\GVKRCTM
érintésével. Mehetünk augusztus
tájékán bálnalesre Saint-Marie
szigetére, a keleti partokhoz vagy éppen
QTEJKFGCGZRGFșEKȞTCVGTOȕU\GVHQVȞU
túrára is. De választhatjuk Nosy Bét,
COGN[/CFCICU\MȍTHɯU\KIGVȕVɯN
északra helyezkedik el. A 320
PȕI[\GVMKNQOȕVGTVGTȥNGVʏȕUMD
lelket számláló Nosy Be (jelentése
malgas nyelven: nagy sziget), központi
városában, Hell Ville-ben könnyen szert
tehetünk vaníliára, amelynek kilónyi
ára ma már az ezüstével vetekszik, és
amit egyenként, kézzel kell beporozni
az év egyetlen napján. Nosy Be a vízi
programok szerelmeseinek a fellegvára.
Katamaránról horgászhatunk, és
ƒI[GNJGVLȥMCTGRȥNɯJCNCMCVȕUC
rájákat a kristálytiszta vízben. A
Lokobe Nemzeti Parkban pedig
gyorstalpalót kaphatunk Madagaszkár
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ȕTFGMGUUȕIGKTɯNɯUJQPQUȍNNCVHCLCKTȞN
ylang-ylang-termesztés, makik,
kaméleonok. Madagaszkár
különlegessége, hogy az összes állat- és
növényfajának 80-85%-a endemikus,
C\C\EUCMȕUMK\ȍTȞNCIKVVɯUJQPQU
Nosy Tanikelyra is érdemes átmenni,
ez egy 10 hektáros, piciny sziget,
XȕFGVVVGPIGTKȡXG\GVCMȡPP[ʏDȣXȍTQM
RCTCFKEUQOCCJQNHCLVCJȥNNɯ
korallfajta és 85 fajta hal él meg. Itt
ȕNPGMCMȡ\ȡPUȕIGUEUGTGRGUVGMPɯUȡM
is, amelyekkel ráadásul együtt lehet
úszni! Ha pedig ennyi sem lenne elég a
kalandokból, akkor ajánljuk a legjobbat:
a Tripadvisor szerint a régióban
található Nosy Iranja volt 2015-ben a
világ legszebb szigete. Itt a fehér homok
tényleg egybeér a kékeszöld, élénk
U\șPʏXș\\GNȕUC\ȕIDQNVVCN'\VȕP[NGI
egy harmonikus álom, két piciny sziget
találkozása, amelyeket apály idején
egy keskeny földnyaláb köt össze.
Nem véletlenül települt ide egy kis
DȣXȍTDȍ\KUCJQNGNMȕRGU\VɯVGPIGTCNCVVK
élményben lehet része a búvároknak.
Hat méter széles mantarájákkal és
szelíd cetcápákkal úszkálhatnak
17 méter mélyen.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
SZILASI Ildikó

MADAGASZKÁR

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯWũ
1EHEKEW^OɧVOSVɧFFMW^SGMEPMWXE
FIɧPPɳXSXXWɧKɽKE^HEWɧKɧX
EOMPIRGZIRIWɯZIOIPINɯROI^HXɯOE
:MPɧKFEROɯWE^-1*Oɻ^VIQ˩OɻHɯWɯZIP
ɧXEPEOɳXERM%^IRRIOLEXɧWɧVEIPMRHYPɸ
PEWWɽRɻZIOIHɯWIVIHQɯR]IOɯRX
HMZIV^MƤOɧPɸHSXXE^SVW^ɧKKE^HEWɧKE
EQI^ˉKE^HEWɧKQIPPɯJIP^ɧVOɸ^SXX
EOɻRR]˩MTEV XI\XMPɯPIPQMW^IVJE
ɯWZIK]MTEV MW%^SVW^ɧKNIPIRXˉW
TSXIRGMɧPNEIPPIRɯVIW^IKɯR].IPIRXˉW
XIVIPILIXRIQɯKEJINPIW^XɯWRIO
LYQERMXɧVMYWTVSKVEQSOREO

T

IVQɯW^IX ũ 1EHEKEW^OɧV
ɯPˉZMPɧKEEJɻPHMJENKE^HEKWɧK
QMRXIK] ɧXXIW^MOMɯWE^
MXXIRMɯPˉZMPɧK EˉWLSRSW%^
IRHIQMOYWJENSOQEKEWEVɧR]ɧXE
W^MKIXLSWW^ɽKISPɸKMEMIPW^MKIXIPXWɯKI
SOS^^E%^ˉWM+SRH[ERE
W^YTIVOSRXMRIRWQMPPMɸɯZIZɧPXW^ɯX
IK]1EHEKEW^OɧV%RXEVOXMW^-RHME
ɯWIK]%JVMOE(ɯP%QIVMOEJɻPHVɯW^VI
%^IPˉFFMJɻPHVɯW^QMPPMɸɯZIZɧPX
W^ɯX1EHEKEW^OɧVɯW-RHMETEVXNEM
Oɻ^X%XIOXSRMOYWQS^KɧWSOQMEXX
1EHEKEW^OɧVQEQɧVOɻ^IPIFF

ZER%JVMOɧLS^QMRX-RHMɧLS^HI
ɯPˉZMPɧKEQEMWMROɧFFMRHMEMNIPPIK˩
0IKNIPPIK^IXIWIFFIRHIQMOYWJENEME
PIQɽVSOZEK]JɯPQENQSOEOEQɯPISRSO
ɯWE^ɸVMɧWFESFEFJɧO

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO –
1EHEKEW^OɧVKE^HEWɧKɧFER
IK]VIREK]SFFW^IVITIXNɧXW^MO
E^M^QSWSHɸXYVM^QYWEQIP]IXVɯW^MRX
E^SVW^ɧKXIVQɯW^IXMEHSXXWɧKEM
VɯW^MRXKE^HEKWILSPQɧWYXXQIKRIQ
XEPɧPLEXɸɯPˉZMPɧKEQSXMZɧP%PIKJˉFF
XYVMW^XMOEMVɯKMɸO
ũ%JˉZɧVSW%RXEREREVMZSɯWOɻVR]ɯOI
%QFSLMQERKEEQIVMRɧOW^IRXLIK]I
E6SZEEOMVɧP]MTEPSXE 
ũ2SW]&IW^MKIXI OPEWW^MOYW
R]EVEPɸXYVM^QYW 
ũ%^ŲɯW^EOMɽXZSREPű1EWESPE
JɯPW^MKIX%ROEVERE%XWMVEREREOɿPɻRɻW
W^MOPEEPEO^EXSO ɽRXWMRK]O ɯWFYNE
ˉWIVHˉOELSPZEHSRMWXEPɧPOS^LEXYROE
PIQɽVSOOEP
%ŲHɯPMɽXZSREPű8YPɯEV&IVIXR]ũW^ɧVE^
JɯPWMZEXEKSWXIVɿPIXWENɧXSWOYPXɽVɧZEP
LEXEPQEWFESFEFSOOEPɯWEFS^ɸXFER
ɯPˉPIQɽVSOOEP

www.tropicalmagazin.hu

Madagaszkári
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉHery Martial
Rajaonarimampianina
4CMQVQCTKOCPC VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Christian Ntsay
(2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1960. június 26.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX587 041 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPmaláj indonézek,
MQVKGTGM MȥNȡPDȡ\ɯCHTKMCKȍ\UKCK
ȕUCTCDHGNOGPɯMMGNDșTȞM HTCPEKȍM
indiaiak, kreolok, comoreiek
Nyelv:
hivatalos nyelv: malgas, francia,
angol
Vallás: törzsi vallások 52%,
keresztény 41%, muzulmán 7%
*ˉZɧVSWAntananarivo
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 11,46 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: madagaszkári ariary
(MRO) – 1 MRO = 0,93 HUF
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Malawi
M

alawi évtizedek óta
megérdemelten viseli
az „Afrika meleg
U\șXGŪGNPGXG\ȕUV
MȡU\ȡPJGVɯGPCJGN[KGM
kedvességének és nyitottságának.
A természeti adottságok, a tó és
CNGP[ʏIȡ\ɯPGO\GVKRCTMQMȕU
vadrezervátumok a világ minden tájáról
idevonzzák a látogatókat. A Malawi-tó
a világ kilencedik legnagyobb és Afrika
második legmélyebb tava. Kiváló úti cél
az ország azoknak is, akik a híres „nagy
ȡVȡUŪU\CHCTKVU\GTGVPȕMMKRTȞDȍNPK
$KIƒXGCHTKMCKGNGHȍPVQTTU\CTXȣ
kafferbivaly, oroszlán, leopárd – a
ford.) A helyiek vendégszeretete és
UGIșVɯMȕU\UȕIGQVVJQPQUUȍIQVȕU
biztonságérzetet teremt.
Sajnos Malawi a világ legszegényebb
országai közé tartozik, a lakosok
nagy többsége a szegénységi
küszöb alatt él. Az oktatáshoz,
egészségügyi szolgáltatásokhoz,
GNGIGPFɯȕUOGIHGNGNɯȕVGNJG\
sokan nem jutnak hozzá, és komoly
probléma a túlnépesedés is. Számos
szervezet segít az országban
UGIȕN[GMMGNMȥNȡPDȡ\ɯEȕNQMTC
U\GTXG\GVVCFQOȍP[I[ʏLVȕUGMMGN
és kampányokkal, pl. a lányok
iskoláztatására, iskolaépítésre vagy a
PȕNMȥNȡ\ɯMCNCRXGVɯEKMMGMMGNVȡTVȕPɯ
GNNȍVȍUȍTC,GNNGO\ɯC\QTU\ȍITC
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JQI[C\KVVȕNɯMVWFLȍMPGOXȍTJCVPCM
EUCMMȥNUɯUGIșVUȕITGGI[OȍUJQ\KU
odafordulnak, összefognak, segítik a
U\ȥMUȕIDGPȕNɯMGV
További komoly társadalmi probléma
a gyermekházasság. A hagyomány
GTɯUGPVCTVLCOCIȍVCNȍP[QMOCLF
nem HGNGȕXGUMQTCGNɯVVC
15 évesMQTCGNɯVVOGI[HȕTLJG\'\
veszélyt jelent az egészségükre, a
VCPWNOȍP[CKMTCC\GIȕU\LȡXɯLȥMTG
Érdekes magyar vonatkozás, hogy 2017
OCNCYKU\ȕRUȕIMKTȍN[PɯLGCMKHGNMCTQNVC
ezeket a lányokat, és eltökélten
küzd a korai házasság szokásának
HGNU\ȍOQNȍUȍȕTVGI[OCI[CTHȕTƒ
mellett találta meg a boldogságot,
és Magyarországon is ment férjhez.
Elmondása szerint a legtöbb lány
nagyon vágyik rá, hogy tanulhasson, de
ezt az anyagi és családi körülményeik
nem engedik. Miss Malawiként
NGJGVɯUȕIGXCPTȍJQI[UCLȍV
MWNVȣTȍLWMDȞNȕTMG\ɯRȕNFCMȕRMȕPV
szolgáljon ezeknek a lányoknak,
reményt adva nekik arra, hogy
UKMGTȥNJGVGI[U\GDDLȡXɯVGNȕTPKȥM
További reményre ad okot, hogy
Malawiban a többség támogatja és
segíti a lányok oktatásáért szervezett
MCORȍP[QMCVȕUCFQOȍP[I[ʏLVȕUGMGV
és hisznek a mondásban, amely szerint
ūGI[GTɯUȕUMȕR\GVVNȍP[TGOȕP[GI[
U\GDDLȡXɯTGŪ
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
%GEKNKC-JQƒ
SZEREMLEY

MALAWI

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 1EPE[MEZMPɧKPIKJINPIXPIRIFF
KE^HEWɧKMPEKPIKIPQEVEHSXXEFFSVW^ɧKEMOɻ^ɯXEVXS^MO
%QI^ˉKE^HEWɧKXɽPWɽP]EQMRHIRW^IQTSRXFɸP
JSKPEPOS^XEXSXXEOɯWFIZɯXIPMJSVVɧWSOEVɧR]E ɯVI^LIXˉ%JINPIXPIR
MRJVEWXVYOXɽVEEVSWW^IKɯW^WɯKɿK]MOɻVɿPQɯR]IOɯWE^ɧPXEPɧRSW
MRWXEFMPMXɧWOɻZIXOI^XɯFIRQMRMQɧPMWEFIZSRXOɿPJɻPHMXˉOIɯW
EW^EOIQFIVIOEVɧR]EZEPEQMRXOMLEW^RɧPEXPERSOũJˉOɯRX
XYVMW^XMOEMW^IQTSRXFɸPũEXIVQɯW^IXMEHSXXWɧKSOMW1EK]EV
VɯW^ZɯXIPPIPXɻFFLYQERMXɧVMYWTVSKVEQQ˩OɻHMOE^SVW^ɧKFER

T

IVQɯW^IX ũ%^SVW^ɧKFEREW^YFXVɸTYWMɯKLENPEX
YVEPOSHMOɯWLɧVSQɯZW^EOSXOɿPɻRFɻ^XIXLIXɿRO
QIK1ɧNYWɯWEYKYW^XYWOɻ^ɻXXL˩ZɻWEYKYW^XYWɯW
RSZIQFIVOɻ^ɻXXJSVVɸRSZIQFIVɯWɧTVMPMWOɻ^ɻXXIWˉWE^MHˉ%^
ɧPPEQXIVɿPIXɯRIONIPIRXˉWVɯW^ɯXJSKPEPNɧOIPEZEHVI^IVZɧXYQSO
ɯWERIQ^IXMTEVOSO)^IOIROɳZɿPQEQɧVVMXOɧRPɧXRMREK]ZEHEX
%VI^IVZɧXYQSOSRFIPɿPE^SRFER1EPE[MũOSVPɧXS^SXXERũ
PILIXˉZɯXIW^MEZEHɧW^EXSXEQMZIPNIPIRXˉWXYVMW^XMOEMFIZɯXIPVI
XIW^W^IVX

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ /ɻRR]˩QIKOɻ^I
PɳXLIXˉWɯKIũOɻ^IPIWMO(ɯP%JVMOɧLS^ũZɧPXS^EXSWXɧNEM
ɯWɧPPEXZMPɧKE1EPE[MXEXɯVWɯKIK]MOOIHZIPXXYVMW^XMOEM
GɯPSVW^ɧKɧZɧXIW^M%PIKJSRXSWEFFEXXVEOGMɸXIVQɯW^IXIWIRE
1EPE[MXɸEQIP]QIPPIXXOMZɧPɸWXVERHSOW^ɧPPSHɧOɯTɿPXIOMPPIXZI
EXɸQIRXɯRIPLIP]I^OIHˉRIQ^IXMTEVOSOɯWZEHVI^IVZɧXYQSOE
2]MOE2IQ^IXM4EVOE/EWYRKY2IQ^IXM4EVOMXXEPIKOɻRR]IFF
REK]ZEHEOEXPɧXRM%1EPE[MXɸ2IQ^IXM4EVOFER ZMPɧKɻVɻOWɯKM
LIP]W^ɳR WSOJɯPIɯHIWZɳ^MXVɸTYWMLEPɯP%0M[SRHI2IQ^IXM4EVO
E^IPIJɧRXNEMVɸPLɳVIW1EK]EVɧPPEQTSPKɧVSOZɳ^YQQEPPɯTLIXRIO
FIE^SVW^ɧKFEI^XE^SRFERELEXɧVSRJIPPILIXZIRRM

www.tropicalmagazin.hu

1EPE[M
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Arthur Peter
/WVJCTKMC VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1964. július 6.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX118 480 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPchewa, nyanja,
tumbuka, jao, lomwe, sena, tonga,
ngoni, ngonde, ázsiai, európai
Nyelv:
hivatalos nyelvek: angol, chichewa,
egyéb beszélt nyelvek: chichewa,
chinyanja, chiyao, chitumbuka,
chisena, chilomwe, chitonga
Vallás: keresztény 79,9%, muzulmán
12,8%, egyéb 3%, ateista 4,3%
*ˉZɧVSW Lilongwe
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ:
összes: 22,37 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: malawi kwacha (MWK)
1 MWK = 0,56
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5\GT\ɯ
SZABÓ
Györgyi

/CI[CT#HTKMC6ȍTUCUȍIȕUC/CNKDCPOʏMȡFɯ
a bamakói fogyatékos gyermekeket támogató
CNCRșVXȍP[ #'&/2 GI[ȥVVOʏMȡFȕUGMȡ\GN
10 éves. A támogatott gyermekek többsége
az Utolsó Reménysugár Központba jár, ahol
a gyerekek képességeik és koruk szerinti csoportokban
VCPWNPCMșTPKQNXCUPKȕUMȥNȡPHȕNGHGLNGU\VɯHQINCNMQ\ȍUQMQP
vesznek részt.
#EUCNȍFQMUQMGUGVDGPPGOVWFLȍMGNɯVGTGOVGPKC\
iskolába járáshoz szükséges minimális költségeket,
KNNGVXGCƒCVCNQMPCMPCI[QPMQTȍPOWPMȍVMGNNXȍNNCNPKWM
CVCPWNȍUOGNNGVV'\GMKUOGTGVȕDGPGI[ȕTVGNOʏJQI[
egy olyan országban, ahol az írni-olvasni tudók aránya
MGXGUGDDOKPVC\GI[GVNGPMKȣVCU\GIȕP[UȕIDɯNC\
ha mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek iskolába
járhassanak, és a jobb élethez szükséges tudásanyagot
megszerezzék. Sokat elárul az oktatás színvonaláról az is,
hogy bár a hivatalos nyelv a francia, mégis kevesen beszélik
elfogadható szinten. Mindemellett nem nehéz tehetséges
gyerekekbe botlani, olyanba, aki karateversenyeken remekel,
XCI[CMKXCMNȕVȕTGȍOWNCVDCGLVɯGP\QPIQTȍ\KM8CPCMK
vidámnak, van, aki a nyomorúságának terhét magán viselve
PCI[QPU\QOQTȣPCMVʏPKM
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A Magyar Afrika Társaság fogyatékos és rászoruló
gyermekeket támogató bamakói programjában a
EUCNȍFNȍVQICVȍUQMUQTȍPNGJGVɯUȕIP[șNKMCI[GTOGMGMGPȕU
otthonaikon keresztül benyomásokat szerezni a világ egyik
NGIU\GIȕP[GDDQTU\ȍIȍTȞNȕUCPPCMOKPFGPPCRKȕNGVȕTɯN
#\GODGTGMCOWU\NKOU\QMȍUQMPCMOGIHGNGNɯGPVȡDDP[KTG
nagycsaládokban élnek, az egyes feleségek közös udvarból
nyíló, általában egyszobás lakóhelyiségekben laknak
gyermekeikkel.
#/CNKDCPȕNɯMPGMCȞVCHGPPȍNNȞRQNIȍTJȍDQTȣU
helyzet következményeivel is meg kell birkózniuk.
ȆUU\GEUCRȍUQMOȍTPGOEUCMC\ȕU\CMKJCPGOC$COCMQ
MȡTP[ȕMKVGTȥNGVGMGPKUGNɯHQTFWNPCM#JȍDQTȣGNɯVVUQM
turista érkezett az országba, hiszen Mali több UNESCOOʏGONȕMMGNIC\FCIMWNVȣTȍXCNTGPIGVGINȍVPKXCNȞXCN
büszkélkedhet.
5\GTGPEUȕTGCVȍOQICVQVVU\GTXG\GVXG\GVɯLG/-QPȕOȕI
DK\CMQFȞPCMVʏPKMG\ȕTVșI[\ȍTVCNGIWVȞDDKNGXGNȕVū.GU
politiciens veulent détruire ce beau pays, mais ils ne pourront
LCOCKUЛŪŢ#RQNKVKMWUQMGNCMCTLȍMRWU\VșVCPKG\VCI[ȡP[ȡTʏ
országot, de soha nem fog nekik sikerülni!
-șXȍPLWMJQI[COCNKGODGTGMȍNOCOKGNɯDDXCNȞTCXȍNLQPЛ

www.tropicalmagazin.hu

MALI

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 1EPMEZMPɧKPIK
W^IKɯR]IFFSVW^ɧKEMOɻ^ɯXEVXS^MO8IVɿPIXɯRIO
 ɧXWMZEXEKFSVɳXNEWɽP]SWɯWEOYXR]IVW
ER]EKLMɧRR]EPOɿW^OɻHMO%PEOSWWɧK EEQI^ˉ
KE^HEWɧKFɸPTVɸFɧPQIKɯPRMIK]VɯW^ɿORSQɧHTɧW^XSV
XIVQIPˉXɻFFWɯKɿOTIHMKE2MKIVQIRXɯROMEPEOɳXSXX
ɻRXɻ^ɯWIWɿPXIXZɯR]IOIRHSPKS^MOJEVQIVOɯRXZEK]
LEPɧW^OɯRX1EPMIVˉWIRJɿKKEK]ETSXZMPɧKTMEGMɧVɧREO
EPEOYPɧWɧXɸPEQIP]EKE^HEWɧKPIKJˉFFOIVIWOIHIPQM
XIVQɯOI%JIPPIRHɿPˉFIRPɯZˉEVER]ɯWIK]ɯF
ɯVGFɧR]ɧW^EXJˉOɯRXOɿPJɻPHMIPWˉWSVFEROɳREMXˉOI
FIZSRɧWɧZEPQ˩OɻHMO%FIROMXɻVXTSPKɧVLɧFSVɽ
XSZɧFFVSRXSXXEE^SVW^ɧKLIP]^IXɯXQIVXQIKFSRXSXXE
EOSVɧFFMZMW^SR]PEKSWWXEFMPMXɧWX1EK]EVVɯW^ZɯXIPPIP
XɻFFLYQERMXɧVMYWTVSKVEQQ˩OɻHMOE^SVW^ɧKFER

T
T

IVQɯW^IX ũ ɔKLENPEXEW^YFXVɸTYWMIKɯW^ɯZFIR
W^ɧVE^JSVVɸWMZEXEKSW2EK]ZIW^ɯP]XNIPIRX
E^SVW^ɧKVEE^ɯKLENPEXZɧPXS^ɧWWEPIK]ɿXXNɧVɸ
IPWMZEXEKSWSHɧW
YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ A szegényes
MRJVEWXVYOXɽVEIPPIRɯVIETSPKɧVLɧFSVɽIPˉXXM
MHˉW^EOFER1EPMFEVIRHW^IVIWIRɯVOI^XIO
XYVMWXɧO)PWˉWSVFEREXɻVXɯRIPQMIQPɯOIOũ(NIRRɯ
1STXM8MQFYOXY+ESũQIKPɧXSKEXɧWɧVE1MZIP
E^SRFERI^IOOɻ^ɿPXɻFFMWEJIK]ZIVIWOSRƥMOXYWSO
ɧPXEPɯVMRXIXXXIVɿPIXIRJIOW^MOũ8MQFYOXYZMPɧKɻVɻOWɯKM
ZɯHIPIQEPEXXɧPPɸVɯW^IMOɻ^ɿPWSOIPMWTYW^XYPXE
LEVGSOFERũNIPIRPIKEXYVM^QYWK]EOSVPEXMPEKRYPPɧVE
IWIXXZMWW^E%/ɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQRIQNEZEWSPNEE
QEK]EVɧPPEQTSPKɧVSOREOE1EPMFEXɻVXɯRˉFIYXE^ɧWX

www.tropicalmagazin.hu

1EPM/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉIbrahim Boubacar Keita
(2013-tól)
1MRMW^XIVIPRɻOSoumeylou
$QWDG[G/CKIC VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1960. szeptember 22.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX1 240 000 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPmande 50%, peul
17%, voltai 12%, songhai 6%, tuareg
és mór 10%, egyéb 5%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelv: bambara
Vallás: szunnita iszlám
*ˉZɧVSWBamako
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 41 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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MALI

ÁlomUtazó

Kövess a facebookon,
s oszd meg a barátaiddal
a posztjaimat!
Olvasd a blogomat!

facebook.com/alomutazo
www.alomutazo.hu

L. Kelemen Gábor világjáró újságíró vagyok. Hobbim az utazás, eddig 104 országban jártam, ezek közül
sokban többször is. Gyakorlatilag mindenhol megfordultam már a Földön, ahol nincs háború, éhínség,
betegségek, extra veszély, mert ezeket a helyeket kerülöm.
Az irodám falán lóg egy nagy világtérkép, azon jelölöm kis zászlókkal, hogy mely országokban voltam
már. Annyi tapasztalatot, élményt gyűjtöttem az utazásaim során, hogy ezeket szeretném megosztani
másokkal is, ezért hoztam létre a www.alomutazo.hu blogot, s ezért posztolok utazási témákban –
ehhez kapcsolódva – a facebookon: facebook.com/alomutazo.
Remélem, hogy tanácsaimmal, s utazási cikkeimmel segíteni tudok azoknak, akik szeretnék bejárni a
Föld minden zegzugát, illetve inspirálni tudom az embereket, hogy hova menjenek! Az utazási múltam ad hitelt számomra, s remélem, hogy egyre többen követnek a világhálón, s aki már rám talált, az
másoknak is ajánlja facebook.com/alomutazo posztokat és a www.alomutazo.hu blogot az interneten.
www.tropicalmagazin.hu
Biztosan állíthatom, igaz az a mondás:

„Minél többet látsz, annál többre vágysz!”
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Marokkó
5\GT\ɯ
Prof. Dr.
STEIER
József

A

frika kapujaként emlegetik ezt a legnyugatibb
arab országot, amely kulturális, gazdasági és
IGQRQNKVKMCKUQMU\șPʏUȕIȕXGNRQVGPEKȍNLȍXCNC
XXI. század Afrikájának kétségkívül legnagyobb
kihívása, talán megkockáztathatjuk, hogy a
HGLNɯFȕUOQVQTLC
A Marokkói Királyság – mint alkotmányos monarchia –
VI. Mohamed király immár negyedszázadot meghaladó
uralkodásával 2018-ra az arab és az afrikai országok
\ȍU\NȞXKXɯLGNGVV5KMGTGUGPMGTȥNVGGNC\CTCDVCXCU\QMQ\VC
TQODQNȍUVȕUDGNUɯDK\VQPUȍICPGO\GVMȡ\KNȕRVȕMMGNOȕTXG
KURȕNFCȕTVȕMʏ#MKTȍN[PGOEUCMUKMGTGUGPHQN[VCVVCȕFGUCRLC
ŢCPȕJCK++*CUUCPMKTȍN[ŢVGEJPQMTCVCQTU\ȍIȕRșVɯ
OWPMȍLȍVFGC\VNQMȍNKUCPȕUTGIKQPȍNKUCPKUMKDɯXșVGVVG
#\QTU\ȍIDCPQN[CPPCI[șXʏRTQITCOQMCVJKTFGVGVVOKPVC
<ȡNF/CTQMMȞVGTX HȍUșVȍUUCNȕUKPVGP\șXOG\ɯIC\FCUȍIK
kultúrákkal), a megújuló energia részarányának 50% fölé
emelése 2030-ra és a csúcstechnológia meghonosítása
(Boeing, TGV stb). Sikeres a király nemzetközi diplomáciája
is, hiszen az országot – közel 40 év távollét után –
visszavették az Afrikai Unióba (AU), és tagja lett a Nyugatafrikai Országok Gazdasági Közösségének, az ECOWAS-nak,
amelyben rögtön komoly pozíciókat is szerzett. Marokkó
MQOQN[GTɯHGU\șVȕUGMGVVGU\JQI[CPGO\GVIC\FCUȍIJȍTQO
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NȍDȍVCFȞOG\ɯIC\FCUȍIQVHQU\HȍVMKXKVGNVȕUVWTK\OWUV
VQXȍDDFKXGT\KƒMȍNLCȕUȣLU\GMVQTQMCV LȍTOʏI[ȍTVȍU
GPGTIKCKRCTUVD ȕRșVUGPMK'JJG\MGFXG\ɯDGHGMVGVȕUK
HGNVȕVGNGMGVȕUJCVCNOCUOGPP[KUȕIʏLȞNMȕR\GVVƒCVCN
OWPMCGTɯVDK\VQUșV
#OCLFGI[ȕXVK\GFKIū%UKRMGTȞ\UKMCȍNOȍVCNXȞŪOCTQMMȞKŢ
OCI[CTMCREUQNCVQMVɯNKPFWNVCMHGLNɯFȕUPGMCOKMQT
gazdasági területen a Marokkói–Magyar Üzleti Tanács,
az AHU, majd a HTCC képviseletével és irodanyitásával új
KFɯU\CMMG\FɯFȡVVCMȕVQTU\ȍIMȡ\ȡVV
Hatalmas lökést jelent a heti négy közvetlen légi járat,
amely indulása óta (2017 októbere) telt járatokkal
üzemel. Elismerés országunknak, kultúránknak, hogy egy
marokkói turista utazását átlagosan 3-5 családtag vagy
barát utazása követi. Marokkóban pedig dívik az ország
VGTGRLȍTȞUHGNHGFG\ȕUGC\\CNJQI[PQXGODGTVɯNOȍTEKWUKI
egy Marrakech–Agadir útba a síelést és a tengert is
összehozhatjuk. Különösen, hogy a két turistaparadicsomot
LȞOKPɯUȕIʏCWVȞRȍN[CMȡVKȡUU\G
#HGLNɯFȕUTGLGNNGO\ɯJQI[PQXGODGTȕPCFVȍMȍVC
MQPVKPGPUGNUɯPCI[UGDGUUȕIʏXQPCNȍVC6CPIGTŢ4CDCV
TGV vasutat. Alig két óra alatt érhetjük el Rabatot a Gibraltár
Mȡ\GNKMKMȡVɯXȍTQUDȞNЛ
Új arcát mutatja Marokkó, érdemes megismerni.

www.tropicalmagazin.hu

MAROKKÓ

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW – Marokkó
KE^HEWɧKɧXWMOIVɿPXEOMPIRGZIRIW
ɯZIOIPINɯRWXEFMPM^ɧPRM%
QYROERɯPOɿPMWɯKZMWW^EW^SVɳXɧWɧZEP
ZEPEQMRXEOIVIWOIHIPIQɯPɯROɳXɯWɯZIP
TɧVLY^EQSWEREQEKɧRW^IOXSVMW
JINPˉHɯWRIOMRHYPXEQI^ˉKE^HEWɧKM
ɯWE^MTEVMW^SPKɧPXEXɧWMW^JɯVɧFER
IK]EVɧRX%OSVQɧR]IK]ɽXXEPW^ɯPIW
OɻV˩TVMZEXM^ɧPɧWMOEQTɧR]FEMW
OI^HIXXXɻFFW^IOXSVFER Oɻ^PIOIHɯW
XIPIOSQQYRMOɧGMɸWXF REK]EVɧR]ɽ
TMEGSWɳXɧWZEPɸWYPXQIK%^)YVɸTEM
9RMɸɯWE^)K]IWɿPXɌPPEQSOXɧQSKE
XɧWɧZEPNIPIRXˉWSOXEXɧWMXYHSQɧR]SW
JINPIW^XɯWIOMRHYPXEOQIP]IORIOGɯPNE
1EVSOOɸMRXIKVɧPɧWEERIQ^IXOɻ^M
OYXEXɧWMJINPIW^XɯWMXɯVFI1MRHI^ɯWE^
)9ɯW1EVSOOɸOɻ^XOMEPEOYPXNɸOETGWSPEX
EQEK]EVZɧPPEPOS^ɸOW^ɧQɧVEMWMHIɧPMW
XIVITTɯXIW^ME^ɯW^EOEJVMOEMOMVɧP]WɧKSX
NɸYKVɸHIW^OɧZɧEOɧVEXSZɧFFMEJVMOEM
XIVNIW^OIHɯWLI^MW

T

IVQɯW^IX ũ %^ɸGIɧRMTEVXZM
HɯOIRL˩ZɻWTɧVɧWɸGIɧRM
PɯKɧVEQPEXENIPPIQ^ˉEQIP]RIO
R]ɧVSROIPPIQIWIRL˩XˉXɯPIRER]MVOSW
LMHIKɯV^ɯWXJSOS^ɸLEXɧWEZER%
*ɻPHOɻ^MXIRKIVQIRXɯRE^ɯKLENPEXE
WTER]SPɯWSPEW^TEVXSOɯLS^LEWSRPɸ
%FIPWˉMPPIXZIHɯPMXIVɿPIXIOIRER]ɧV
REK]SRQIPIKɯWW^ɧVE^EXɯPIR]LI
OMZɯZIE6MJɯWE^%XPEW^LIK]WɯK
QEKEWEFFXIVɿPIXIMXELSPXɯPIRLɸɯW
JEK]ZER%^YXɸFFMXIVɿPIXIOIROɳZɿP

ɧPXEPɧFERGWEOENSFFW^ɧPPSHɧOFER
ZERJ˩XɯWXɯPIR%R]ɧVW^ɧVE^ɯWQIPIK
WMZEXEKMW^ɯPNɧVɧWIWIXɯREXIRKIVTEVXSR
MWPILIXJSOSWQIPIK EXɯPGWETEHɯ
OSW2]ɧVSREWMZEXEKSWOIPIXMHɯPOIPIXM
XIVɿPIXIOIRLSQSOZMLEVZIW^ɯP]IɧPPJIRR

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ
1EVSOOɸRIQ^IXOɻ^MPIKOIHZIPX
MHIKIRJSVKEPQMGɯPTSRXEQEK]EV
XYVMWXɧOW^IQTSRXNɧFɸPFM^XSRWɧKSW
SVW^ɧKREOXIOMRXLIXˉ%^MHIKIRJSVKEPQM
W^IOXSVIPWˉHPIKIWKE^HEWɧKMNIPIRXˉWɯKI
QMEXXEQEVSOOɸMLEXɸWɧKSOOMIQIPX
ƤK]IPQIXJSVHɳXEREOEOɿPJɻPHMXYVMWXɧO
FM^XSRWɧKɧVEIPLIP]I^ɯWɿOTMLIRɯWɿOɯW
W^ɸVEOS^ɧWYOJIPXɯXIPIMVI%^SVW^ɧKFER
EOɻ^FM^XSRWɧKOMIQIPOIHˉIRNɸE
Oɻ^PIOIHɯWE^SRFERVINXLIXQEKɧFER
ZIW^ɯP]IOIX
/MIQIPXXYVMWXEGɯPTSRXSO
ũ%KEHMVEXIRKIVTEVXPIKNSFFEROMɯTɿPX
ɿHɿPˉLIP]IELSPXɯPIRMWMKIROIPPIQIWE
OPɳQE
ũ%ŲOMVɧP]MZɧVSWSOűũ*I^1EVVEOIGL
1IORIW6EFEX1E^EKERũEQE
VSOOɸMXɻVXɯRIPIQPɧXZɧR]SWIQPɯOIME
Oɻ^ɯTOSVFɸPVɧROQEVEHXJEPPEPOɻVɿPZIXX
ɸZɧVSWSOOEPW^ɳRTSQTɧWTEPSXɧOOEP
ũ%WMZEXEKũ3YEV^E^EX%MXFIR,EHHSY
>EQSVEũOEPERHSOEH˩RɯOIR
ũ%^ɯW^EOMXIVɿPIXREK]ɯWOMWZɧVSWEM
8ERKIV8ISYER'LEJGLSYIR REK]ZMPɧKM
ƤEXEPSWW^ɸVEOS^ɧWXɯWXɻVXɯRIPQM
LERKYPEXSXR]ɽNXEREOIK]W^IVVI

www.tropicalmagazin.hu

1EVSOOɸM/MVɧP]WɧK
Államforma: alkotmányos
monarchia
ɌPPEQJˉVI. Mohammed király
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOSaad-Eddine
CN1VJOCPK VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1956. március 2.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX 446 550 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP 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%
*ˉZɧVSW Rabat
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 298,6 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: marokkói dirham (MAD)
1 MAD = 27,27 HUF
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Mauritánia
M

auritánia, ez az afrikai köztársaság a 14.
legnagyobb szuverén állam a kontinensen,
C\ɯUKDGTDGTMKTȍN[UȍITCXG\GVJGVKXKUU\C
eredetét.
Területének mintegy 80%-a a Szaharában
fekszik, a Maghreb-államokat és Fekete-Afrikát – mint egy
kereskedelmi és kulturális híd – köti össze.
5CKPV'ZWRȕT[XKNȍIJșTʏșTȞū#MKUJGTEGIŪEșOʏTGOGMOʏXȕVC
nyugat-szaharai és mauritániai élményei, víziói ihlették.
/CWTKVȍPKCMWNVWTȍNKUU\QMȍUCKOGTɯDGPGNVȕTPGMOKPFC\
arab világtól, mind pedig az iszlámtól. A társadalomban
MKGOGNVU\GTGRGXCPCPɯMPGM
– A válást megünnepelik, egyáltalán nem szégyen.
Ţ'I[PɯȡPȍNNȞCPGI[GFȥNKUHQICFJCVCMȍTHȕTƒXGPFȕIGMGV
is, ez az araboknál nem szokásos.
Ţ#PɯMPGMMȥNȡPNGIGUU\GTGRȥMXCPCMWNVȣTȍDCPC\GPȕDGP
ȕUCOʏXȕU\GVGMDGPKU
by Klaudia BALOGH, Health and Wellness Correspondent
Ţ#XGPFȕIUȕICNCVVPGOEUCMHɯ\JCPGOOʏXȕU\GVKLGNNGIʏ
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5\GT\ɯ
Pam YOUNG
és SZLIMAN
Ahmed

tevékenységgel is szórakoztatja vendégeit: énekel, zenél, fest
a háziasszony.
Mauritániában nagyra értékelték az utóbbi tíz évben a civil
U\GTXG\GVGMUGIșVUȕIȕV-ȥNȡPMKGOGNGPFɯC/CI[CT#HTKMC
6ȍTUCUȍIUGIșVUȕIGŢȕNȕP$CNQIJ5ȍPFQTGNPȡMPCI[NGNMʏ
támogatásával – az iskolai és tiszta ivóvíz programokban.
Az évek során partnerkapcsolatok is létrejöttek mauritániai
és magyar szervezetek között: az angol származású
2CO;QWPICNCRșVXȍP[CC8KNNCIG8GPVWTGUGNUɯUQTDCP
ȍTXȍMȕUHQI[CVȕMMCNȕNɯI[GTOGMGMVȍOQICVȍUȍVVʏ\VG
MKEȕNWN#\CNCRșVXȍP[ŢGI[ȥVVOʏMȡFȕUDGPC/CI[CT
Afrika Társasággal – folyamatosan segíti a helyiek életét.
A Budapest–Bamako Rally segítségével nemrég jó
néhány varrógépet sikerült kijuttatni a térségbe, s ez óriási
GNɯTGNȕRȕUVLGNGPVGVVCJGN[KGMU\ȍOȍTCCIȕRGMGVHGNXȍNVXC
használva ruhákat varrnak maguknak, a gyermekeknek és
eladásra is.

www.tropicalmagazin.hu

MAURITÁNIA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^SVW^ɧKFIZɯXIPIMRIO ɧX
ER]IVWER]EKOMZMXIPEHNE1EYVMXɧRMEEZEWɯVGɯWJSW^JɧX
QIPPIXXEQMFˉPMKIRNIPIRXˉWOɯW^PIXIOOIPVIRHIPOI^MO
KE^HEKKMTW^EVER]ɯWVɯ^PIPˉLIP]IOIXMWQEKɧɯREOXYHLEX
1IKOI^HˉHXIOEOYXEXɧWSOJɻPHKɧ^ɯWSPENYXɧRMW%^IK]MO
PIKJSRXSWEFFũQɧMKOMEORɧ^EXPERũIVˉJSVVɧWEERETIRIVKME
I^^IPIKɯW^)YVɸTɧXIPXYHRɧPɧXRMɧVEQQEP%QI^ˉKE^HEWɧKM
XIVQIPɯWEIWEWɯZIOREK]W^ɧVE^WɧKEMYXɧRREK]SR
ZMWW^EIWIXXETEVXMZM^IOZMW^SRXMKIRKE^HEKSOLEPFEREZMPɧK
PIKNSFFLEPɧW^LIP]IMRIOW^ɧQɳXEREO%^SVW^ɧKIRRIOIPPIRɯVIE
XɯVWɯKLI^QɯVXIRMWW^IKɯR]JINPIW^XɯWVIW^SVYP

T
T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKW^MRXIXIPNIWXIVɿPIXIW^ɧVE^
JSVVɸWMZEXEK-XXXEPɧPLEXɸEREK]QEHɧVZSRYPɧWSOIK]MO
ɽXZSREPE &EVGHŭ%VKYMR2IQ^IXM4EVO 

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO – %^YXɸFFMɯZIOFIRE
ZMWW^EZMWW^EXɯVˉXIVVSVJIR]IKIXɯWIOQMEXXE^SVW^ɧK
XYVM^QYWEZEPEQIP]IWXZMWW^EIWIXX%HHMKEPIKJSRXSWEFF
ZSR^IVˉXEZMPɧKɻVɻOWɯKMLIP]W^ɳRIOEOɻ^ɯTOSVMZɧVSWSO
:ɧHɧRI7ɳRKɳX8ɳWɳXɯW:EPɧXE ɯWEZɧRHSVQEHEVEOOSPɸRMɧMREO
SXXLSREHɸRIQ^IXMTEVOSONIPIRXIXXɯO%/ɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQ
QSWXEVVEƤK]IPQI^XIXLSK]EOSVɧFFEREPIKFM^XSRWɧKSWEFF
ɽXZSREPREOW^ɧQɳXɸE1EVSOOɸXEJˉZɧVSWWEP 2SYEOGLSXX 
ɻWW^IOɻXˉQMRXIK]OQLSWW^ɽW^EOEW^W^MRXɯRZIW^ɯP]IW
LMɧFEZERNIPIRXˉWIFFOEXSREMVIRHˉVMNIPIRPɯXMPPIXZIIPPIRˉV^ɯWM
TSRXSOEQIKJIPIPˉIRMRJSVQɧPXNɸXIGLRMOEMJIPW^IVIPXWɯKKIP
VIRHIPOI^ˉXIVVSVMWXɧOREORIQNIPIRXTVSFPɯQɧXEOɿPJɻPHMIO
Oɻ^IPɯFIJɯVOˉ^RM%^SVW^ɧKXIVɿPIXɯROM^ɧVɸPEKEOSRZSNFER
LEPEHɧWPILIXFM^XSRWɧKSWE^ɯNW^EOEMYXE^ɧWQMRHIROɯTTIR
OIVɿPIRHˉ%JˉZɧVSWFERMWXɻVXɯRXIOIQFIVVEFPɧWSO1MRHIR
OɿPJɻPHMIOɧPXEPPɧXSKEXSXXLIP]JSOS^SXXXIVVSVZIW^ɯP]XNIPIRX
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1EYVMXɧRMEM
Iszlám
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Mohamed Uld Abdel Aziz
VȍDQTPQM VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOYahya Ould
*CFGOKPG VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1960. november 28.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX1 030 700 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPZegyes (mór/
fekete) 40%, mór 30%, fekete 30%
Nyelv:
hivatalos nyelv: arab
egyéb beszélt nyelvek: hasaniya
(arab dialektus), fulani, soninke,
volof, francia
Vallás: szunnita iszlám
*ˉZɧVSWNouakchott
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 17,25 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: mauritán ouguiya (MRO)
1 MRO = 0,76 HUF
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Mauritius
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MAURITIUS

5\GT\ɯ
André
VAN ZYL

A

paradicsomi sziget alig
nagyobb egy valamirevaló
városnál, mégis akár
hetekig lehet rajta
Pȕ\GNɯFPKCPP[KCEUQFȍU
látványosság. A különös helyi növények
legszebb példányait a Pamplemouse
DQVCPKMWUMGTVDGI[ʏLVȡVVȕMȡUU\G
ám a természet más csodáiért el kell
zarándokolni, de mivel kicsi a sziget,
PGOVȣNOGUU\KTGC6TQWCWZ%GTHU
kráter, a Chamarel-vízesés környékén
olyan békés a természet, mintha
nem is egy apró szigeten lennénk. A
*ȕVU\șPʏ(ȡNFRGFKIOCICCVGTOȕU\GVK
csoda, a neve mindent elmond,
mégis leesik az álla annak, aki ott jár.
0[ȥ\UIɯJGN[XKU\QPVCVȞCOGN[TɯN
a helyiek úgy hiszik, hogy az indiai
szent Gangesz vizével kommunikál,
és amely körül hindu istenek szobrai
segítik az elmélyülést. Aki pedig
kóstolni is szeretne, annak érdemes
megismerkednie a vanília vagy a cukor

történetével egy-egy manufaktúrában.
Amikor a franciák, majd az angolok
elfoglalták Mauritiust, azonnal rájöttek,
csodálatos éghajlata igencsak
alkalmas arra, hogy itt hasznos és jól
eladható növényeket termesszenek.
Így honosították meg itt az ország
OȍKINGIHQPVQUCDDGZRQTVEKMMGKV
a cukornádat, a vaníliabokrot és a
VGCEUGTLȕV'DDɯNMȕU\ȥNC\KIC\K
mauritiusi tea, aminek hagyományos
GNɯȍNNșVȍUȍVŢJQI[CPNGU\CEUGTLȕDɯN
GTɯUIɯ\ȡNIɯHQTTȞKVCNŢOCIWPMKU
végigkövethetjük. Azt is megtudhatjuk,
hogyan néz ki valójában a vanília,
OȕIOKGNɯVVCPCI[OCOCMTGFGPEȕTG
kerülne vaníliás cukor formájában.
Közben pedig bepillanthatunk a régi
gyarmati Mauritius mindennapjaiba
is, hisz az ültetvény, valamint az
étterem, ahol egzotikus ebédünket
GNHQI[CU\VLWMCU\ȍ\ȕXXGNG\GNɯVVKMQT
hangulatát idézi.
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MAURITIUS

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 1EYVMXMYWEJɿKKIXPIRWɯK
OMZɳZɧWEɸXEW^IKɯR]EKVɧVSVW^ɧKFɸPPEWWERHI
JSP]EQEXSWERJINPˉHˉEPILIXˉWɯKIOLI^OɯTIWX
HMZIV^MƤOɧPXKE^HEWɧKKEPFɳVɸɧPPEQQɧZɧPX%W^SPKɧPXEXɧWM
ɧKE^EXũJˉOɯRXEXYVM^QYWZIRHɯKPɧXɧWɯWEFEROW^IOXSVũ
IPˉVIXɻVɯWIZEPEQMRXEOSVQɧR]W^IVZI^IXXOɻRR]˩MTEVMɯW
OIVIWOIHIPIQJINPIW^XɯWMFIVYLɧ^ɧWEMR]SQɧREW^˩OJɻPHVEN^M
OIVIXIOOɻ^ɯW^SVɳXSXXQI^ˉKE^HEWɧKSXLEVQEHPEKSWFIZɯXIPM
JSVVɧWWɧWMOIVɿPXZMWW^EW^SVɳXERM1EYVMXMYWQɧVE%JVMOEIK]MO
ũQMRHTSPMXMOEMQMRHKE^HEWɧKMɯVXIPIQFIRũPIKWXEFMPEFF
ɧPPEQɧZɧPɯTIXXIPˉ%^YXɸFFMɯZIOFIRTIHMKEPEOSWWɧKMRHMEM
OETGWSPEXEMXNɸPOEQEXS^XEXZEW^ɧQSWMRHMEMLMKLXIGLGɯK
XIPITɿPXQIKE^SVW^ɧKFERɯW1EYVMXMYWMWFIOETGWSPɸHSXXE^
MRHMEMMRJSVQEXMOEMOSRNYROXɽVɧFE

T

IVQɯW^IX ũ1EYVMXMYWɯKLENPEXEMKE^ɧRMHMPPM%R]ɧV
HIGIQFIVXˉPNɽRMYWMKEXɯPNɽPMYWXɸPW^ITXIQFIVMKXEVX
2]ɧVSRE^ɧXPEKLˉQɯVWɯOPIXq'OɻVɿPZERXɯPIR
ɯNW^EOEq'OSVEHɯPYXɧRq'OɻVɿPM%OIXXˉOɻ^ɻXXũ
W^ITXIQFIVXˉPRSZIQFIVMKũE^ɧXPEKLˉQɯVWɯOPIXq'ɯW
q'Oɻ^ɻXXZER%W^MKIXIPɯKW˩V˩RPEOSXXIRRIOIPPIRɯVI
ZERRIQ^IXMTEVONEũ&PEGO6MZIV+SVKIũMKE^E^IRHIQMOYW
JENSONIPIRXˉWVɯW^I Oɻ^XɿOE^IQFPIQEXMOYWVɻTOɯTXIPIR
HSHSQEHɧV OMLEPXZEK]EOMLEPɧWW^ɯPɯRɧPP

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ A sziget egyik
PIKJˉFFFIZɯXIPMJSVVɧWEEXYVM^QYWɳK]EOMMHIYXE^MO
E^Fɳ^LEXEQEKEWW^ɳRZSREPɽZIRHɯKPɧXɧWFERɯWENɸ
MRJVEWXVYOXɽVɧFER%XIRKIVTEVXMTMLIRɯWQIPPIXXIK]IK]RETSW
OMVɧRHYPɧWSOOEPMWQIVLIXMOQIKEXYVMWXɧOEW^MKIXWENɧXSW
OYPXɽVɧNɧXPIKW^IFFLIP]IMX
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1EYVMXMYWM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉParamaslyum (aka Barlen)
Pillay Vyapoory (2018-tól)
1MRMW^XIVIPRɻOPravind Jugnauth
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1968. március 12. (az
Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX 2 040 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPindo-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%
*ˉZɧVSW: Port Louis
Nemzeti jövedelem (PPP):
összes: 27,46 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: mauritiusi rúpia (MUR)
1 MUR = 7,33 HUF
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Mozambik
5\GT\ɯ
SIPOSHEGYI
Zoltán

M

ozambik Dél-Afrika
talán legszebb és
legizgalmasabb
országa. A turisták még
nemigen fedezték fel
maguknak, pedig Johannesburgból és
Dar es-Salaamból is könnyen és olcsón
OGIMȡ\GNșVJGVɯ#MKNQOȕVGTGU
partszakasza pedig hemzseg a fehér
homokos strandoktól. A helyiek
egyedülállóan tisztességesek, és mivel
meglátták az idegenforgalomban
TGLNɯNGJGVɯUȕIGMGVUGIșVɯMȕU\GMKU
Régebben még érdemes volt tartani
CMQTTWRVTGPFɯTȡMVɯNOCPCRUȍI
azonban a maputói kormány is mindent
megtesz azért, hogy több külföldi
érkezzen az országba. A vízumot
CPCI[QDDTGRȥNɯVGTGMGPXCNCOKPV
JCVȍTȍVMGNɯMȡPKUOGINGJGVXȍNVCPKȕU
egymás után épülnek a minden igényt
MKGNȕIșVɯU\ȍNNQFȍM'VVɯNHȥIIGVNGPȥN
Mozambik továbbra is a világ egyik
legszegényebb országa. Praya do Ouro
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tökéletesen szemlélteti a mozambiki
helyzetet. Az ország egyik legszebb
partján sorban állnak a bungalók és
a búváriskolák, de a település csak
HȕNȞTȍP[KUKXCVCIKTCNKȍTȍPMȡ\GNșVJGVɯ
meg. A buckákról viszont már látszik,
hogy néhány éven belül elkészül az
autópálya. Egyre több a benzinkút
is, de ezek többsége napenergiával
OʏMȡFKMșI[JCJQUU\CDDKFɯTGDGDQTWN
az ég, az állomás leáll. Az útrendszer
LȞPCMOQPFJCVȞMKXȕXGJCC\GUɯU
évszakban egy felduzzadt patak
MGTGU\VȥNXȍILCCHɯWVCVȕUG\ȕTV
kilométert kell kerülnünk. Mert ez mind
megtörténhet, de éppen ez Mozambik
bája. Szóval, ha még most szeretné
valaki látni a Bazaruto szigetcsoport
türkizkék tenger fölé magasodó, 40
méteres homokbuckáit, vagy sétálna
egyet Mozambik-sziget kolonialista
TGOGMOʏXGKMȡ\ȡVVCMMQTPGJCDQ\\QP
ȕUOKGNɯDDKPFWNLQPȣVPCMЛ
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MOZAMBIK

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 1S^EQFMOJɿKKIXPIRRɯZɧPɧWE
ɸXEEZMPɧKPIKW^IKɯR]IFFSVW^ɧKEMOɻ^ɯXEVXS^MOA
XɧZS^ɸK]EVQEXSWɳXɸOEHMOXEXɸVMOYWW^SGMEPMWXEVI^WMQ
LEXEPSQɯTɳXˉXIZɯOIR]WɯKIZEPEQMRXE^IPLɽ^ɸHɸTSPKɧVLɧFSVɽ
IK]EVɧRXWɽP]SWOɧVSOEXSOS^SXX1S^EQFMOPEOSWWɧKɧREO
%FˉWɯKIWɯWEZMPɧKTMEGSRNɸPɯVXɯOIWɳXLIXˉXIVQɯW^IXM
IVˉJSVVɧWSOVE W^ɯRXMXɧRJɻPHKɧ^XERXɧPKVEƤX ɯTɳXZI1S^EQFMO
KE^HEWɧKEE^IPQɽPXɯZIOFIRJINPˉHɯWRIOMRHYPX%FIɧVEQPɸ
RIQ^IXOɻ^MXˉOIFM^SR]SWɧKE^EXSOFER FɧR]ɧW^EXZIK]MTEV
OˉSPENMTEV ɯVI^LIXˉMRRSZɧGMɸXMRHɳXSXXIP%HɯPMũJINPIXXIFFũ
VɯW^W^ɧQɧVEJSRXSW(ɯP%JVMOEOɻ^IPWɯKIMW

T

IVQɯW^IX ũ %^ɯKLENPEXEXVɸTYWMW^YFXVɸTYWMVɻZMH
GWETEHɯOSWMHˉW^EOOEP%XVɸTYWMGMOPSRSOMHˉW^EOE
ɧPXEPɧFERRSZIQFIVXˉPɧTVMPMWMKXEVXɯW1S^EQFMO
Oɻ^ɯTWˉɯWɯW^EOMTEVXZMHɯOMXIVɿPIXIMXJIR]IKIXLIXM/ɯVNɿO
XɧNɯOS^ɸHNEREOYXE^ɧWIPˉXXEGMOPSRSOEOXYɧPMWLIP]^IXɯVˉPE^
IWIXPIKIWZIW^ɯP]VˉP

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %XYVMWXɧOE^IPQɽPX
ɯZIOFIROI^HMOJIPJIHI^RM1S^EQFMOSXWˉXQSRHLEXNYO
LSK]EOɯXI^VIWɯZIOEJVMOEMXYVM^QYWɧREO1S^EQFMOE^
IK]MOWMOIVSVW^ɧKE/ɯTIWYK]ERE^XR]ɽNXERMEQMXQɧWOɻVR]I^ˉ
SVW^ɧKSOHIZIVWIR]OɯTIWIFFɧVEOSR%XIRKIVTEVXSOSRIK]VI
XɻFFRIQ^IXOɻ^MW^ɳRZSREPEXFM^XSWɳXɸW^ɧPPSHER]ɳPMOQIPPIXXɿO
TIHMKIK]VIXɻFFXYVMWXɧXZSR^EREOERIQ^IXMTEVOSO &ERLMRI
2IQ^IXM4EVO&E^EVYXS2IQ^IXM4EVO+SVSRKSWE2IQ^IXM
4EVO0MQTSTS2IQ^IXM4EVO5YMVMQFEW2IQ^IXM4EVO>MREZI
2IQ^IXM4EVO MW1EK]EVɧPPEQTSPKɧVSOZɳ^YQQEPPɯTLIXRIOFI
E^SVW^ɧKFEI^XE^SRFERELEXɧVSRJIPPILIXZIRRM%Zɳ^YQSX
IPˉ^IXIWIROIPPMKɯR]IPRMZEPEQIP]MOQS^EQFMOMREK]OɻZIXWɯKIR
ZEK]JˉOSR^YPɧXYWSR%QS^EQFMOMYXE^ɧWSOXɻFFWɯKITVSFPɯ
QEQIRXIWIR^ENPMOHIWSOEOɻ^PIOIHɯWMFEPIWIXEOɻ^YXEOVSWW^
ɧPPETSXEQMEXX
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1S^EQFMOM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Filipe Jacinto Nyusi
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Carlos Agostinho
&Q4QUCTKQ VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1975. június 25.
(Portugáliától)
8IVɿPIX 801 590 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPmakua 47%,
tsonga 23%, malawi 12%,
shona 11%, yao 4%, kínai 3%
Nyelv:
hivatalos nyelv: 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%
*ˉZɧVSWMaputo
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 36,73 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: mozambiki metical
(MZM) – 1 MZM = 7 HUF
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Namíbia

E

gy kutatási ösztöndíjjal három hónapot a
350.000 lelket számláló, koloniális hangulatú
HɯXȍTQU9KPFJQGMGI[GVGOȕPVȡNVȡVVGO
Napközben antropológiai témájú kutatásomon
dolgoztam, az estéket pedig a herero nép
által lakott negyedben töltöttem, ahol folyamatosan szólt
a zene, folyamatosan sütötték a marhahúst, és mindig
óriási volt a hangulat. Herero barátaimmal utaztam be a
csodálatos Namíbia egy részét. Velük ettem kudupörköltet
5YCMQROWPFDCPXGNȥMMGTGUVGOHGNC\ūȕNɯDWUOCP
Oȣ\GWOQVŪCJQNC-CNCJȍTKUKXCVCIXCFȍU\ȞI[ʏLVȡIGVɯ
népcsoportjának hagyományos kultúrájába kaphat
UMCP\GPU\GTʏDGRKNNCPVȍUVC\WVC\Ȟ.GIMȥNȡPNGIGUGDD
élményem az volt, amikor Gobabis környékén ellátogattam
velük herero földre. Sajátságos kultúrába kaptam
bepillantást, ugyanis a herero asszonyok – lévén, hogy
legnagyobb gazdagságuk a szarvasmarha – óriási, két
U\CTXTCGONȕMG\VGVɯHGLFșU\VXKUGNPGMJQUU\ȣTGFɯU
szoknyájuk alatt pedig párnával növelik meg hátsójuk
méretét, hogy a helyi szépségideálnak még inkább
megfeleljenek. Sok minden van, amiért Namíbiát szeretni
NGJGV#\'VQUJC0GO\GVK2CTMJCVȞTȍUCWVȞȣVVCNMȡ\GNșVJGVɯ
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5\GT\ɯ
SZILASI
Ildikó

OGICHɯXȍTQUDȞNȕUOKXGNI[ȕTCPȡXȕP[\GVOGUU\KTɯNKULȞ
az állatok láthatósága. A 20.000-es lakosságú Swakopmund
ȞEGȍPRCTVKXȍTQUDCPOKPFKIGP[JGC\KFɯLȍTȍUG\C
JQTIȍU\QMMGFXGNVJGN[GKUGI[DGP)[ȡP[ȡTʏȕUGI[GFK
KRCTOʏXȕU\GVKVGTOȕMGMGVNGJGVMCRPKCXȍTQUVCMCTQU
DWVKMLCKDCP#XKNȍINGIɯUKDDUKXCVCILȍDCPCMȡ\GNOKNNKȞ
éves Namib-sivatagban a világ legmagasabb, 400 méter
OCICUJQOQMFʏPȕKMCTȕLȍDCPȕNJGVLȥMȍVCHȡNFȡPVȣNKVȍL
hangulatát. Aki pedig a zöld Namíbiára vágyik, érdemes
a Zambézi folyó vidékén kalandoznia, ahol rengeteg az
GNGHȍPVȕUCDKXCN[+VVȕTFGOGUCOCNȍTKCOGIGNɯ\ȕUTGKU
gondolni, Namíbia szárazabb tájain erre nincsen szükség.
/KXGN0COșDKȍDCPDGXGVVU\QMȍUJQI[DȕTGNVVGVɯUȍVTCU
VGTGRLȍTȞXCNHGFG\\ȥMHGNCMȡTP[ȕMGVJCKFɯPMDGDGNGHȕT
Zimbabwéba is át lehet menni az elefántok nyomában.
0COșDKCC\ȍNNCVQMVGMKPVGVȕDGPVȕP[NGIMKGOGNMGFɯ
statisztikákkal büszkélkedhet: itt él a legtöbb a rendkívül
veszélyeztetett feketeorrszarvú-populációból, itt a
NGIPCI[QDDCU\CDCFQPȕNɯMDGI[GFGVU\ȍONȍNȞ
gepárdállomány, és Mali után ez az egyetlen hely, ahol
sivatagi elefántokra is bukkanhatunk.
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NAMÍBIA

2EQɳFMEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ*CIG)GKPIQD VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Saara
-WWIQPIGNYC#OCFJKNC VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1990. március
21. (a Dél-afrikai Köztársaság
mandátumából)
8IVɿPIX825 418 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPafrikai 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%
*ˉZɧVSWWindhoek
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 26,51 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: namíbiai dollár (NAD)
1 NAD = 21,5 HUF

www.tropicalmagazin.hu

TROPICAL 111

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ2EQɳFMELSWW^ɽ
ɯZXM^IHIOMKE(ɯPEJVMOEM/ɻ^XɧVWEWɧK
QERHɧXYQXIVɿPIXɯXOɯTI^XIQIP]RIO
EPETZIXˉLEXɧWEMZERREOQMRHEQEMRETMKE^SVW^ɧK
KE^HEWɧKɧVEE^MQTSVXQIPPIXXE^ER]EKMɯWE
LYQɧRXˉOINIPIRXˉWLɧR]EHEMW(ɯP%JVMOɧFɸPW^ɧVQE^MO
2EQɳFMEQI^ˉKE^HEWɧKMW^IQTSRXFɸPOIHZI^ˉXPIR
EHSXXWɧKEMXTɸXSPNɧOEJɻPHQɯP]ɯRVINPˉKE^HEK
ɯWHMJJIVIRGMɧPXɧWZɧR]OɯW^PIXIO YVɧRɯVGZSPJVɧQ
ɯWɸRɯVGKIVQɧRMYQOEHQMYQPɳXMYQKVEƤXVɯ^
K]ɯQɧRX EFɧR]ɧW^EXZEPEQMRXE^ELLS^OETGWSPɸHɸ
JIPHSPKS^ɸMTEVɧKEOEKE^HEWɧKMFIZɯXIPIO ɧX
EHNɧO/ɿPɻRɻWIRNɻZIHIPQI^ˉE^YVɧROMXIVQIPɯW
EQIP]ZMPɧKW^MRXIRMWE^IPWˉɻXOɻ^ɻXXXEPɧPLEXɸ%^
EJVMOEMW^MRXIRQEKEW+(4NɸMRJVEWXVYOXɽVɧXɯWũEJVMOEM
ZMW^SR]SOOɻ^XũQEKEWɯPIXW^ɳRZSREPEXXIVIQXIXX

T

IVQɯW^IX ũ 2EQɳFMEɯKLENPEXEW^YFXVɸTYWM
ɔKLENPEXɧXER]ɧVMɯWEXɯPMɯZW^EOSO
LEXɧVS^^ɧOQIK%R]ɧV E^ɽK]RIZI^IXX
IWˉWɯZW^EO ɧPXEPɧFERSOXɸFIVZɯKɯXˉPɧTVMPMW
ZɯKɯMKXEVX%LˉQɯVˉLMKER]W^ɧPERETOɻ^FIR
QIKLEPEHLEXNEEq'SXMW%XɯPQɧNYWFER
OI^HˉHMOɯWSOXɸFIVMKXEVX%LˉQɯVWɯOPIXMP]IROSV
ɯNW^EOEQɳRYW^q'VEMWPIWɿPP]IHLIXRET
Oɻ^FIRZMW^SRXOFq'VEIQIPOIHMO%^
SVW^ɧKR]YKEXMVɯW^IIKɯW^ɯZFIRW^IPIWɯWVMXOE
EGWETEHɯOMXXZERREOEJɻPHPIKW^ɧVE^EFFTSRXNEM
ELSPEWMZEXEKIKɯW^IRWENɧXSWɻOSW^MW^XɯQɧX
XIVIQXIXX%^%XPERXMɸGIɧRTEVXNɧRLMHIK
HɯPR]YKEXMW^IPIOJɽNREO
%Zɳ^LˉQɯVWɯOPIXIVMXOɧRLEPEHNEQIK
Eq'SX

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSOũ
2EQɳFMEOIHZIPXXYVMW^XMOEMGɯPTSRXOMZɧPɸ
MRJVEWXVYOXɽVɧNEɯWREK]XETEW^XEPEXEMKEVER
XɧPNɧOE^ɯPQɯR]W^IV˩YXE^ɧWX%XYVMWXɧOIPWˉ
WSVFEREOɿPɻRɻWLERKYPEXɽIK]OSVMRɯQIX
K]EVQEXMZɧVSWSOEX 0ɿHIVMX^ ERIQ^IXMTEVOSOEX
1YHYQY2IQ^IXM4EVO1EQMPM2IQ^IXM4EVO
)XSWLE2IQ^IXM4EVO ɯWEQɧMKTEPISPMXW^MRXIR
ɯPˉFYWQERXɻV^WIOIXPɧXSKEXNɧO%LEXEPQEW
VMXOɧRPEOSXXSVW^ɧKOɻ^FM^XSRWɧKENɸHIE^
I\XVɯQOPMQEXMOYWZMW^SR]SOVEEREK]
LˉWɯKVIW^ɧVE^WɧKVEE^ɯNW^EOEMLMHIKVI
ZMW^SRXEPETSWERJIPOIPPOɯW^ɿPRMLMW^IR
ZERɽK]LSK]Xɳ^ũW^ɧ^OMPSQɯXIVIR
OIVIW^XɿPXIPNIWIRQEKYROVE
ZEK]YROLEK]EXZE1EK]EV
ɧPPEQTSPKɧVZɳ^YQFMVXSOɧFER
YXE^LEXFIE^SVW^ɧKFEEQIP]IX
2EQɳFMEFɯGWMREK]OɻZIXWɯKɯR
OIPPEOMYXE^ɧWIPˉXX
OɯVIPQI^RM
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Niger
5\GT\ɯ
Dr. KISS Róbert
Richárd

H

a az ország nevét halljuk, sajnos az utóbbi
években bizony nem jó dolgokra asszociálunk.
.GNMKU\GOGKPMGNɯVVOGILGNGPPGMC5\CJCTȍP
MGTGU\VȥN'WTȞRȍDCKI[GMXɯMMCTCXȍPLCKC
Líbiából egész Nyugat-Afrikába szétszóródó
terroristák, a szegénység, az éhség képei. Pedig Niger
nem, vagy legalábbis nem csak ezt jelenti. Niger jelenti az
GI[MQTKIC\FCIUȍIQVC5\CJCTȍPMGTGU\VȥNXG\GVɯJșTGU
kereskedelmi utakat, ahol – amikor még nem fedezték fel
#HTKMCRCTVLCKVŢC\GWTȞRCKJCLȞUQMGNLWVQVVC\ɯUGTFɯU
vidékek aranyának számító területekre, a mediterráneum
XȍTQUCKDCȕUCJQNJKVVȕTșVɯMȕUȕRșVȕU\GMMȡNVɯMȕU
hadvezérek vándoroltak északról délre, hogy elvigyék a
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Közel-Kelet civilizációját Afrikába. Agadez vagy Dosso
palotái ennek a kornak a legszebb emlékei közül valók. És
Niger, még ha nagy része puszta sivatag is, jelenti Afrika
GI[KMNGIIC\FCICDDNGIȕTFGMGUGDDȕNɯJGN[ȕVC90GO\GVK
Parkot, ahol bivalycsordák legelnek hosszú sorokban, és ahol
az elefántok a kicsinyeikkel ússzák át a nagy folyót. És – a
legérdekesebbet hagyva a legvégére – Niger jelenti a nyugatafrikai zsiráfok utolsó menedékét, a helyet, ahol a jámbor,
DȕMȕUȍNNCVQMKOOȍTCOʏXGNVHȡNFGMMȡ\ȡVVUȕVȍNICVXC
legelészik a legnagyobb lelki nyugalomban a fák leveleit.
1N[CPȕNOȕP[VP[ȣLVCPCMCPPCMCMKOGINȍVQICVLCɯMGVȕU
lassan barátkozva velük a közelükbe jut, amilyet szinte
egyetlen nemzeti park sem adhat a kontinensen.

www.tropicalmagazin.hu

NIGER

Nigeri
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Mahamadou Issoufou
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO$TKIK4CƒP
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. augusztus 3.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX 1 267 000 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP hausza 55%,
djerma 21%, tuareg 9%, fulbe 8,5%,
beri beri 4,5% (kanuri), egyéb 2%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: hausza,
fula, gurma, kanuri, zarma, tamasek
Vallás: muzulmán 80%, egyéb
HɯMȕPVMGTGU\VȕP[GMȕUMȥNȡPDȡ\ɯ
törzsi vallásúak) 20%
*ˉZɧVSW Niamey
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 21,84 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF

www.tropicalmagazin.hu

TROPICAL 115

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 2MKIV
EZMPɧKIK]MOPIKW^IKɯR]IFF
SVW^ɧKEE^)27>LYQɧRMRHI\
,(- JIPQɯVɯWIMEPETNɧRIK]ɯVXIPQ˩IR
WIVIKLENXɸ*ɻPHVEN^MɯWXIVQɯW^IXM
EHSXXWɧKEM RMRGWXIRKIVTEVXNEJˉOɯRX
WMZEXEKMXIVɿPIXIO VIRHOɳZɿPLɧXVɧR]SWER
ɯVMRXMOE^SVW^ɧKKE^HEWɧKɧXQIP]RIO
PIKJˉFFFIZɯXIPIE^YVɧRFɧR]ɧW^EXFɸP
W^ɧVQE^MO%K]SVWɿXIQFIRRɻZIOZˉ
PEOSWWɧKHɻRXˉLɧR]EHE  E^
EKVɧVɧKE^EXFɸPTVɸFɧPNEJIRRXEVXERM
QEKɧXũOIZɯWWMOIVVIPũEW^IKɯR]WɯK
az éhezés és a nyomor miatt a
RIQ^IXOɻ^MWIKɯP]IOIPIRKIHLIXIXPIRɿP
E^E^SRREPMW^ɿOWɯKPIXIOOMIPɯKɳXɯWɯVI
JSVHɳXɸHREO8SZɧFFMOSQSP]TVSFPɯQɧX
NIPIRXEQMKVɧGMɸEQIP]FIR2MKIV
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IK]W^IVVIOMFSGWɧXɸɯWXVER^MXSVW^ɧK
)RRIOQIKJɯOI^ɯWɯVIE^YXɸFFM
ɯZIOFIRNIPIRXˉWɻWW^IKIOIXOETE^
SVW^ɧK)YVɸTɧFɸP

T

IVQɯW^IX ũɔKLENPEXEW^YF
XVɸTYWMIKɯW^ɯZFIRW^ɧVE^
JSVVɸWMZEXEKSW%2MKIVJSP]ɸ
Oɻ^ZIXPIROɻV^IXɯROɳZɿPE^SVW^ɧK
XIVɿPIXINɸW^IVMZIPJɻPHQ˩ZIPɯWVI
EPOEPQEXPER2EK]ZIW^ɯP]XNIPIRXE^
SVW^ɧKVEE^ɯKLENPEXZɧPXS^ɧWWEPIK]ɿXX
NɧVɸIPWMZEXEKSWSHɧW

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSOũ
2MKIVFIREW^IKɯR]WɯKEVSWW^
MRJVEWXVYOXɽVE TSGWɯOYXEO
VSWW^NɧVQ˩ZIOWXF QMEXXEXYVM^QYW
www.tropicalmagazin.hu

WSWIQZSPXNIPIRXˉW,EOEPERHZɧK]ɸ
XYVMWXɧOIPNYXSXXEOZEPELSZɧE^IPWˉ
WSVFERE7^ELEVEMKIRPɧXZɧR]SW
RMKIVMVɯW^IZSPX %KEHI^ZɧVSWE%ɵV
ɯW8ɯRɯVɯ8IVQɯW^IXM6I^IVZɧXYQSO 
%^EVEFXEZEW^XOɻZIXˉJSVVSRKɧWɯW
EW^SQW^ɯHSW1EPMFEROMXɻVXTSPKɧV
LɧFSVɽE^SRFERI^IREXIVɿPIXIRMW
EXIVVSVMWXEXIZɯOIR]WɯKIVˉWɻHɯWɯX
LS^XE1EE/ɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQI^IOVI
EXIVɿPIXIOVIRIQNEZEWSPNEE^YXE^ɧWX
%HɯPMVɯW^ũEJˉZɧVSWɯWE;2IQ^IXM
4EVOũFM^XSRWɧKSWHIE^YXE^ɧW
SXXMWJɧVEHWɧKSWɯWZEK]REK]SR
HVɧKEɯPQɯR]%FIYXE^ɧWLS^IPˉVI
QIKW^IV^IXXZɳ^YQɯWWɧVKEPɧ^IPPIRM
SPXɧWW^ɿOWɯKIW
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Nigéria
N

igéria a legnépesebb
állam Afrikában. Nevét
– Nigerhez hasonlóCPŢCHɯHQN[ȞLȍTȞNMCRVC
melynek alsó folyásán
terül el. Függetlenségét 1960-ban
nyerte el, és leginkább természeti
MKPEUGKTɯNȕUHQEKEUCRCVȍTȞNKUOGTV/șI
a futball szerelmesei a világbajnokság
alatt a kanapén ülve nézhetik a
csapatot, addig az ország természeti
MKPEUGKVȕUUCLȍVQUUȍICKVȕNɯDGP
kell megcsodálnunk! A tengerpart
OGPVȕPUȞUXK\ʏOQEUCTCMCNCMWNVCM
MKG\GMCJșTGUOCPITQXGGTFɯM#
szavannák, a majomkenyérfák és
GUɯGTFɯMHGNȕHQTFșVXCCƒI[GNOȥPMGV
könnyen megfeledkezhetünk arról,
XCNȞLȍDCPOKN[GPUQMU\șPʏ0KIȕTKC
.CIQUDCPŢCMQTȍDDKHɯXȍTQUDCPŢC
HGNJɯMCTEQNȞMCHGNȥNLȍTȞMȕUGI[DGP
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CP[QOQTPGI[GFGMP[ȥ\UIɯXȍTQUȍV
NȍVLWMOșICHȕNTGGUɯHCNXCMDCPUQMCP
ma is a törzsi hagyományok szerint
élnek, sárkunyhókból álló falvakban,
EUCNȍFKCNCRQMQPU\GTXG\ɯFɯPCI[QDD
csoportokban. Az ország három
GNMȥNȡPȥNɯUɯVGNNGPUȕIGUXKFȕMTG
oszlik. Az etnikai-vallási ellentétek
VȡDDU\ȡTXȕTGU\CXCTIȍUQMDCPVGVɯ\VGM
UɯVU\CMCFȍUJQ\XG\GVɯRQNIȍTJȍDQTȣV
KUGNɯKFȕ\VGMOȍT#VWTKUVȍMU\ȍOȍTC
Nigéria kifejezetten veszélyes hely,
az ország egész területén fenyegeti
a látogatót a terrorveszély és az
emberrablás kockázata. Lagostól pár
kilométerre található Makoko, a vízen
HGMXɯP[QOQTPGI[GF0KPEURQPVQU
szám, de valahol 150.000 és 250.000
ember között lehet a lakossága.
'PP[KGPNCMPCMU\ȡTP[ʏMȡTȥNOȕP[GM
Mȡ\ȡVVXș\GPNGDGIɯXKUMȞMDCP
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5\GT\ɯ
KOMJÁTI
Emese

NIGÉRIA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 2MKɯVME%JVMOEIK]MOPIKJINPIXXIFF
PIKMTEVSWSHSXXEFFSVW^ɧKE1MRHI^IPWˉWSVFERE^SVW^ɧK
LEXEPQEWɧWZɧR]OMRGWXEVXEPɯOEMREOOɻW^ɻRLIXˉOˉSPENJɻPHKɧ^
W^ɯRɯWOɿPɻRFɻ^ˉɯVGIOXIOMRXIXɯFIRMWOSRXMRIRWIPWˉ2MKɯVMEQIP]RIO
XIVQɯW^IXMEHSXXWɧKEMJINPˉHˉOɯTIWEKVɧVɧKE^EXSXJɻPHVEN^MJIOZɯWI
TIHMKOIHZI^ˉOIVIWOIHIPQMJIPXɯXIPIOIXOɳRɧP%OSVɧFFMOEXSREM
HMOXEXɽVEWSVɧRQSRSOYPXYVɧPMWWɧZɧPɸRIQ^IXKE^HEWɧKE^YXɸFFM
ɯZIOFIRHMZIV^MƤOɧPɸHɧWREOMRHYPXERILɯ^MTEVQIPPIXXEOɻRR]˩MTEVM
W^IOXSVMWJINPˉHɯWIRQIK]OIVIW^XɿP XI\XMPMTEVɯPIPQMW^IVJIPHSPKS^ɧW
WXF %VSLEQSWɿXIQFIRRɻZIOZˉPEOSWWɧKHɻRXˉLɧR]EHEYK]ER
QɯKQMRHMKJɻPHQ˩ZIPɯWFˉPɯPE^SRFEREW^IOYRHIVɯWEXIVGMIV
ɧKE^EXSOFEMRZIW^XɧPXNIPIRXˉWLE^EMɯWOɿPJɻPHMXˉOIMRNIOGMɸOLEXɧWɧVE
PEWWɽXɧVWEHEPQMW^IVOI^IXZɧPXɧWMRHYPXIP%FIVYLɧ^ɸOXɻFFWɯKIYK]ER
E^SPENɯWJɻPHKɧ^OMXIVQIPɯWXIVɿPIXɯRXIZɯOIR]OIHMOQMRHI^E^SRFER
ɧPXEPɧRSWMRJVEWXVYOXYVɧPMWɯWJIPHSPKS^ɸMTEVMJINPIW^XɯWIOOIPMWNɧV ZIK]MTEV
Q˩XVɧK]EK]ɧVXɧWWXF 2MKɯVMEOIVIWOIHIPQMOYPGWTS^ɳGMɸNɧXOMLEW^RɧPZE
RɻZIOZˉFIJSP]ɧWɽOɻ^TSRXXɧZɧPMO%JVMOɧFERɯWEZMPɧKFERMW1MRHI^
ZSR^ɸZɧXILIXME^SVW^ɧKSXEQEK]EVɿ^PIXIQFIVIOW^ɧQɧVEMWHIE^X
YK]EREOOSVƤK]IPIQFIOIPPZIRRMQMIPˉXXɿ^PIXFIFSGWɧXOS^RɧROLSK]E^
SVW^ɧKFERNIPIRXˉWEKE^HEWɧKMF˩Rɻ^ɯWMKIRK]EOSVMEOEGWEPɧWSO

T
T

IVQɯW^IX ũ ɔKLENPEXEɯW^EOSRJSVVɸWMZEXEKSWEOɻ^ɯTWˉ
XIVɿPIXIOIRXVɸTYWMHɯPIRQɯVWɯOIPXIFF%^IVIHIXMXIVQɯW^IXIW
RɻZɯR]XEOEVɸW^MRXIQMRHIRɿXXIPX˩RX%REK]RɯTW˩V˩WɯKɯWE
W^IKɯR]WɯKQMEXXE^ɧPPEXɧPPSQɧR]XW^MRXIXIPNIWIROMMVXSXXɧO
YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ &ɧVEOSVQɧR]^EXXIXXOɳWɯVPIXIOIX
EVVELSK]OɿPJɻPHMIOIXZSR^^SRXYVMWXEOɯRXE^SVW^ɧKFE TP
%FYNEOEVRIZɧP HILEOɿPJɻPHMɯVOI^MOW^MRXIFM^XSWERGWEOɿ^PIXM
ɿK]FIRNɧVSXX%Oɻ^FM^XSRWɧKQɯKE^SOFEREZɧVSWSOFERMWREK]SR
VSWW^ELSPOMQSRHSXXXIVVSVZIW^ɯP]RMRGW%^SVW^ɧKɯW^EOMXIVɿPIXIMR
Q˩OɻHMOE&SOS,EVEQEZMPɧKIK]MOPIKZIW^ɯP]IWIFFXIVVSVW^IVZI^IXI
%/ɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQI^IRXIVɿPIXIOQIKPɧXSKEXɧWɧXIK]ɧPXEPɧRRIQ
NEZEWSPNE
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Nigériai
7^ɻZIXWɯKM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: szövetségi köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Muhammadu
$WJCTK VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. október 1.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX 923 768 km²
2ɯTIWWɯK 190 632: Nigériában több
OKPVMȥNȡPDȡ\ɯGVPKMWOȕN#
legfontosabbak: hausa és fulani
29%, yoruba 21%, ibo 18%, ijaw 10%,
kanuri 4%, ibibio 3,5%, tiv 2,5%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
egyéb beszélt nyelvek: hausza,
igbó, joruba
Vallás: muzulmán 50%, keresztény
MȥNȡPDȡ\ɯVȡT\UKXCNNȍUȣ
*ˉZɧVSW Abuja (gazdasági központ:
Lagos)
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 1119 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: nigériai naira (NGN)
1 NGN = 1,37 HUF

TROPICAL 119

Ruanda
A

z egykori német gyarmat 1920 és 1962 között
belga fennhatóság alá tartozott. Függetlenségét
1962-ben kiáltotta ki. Az európai gyarmatosítás
hatására azonban az addig stabil társadalmi
rendszer felborult, és ennek következményeként
CHɯNGIHȡNFOʏXGNȕUDɯNȕNɯJWVWMȕUC\ȍNNCVVGP[ȕU\Vɯ
vagy értelmiségi tuszik között az 1930-as években viszály
keletkezett. 1990-ben véres polgárháború tört ki Ruandában,
a tuszi kisebbség meg akarta dönteni a hutuk hatalmát.
Az ellentét 1994-ben népirtásig fajult, ami több százezer
GODGTJCNȍNȍXCN\ȍTWNV#PȕRKTVȍUVHɯNGIMȕVJWVWOKNșEKC
követte el. Körülbelül 100 nap alatt csaknem egymillió
embert mészároltak le. A harcok 1994-ben véget értek,
2003 márciusában pedig új alkotmányt fogadtak el, amely
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5\GT\ɯ
KOMJÁTI
Emese

GI[GPNɯLQIQMCVDK\VQUșVCMȕVPȕRPGM#NCMQUUȍIC
TȞOCKMCVQNKMWUXCNNȍUȣȕUHɯNGIOG\ɯIC\FȍNMQFȍUDȞNȕNFG
Ruanda szeretne parfümhatalommá válni. Ennek érdekében
IGTȍPKWOQVMG\FVGMGNVGTOGU\VGPKȕUGZRQTVȍNPK/KXGN
Ruandában nincs tél, így évente akár négyszer is hozhat
termést a növény, amire nagy szükség is van. A lakosság
legnagyobb része a létminimum alatt él. Kicsiny házaik
UȍTDȞNȕUXȍN[QIDȞNȕRȥNPGMUJWNNȍONGOG\HGFKɯMGV
#Jȍ\CM\ȡOȕDGPPKPEUUGXKNNCP[UGIȍ\UɯVXș\UKPEU
A ruandai ember szemében az életnek a közösség ad
ȕTVGNOGV#\CHTKMCKMWNVȣTCCūOKŪMWNVȣTȍLCU\GODGPC\
GWTȞRCKūȕPŪMWNVȣTȍLȍXCN#\GODGTGMȕNGVGCPCI[EUCNȍFDCP
válik teljessé, Ruandában a túlélésre akkor van esély, ha a
EUCNȍFPCI[ȕUGTɯU
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RUANDA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 6YERHE
EZMPɧKIK]MOPIKW^IKɯR]IFF
SVW^ɧKEELSPEPEOSWWɧK
QENH EɯPEQI^ˉKE^HEWɧKFɸP
%^ɯZXM^IHIOMKLɽ^ɸHɸTSPKɧVLɧFSVɽ
XIPNIWIRVSQFEHɻRXɻXXIE^SVW^ɧK
KE^HEWɧKɧX%^IWXVEKMOYW
KIRSGɳHMYQEPEOSWWɧKKE^HEWɧKM
W^IQTSRXFɸPPIKTVSHYOXɳZEFFVɯW^ɯX
WɽNXSXXEEXɻQIKK]MPOSWWɧKSO
MPPIXZIE^E^SOIPˉPMQIRIOɿPɯW
WɽP]SWQYROEIVˉKSRHSOEXSOS^SXX
6YERHɧREOEOɯWˉFFMɯZIOWSVɧR%
XIEɯWOɧZɯXIVQIW^XɯWEHNEE^SVW^ɧK
OMZMXIPɯRIO ɧX%QɧWMONIPIRXˉW
FIZɯXIPMJSVVɧWELIK]MKSVMPPEXVIOOMRKVI
ɯTɿPˉXYVM^QYW

T

IVQɯW^IXũ%^SVW^ɧKREK]
VɯW^IQJIPIXXJIOW^MO
%XVɸTYWMɯKLENPEXSXENIPIRXˉW
XIRKIVW^MRXJIPIXXMQEKEWWɧKIR]LɳXM
%:YPOɧR2IQ^IXM4EVOFERɯPEZMPɧKSR
QɧMKQIKQEVEHXLIK]MKSVMPPEɧPPSQɧR]
IK]VɯW^I

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ
%LɽW^ɯZZIPI^IPˉXXMFSV^EPQEO
YXɧRXEPɧRQIKPITˉHI6YERHE
QE%JVMOEIK]MOPIKVIRHI^IXXIFF
PIKXMW^XɧFFɯWPIKFM^XSRWɧKSWEFF
SVW^ɧKE%OSVQɧR]REK]IVˉJIW^ɳ
XɯWIOIXXIXXEVVELSK]E^SVW^ɧK
QIKXɯTɧ^SXXLɳVRIZɯXLIP]VIɧPPɳXWE
ɯWZMWW^EGWEPSKEWWEEXYVMWXɧOEX
6YERHɧFE)RRIOPIKJˉFFIW^Oɻ^IE
KSVMPPEXVIOOMRK%LIK]MKSVMPPɧOZEHSR
ɯPˉHIE^IQFIVIOOɻ^IPWɯKɯLI^
W^SOXEXSXXGWSTSVXNEMNIPIRXMOE
XYVM^QYWPIKJˉFFFIZɯXIPMJSVVɧWɧX
%RɯLɧR]ɸVɧWOEPERHQIWW^IRIQ
SPGWɸQYPEXWɧKNIPIRPIKHSPPɧVFE
OIVɿP%VVEƤK]IPQI^XIXRIOLSK]RI
HˉPNɿROFIE^SPGWɸFFENɧRPEXSOREO
EPOEPQMZɯXIPIORIOGWEOW^IVZI^IXX
GWSTSVXXEPOɻ^IPɳXWɿOQIKEKSVMPPɧOEX
QIVXOɿPɻRFIR ɳK]ZEK]ɽK] ZIW^ɯP]FI
OIVɿPLIXɿRO1EK]EVOɿPOɯTZMWIPIXRMRGW
E^SVW^ɧKFEREFENFENYXSXXQEK]EV
XYVMWXɧOERɯQIXREK]OɻZIXWɯKLI^
JSVHYPLEXREOWIKɳXWɯKɯVX

6YERHEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ2CWN-CICOG VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Edouard Ngirente
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1962. július 1. (belga
XG\GVȕUʏ'05<KIC\ICVȍUCNȞN 
8IVɿPIX 26 338 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP hutu 84%,
tuszi 15%, twa (pigmeusok) 1%
Nyelv:
hivatalos nyelv: kinyarwanda,
francia, angol
egyéb beszélt nyelv: szuahéli
Vallás: római katolikus 56,5%,
protestáns 26%, adventista 11,1%,
muzulmán 4,6%, törzsi vallású 0,1%,
nem vallásos 1,7%
*ˉZɧVSWKigali
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 24,63 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: ruandai frank (RWF)
1 RWF = 0,33 HUF
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São Tomé és
Príncipe

5\GT\ɯ
Dr. FODROS
István
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SÃO TOMÉ ÉS PRÍNCIPE

S

ão Tomé és Príncipét a
helyiek a világ közepének
tartják, és valóban az
1001 négyzetkilométernyi
U\KIGVEUQRQTVC\'I[GPNșVɯ
mentén fekszik, a Guineai-öbölben.
Kakaóbab-ültetvényeik gazdagsága
OKCVVūEUQMQNȍFȕU\KIGVMȕPVŪKU
emlegetik a kicsiny szigetországot.
#\QVVVGTOGVVMCMCȞEUȣEUOKPɯUȕIʏ
a legjobb csokoládék készítéséhez
használják. A kakaó az ország
szimbóluma, gazdaságilag és
kulturálisan is meghatározó szerepet
tölt be.
ū.GXGNGXGŪC\C\CūU\șXȕN[GUUȕIȕU
DȕMGUUȕIŪOQVVȞLGI[ȕDGPȕNKMȕNGVȥMGV
a szigetország lakói. Bár a lakosság
nagy része még mindig a szegénységi
küszöb alatt él, mégsem látni annyi
aggodalmat és stresszt, mint a fejlett
országokban. Az emberek értékelik
C\ȕNGVȥMGVȕUGI[OȍUV#\KFɯUGMGV
bölcsességük miatt különösen tisztelik.

A barátságos, nyitott hozzáállás
GI[ȕDMȕPVOKPFKIKULGNNGO\ɯXQNV
az ország történelmében. És ez a
fogadtatás nemcsak a közösség tagjait,
hanem a szigetre látogató turistákat is
ugyanúgy megilleti.
A szigetország gasztronómiája a
portugál, az angolai, a brazil, a zöld-foki
és az afrikai konyha elemeit ötvözi. Az
egzotikus zöldségek, gyümölcsök és
CHʏU\GTGMVGU\KMKIC\ȍPLGNNGI\GVGUUȕ
Az egyik legkedveltebb helyi specialitás
a friss zöldségeket feldolgozó,
Hɯ\ɯDCPȍPPCNVȍNCNVUȥNVJCNCEQPEQP
São Tomé és Príncipe neve az
utóbbi évtizedben a turisztikai
fejlesztéseknek, a kétoldalú
kapcsolatok folyamatos ápolásának és
a tudatos kommunikációs stratégiának
MȡU\ȡPJGVɯGPGI[TGMGXȕUDȕJCNNCVU\KM
ismeretlenül a magyar turisták
számára. A vízum igénylésében a 2002
ȞVCOʏMȡFɯDWFCRGUVKMQP\WNȍVWUVWF
segítséget nyújtani.

www.tropicalmagazin.hu

São Tomé és
4VɳRGMTI
(IQSOVEXMOYW
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉEveristo Carvalho
(2016-tól)
1MRMW^XIVIPRɻO Patreice Emery
6TQXQCFC VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1975. július 12.
(Portugáliától)
8IVɿPIX1001 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP meszticek,
angolaiak, forroszok, európaiak
Nyelv:
hivatalos nyelv: portugál
Vallás: katolikus 70,3%, evangélikus
3,4%, egyéb keresztények 2%,
adventisták 1,8%, egyéb 3,1%, nem
vallásos 19,4%
*ˉZɧVSW São Tomé
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 676 millió USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: Sao Tomé-i dobra (STD)
1 STD = 0,124 HUF
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G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW
7ES8SQɯɯW4VMRGMTɯ
KE^HEWɧKEũEJɻPHVEN^M
EHSXXWɧKSOFɸPOɻZIXOI^ˉIRũ
IPWˉHPIKIWIREOɸOYW^XIVQIPɯWXˉP
ZEPEQMRXELEPɧW^EXXɸPJɿKK%^SVW^ɧK
ZEPEQIRR]MIRIVKMEJSVVɧWɯWR]IVWER]EK
XIOMRXIXɯFIRMQTSVXVEOɯR]W^IVɿPE
OIVIWOIHIPQMOETGWSPEXSONIPIRXˉW
QɯVXɯOFIRJINPˉHXIOEJɿKKIXPIRRɯ
ZɧPɧWɸXE%:MPɧKFEROɯWE2IQ^IXOɻ^M
:EPYXEEPETW^YFZIRGMɸMXIVZI^ɯWM
WIKɳXWɯKR]ɽNXɧWEMEPETNɧRNIPIRXˉW
WXVEXɯKMEMɧXEPEOYPɧWSOOI^HˉHXIOE
REK]VIQɯR]IOOIPZɧVXSPENɯWXYVMW^XMOEM
FIVYLɧ^ɧWSOE^SRFERIPIHHMKRIQWSO
IVIHQɯR]XTVSHYOɧPXEO
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IVQɯW^IX ũ %^)K]IRPɳXˉ
Oɻ^IPWɯKɯRIOOɻZIXOI^
QɯR]IOɯRXEW^MKIXSVW^ɧK
ɯKLENPEXEXVɸTYWMIWˉIVHIM%^ɯZM
Oɻ^ɯTLˉQɯVWɯOPIXETEVXMWɳOWɧKSOSR
q'ELIK]ZMHɯOMXIVɿPIXIOIR
q'%W^ITXIQFIVXˉPQɧNYW
Oɻ^ITɯMKXEVXɸIWˉWɯZW^EOFERFˉWɯKIW
GWETEHɯOLYPPEW^MKIXIOVIE^ɯZIW
GWETEHɯOQIRR]MWɯKLIP]IROɯRXIPɯVME
ũQQXMW

www.tropicalmagazin.hu

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSOũ
/VMWXɧP]OɯOZɳ^˩XIRKIVɯZIP
LSQSOSWTEVXNɧZEPFɯOɯWSPHSXX
LERKYPEXɧZEP7ES8SQɯEZMPɧKIK]MO
YXSPWɸQɯKJIPJIHI^ɯWVIZɧVɸɯHIROIVXNI
ũɧPPɳXNɧOE^SOEOIZIWIOEOMOQɧV
NɧVXEOEW^MKIXIOIR%^MHIKIRJSVKEPSQ
YK]ERMWQMRMQɧPMWEPMKRɯLɧR]XYVMWXE
PɧXSKEXIP7ES8SQɯVEɯZIRXI

Egy érdekes ember,
egy különleges életút.
GLOBO PORTRÉ

www.globotv.hu

Hetente új adás kedden
18 órakor a Globo Televízióban.

%Q˩WSVOMIQIPXXɧQSKEXɸNE
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Seychelleszigetek
5\GT\ɯ
KOMJÁTI
Emese

A

5G[EJGNNJGU\KIGVGMTɯNCNGIVȡDDGODGTPGM
CI[ȡP[ȡTʏHGJȕTJQOQMQURȍNOCHȍMMCN
ȡXG\GVVXCMșVȞCPMȕMXK\ʏVGPIGTRCTVLWV
eszébe, pedig több rekorddal és érdekességgel
is büszkélkedhet ez a kis ország. A kicsit
szó szerint értsük, a maga 90.000 lakosával a világ egyik
NGIMKUGDDPȕRGUUȕIʏQTU\ȍIȍTȞNȕUCXKNȍINGICRTȞDD
HɯXȍTQUȍTȞNDGU\ȕNȥPM#\GNUɯRCTVTCU\ȍNNȍU8CUEQFC
)COCPGXȕJG\MȡVJGVɯFGCU\KIGVGVCU\ȍ\CFXȕIȕKI
ŢC\GNUɯHTCPEKCVGNGRGUGMOGILGNGPȕUȕKIŢPGONCMVȍM
nem élt itt semmilyen törzs. A kalózok viszont gyakran
látogatták, hogy itt rejtsék el a zsákmányolt kincseiket.
Sokan úgy tartják, hogy az egyik híres kalóz körülbelül
GWTȞȕTVȕMʏMKPEUGOȕIOKPFKIC\GI[KMU\KIGVGP
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XCPGNTGLVXG5ɯVOKVȡDDC/Q[GPPGU\KIGVGPCNGIGPFC
U\GTKPVGI[GNTGLVGVVMKPEUGVɯT\ɯU\GNNGOKUMșUȕTV*CC
kincsért nem is kerekedünk útra azonnal, már csak azért
is érdemes meglátogatni a szigetet, mert sokáig úgy
VCTVQVVȍMJQI[COKU\VKMWU8CNNGGFG/CKVTȞRWUKɯUGTFGLGC
2TCUNKPU\KIGVGPOCICC\GTGFGVKǺFGPMGTV#\GNNGPMG\ɯLȕV
sosem bizonyították be, így mindenképp látnunk kell a saját
U\GOȥPMMGNЛ'I[ȕDMȕPVC\ūȕFGPMGTVGNOȕNGVŪOGNNGVVU\ȞNC\
KUJQI[QN[CPȕNɯNȕP[GMMGNVCNȍNMQ\JCVWPMCOGN[GMUGJQN
máshol nem élnek a Földön. Ilyenek például a Coco de Mer,
CXKNȍINGIPCI[QDDEUQPVJȕLCUI[ȥOȡNEUȕVVGTOɯHCXCI[C
fekete papagáj, hogy csak néhányat említsünk a számtalan
máshol nem honos faj közül.

www.tropicalmagazin.hu

SEYCHELLE-SZIGETEK

7I]GLIPPI
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]JˉDanny Faure
(2016-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1976. június 29.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX455 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP francia, afrikai,
ázsiai, indiai, kínai, arab
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia, angol és
seselwa
Vallás: római katolikus 82,3%,
anglikán 6,4%, adventista 1,1%,
egyéb keresztény 3,4%, hindu
2,1%, muzulmán 1,1%, egyéb nem
keresztény 1,5%, meghatározatlan
1,5%, nem vallásos 0,6%
*ˉZɧVSWVictoria
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 2,178 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: seychelle-i rúpia (SCR)
1 SCR = 18,27 HUF
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G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ%7I]GLIPPI/ɻ^XɧVWEWɧK
KE^HEWɧKEE^MHIKIRJSVKEPSQVEɯWELEPɧW^EXVE
ɯTɿP2EK]QɯVXɯOFIRJɿKKIXXˉPEOɯXXIVɿPIXXˉPE^
SVW^ɧKNɻZIHIPQIEJSKPEPOS^XEXSXXEOW^ɧQEE^ɯTɳXOI^ɯWM
FIVYLɧ^ɧWSOQIRR]MWɯKIZEPEQMRXEFEROW^IOXSVɯW
EOIVIWOIHIPIQMRXIR^MXɧWE%^IPQɽPXɯZIO+(4NɯRIO
Oɻ^IP EW^SPKɧPXEXɧWFɸPW^ɧVQE^MOOMIQIPXIRE
Oɻ^PIOIHɯWFˉPEXɧZOɻ^PɯWFˉPEOIVIWOIHIPIQFˉPɯWE^
MHIKIRJSVKEPSQFɸP%^MTEVMXIVQIPɯWE+(4 EI^
ɯZVˉPɯZVIEOSR^IVZXSRLEPXIVQIPɯWɯZIPZɧPXS^MO%^IK]JˉVI
IWˉ+(4QIWW^IEPIKQEKEWEFFEW^YFW^ELEVEM%JVMOɧFER
%7I]GLIPPI/ɻ^XɧVWEWɧKEHɸTEVEHMGWSQI^ɯVXREK]SRWSO
ZɧPPEPEXSXNIK]I^RIOFIEW^MKIXIOIR%7I]GLIPPI/ɻ^XɧVWEWɧK
EZMPɧKPIKOMWIFFSP]ERɧPPEQEEQIP]WENɧXƤ^IXˉIW^Oɻ^X
FSGWɧXOM

7I]GLIPPIW^MKIXIOEZMPɧKIK]MOOMIQIPXPY\YWɿHɿPˉLIP]I
%^MHMPPMOɻVR]I^IXLI^ɳK]OMZɧPɸW^SPKɧPXEXɧWNɧV%WXVERHS
PɧWSRɯWRETS^ɧWSRXɽPɯVHIQIWOMTVɸFɧPRMEQEHɧVRɯ^ɯWX
WɯXɧXXIRRMEXIVQɯW^IXFIR TP:EPɯɯHI1EME^ɸVMɧWOɸOYW^SO
ZɻPK]I ZEK]PIQIVɿPRMEXIRKIVFI7I]GLIPPILI^XEVXS^MOE
ZMPɧKPIKREK]SFFEXSPPNEE^%PHEFVEEXSPPELSPɸVMɧWXIORˉWɻO
ɯPRIO%ZMPɧKɻVɻOWɯKMLIP]W^ɳRQIKPɧXSKEXɧWEGWEOOɿPɻR
PIKIWIRKIHɯPP]IPPILIXWɯKIW

T
T

IVQɯW^IX ũ %7I]GLIPPIW^MKIXIOɯKLENPEXEQMRHMK
OIPPIQIWIRQIPIKɯWOMIK]IRPɳXIXX%LˉQɯVWɯOPIX
VMXOɧRIWMOq'EPɧZEK]IQIPOIHMOq'JɻPɯ

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSOũ %W^MKIXIOOSVQɧR]E
QɯKELIXZIRIWɯZIOFIROɻXIPI^XIIPQEKɧXE
QMRˉWɯKMXYVM^QYWXYHEXSWJINPIW^XɯWIQIPPIXX%W˩V˩
ƤPPɯVLIP]IXXũXIOMRXZIE^SVW^ɧKOMWXIVɿPIXɯXɯWE^XLSK]
MK]IOI^XIOQIKˉVM^RMEXIVQɯW^IXW^ɯTWɯKɯXɯWEW^MKIXPEOɸO
ɯPIXJSVQɧNɧXũEVMXOEJSVMRXQIPPIXXHɻRXɻXXIOɘK]PIXXE
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Előﬁzetési
kedvezmény
1 évre 10.440 Ft • 2 évre 19.600 Ft*

Név:
'ɴQ

8IP
1 évre
10.440 Ft

2 évre
19.600 Ft

&IƤ^IXɰWGWIOOɨXYXEPɨW

:MWW^EQIRˊPIKE^IPWˊPETW^ɨQXɹPOɰVIQE^IPˊƤ^IXɰWX

Travel & Lifestyle

)PˉƤ^IXɯWIOQIKVIRHIPɯWI
MRJS$XVSTMGEPQEKE^MRLYŵ
JEGIFSSOGSQXVSTMGEPQEKE^MRŵ[[[XVSTMGEPQEKE^MRLY

www.tropicalmagazin.hu
$QDJ\N¸YHWV«JHNWXULV]WLNDL¾J\Q¸NV«JHN«VXWD]£VLLURG£NHOēͤ]HW«VLNHGYH]P«Q\UHMRJRVXOWDN
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Sierra
Leone
DGP2GFTQFG5KPVTCRQTVWIȍNHGNHGFG\ɯVȕTMȕRG\VGHGNC\QMCV
CFQODQMCVCOGN[GMCOCK(TGGVQYPŢCHɯXȍTQUŢMKMȡVɯLGMȡTȥN
XCPPCMȕUC5GTTCFG.GȏQC\C\ū1TQU\NȍPJGI[NȍPEŪPGXGVCFVC
PGMKM'PPGMURCP[QNOGIHGNGNɯLG5KGTTC.GQPCCOGN[JGN[VGNGP
írásmóddal Sierra Leoneként rögzült az angolban, ahonnan elterjedt
CVȡDDKP[GNXDGKU-ȕUɯDDRQTVWIȍNMGTGUMGFɯMLȡVVGMOCLFC
MKMȡVɯDGPDGPGTɯFȕRȥNVCMGTGUMGFGNOKȍNNQOȍUXȕFGNOȕTG
Ehhez csatlakoztak a hollandok, az angolok és a franciák, hogy a
rabszolga-kereskedelem támaszpontjaként hasznosítsák Sierra
Leonét. A nyugat-afrikai köztársaság szép lassan a rabszolgák
földjévé vált, egészen 1961-ig, amikor kivívta függetlenségét. Az
angol hatalom mély nyomokat hagyott, ami a nyelvben és a jobb
oldali közlekedésben is meglátszik. Sierra Leone hivatalos nyelve
ugyan az angol, de a legtöbben a krio nyelvet beszélik, ami a britnek
GI[ūMQTEUŪXȍNVQ\CVC&CEȍTCCPPCMJQI[5KGTTC.GQPGȣLLȍȕRșVȕUG
GNɯTGJCNCFCRQNIȍTJȍDQTȣŢCOGN[VɯNKIUȣLVQVVCC\
országot – hatásai és következményei még mindig jelen vannak
a mindennapokban. Sierra Leone nyersanyagban gazdag ország
ŢC\GI[KMNGIPCI[QDDI[ȕOȍPVMKVGTOGNɯŢȍOOȕIKUCXKNȍI
legszegényebb államai közé sorolható. Turisztikai infrastruktúra
vidéken egyáltalán nincs, a lakosságának kétharmada írástudatlan,
ȕUUCLPQUTGPFU\GTGUGPGNɯHQTFWNMQNGTCLȍTXȍP[KU

130 TROPICAL

www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
KOMJÁTI
Emese

SIERRA LEONE

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 7MIVVE0ISRI%JVMOEIK]MO
PIKW^IKɯR]IFFSVW^ɧKEELSWW^ɽTSPKɧVLɧFSVɽ
EOSVɧFFMW^IKɯR]IWMRJVEWXVYOXɽVɧXMWW^MRXI
XIPNIWIRIPTYW^XɳXSXXE%^IPQɽPXɯZXM^IHFIRE^SRFER
ELSK]WXEFMPM^ɧPɸHSXXETSPMXMOEMLIP]^IXɯWQIKRˉXXE
OIVIWPIXE^SVW^ɧKR]IVWER]EKEM K]ɯQɧRXXMXɧRɯVG
FEY\MXZEWɯVGEVER]OVɸQ MVɧRXK]SVWɿXIQ˩JINPˉHɯW
MRHYPXQIK%RREOIPPIRɯVILSK]E^SVW^ɧKɽNNɧɯTɳXɯWI
JSP]MOETSPKɧVLɧFSVɽLEXɧWEMɯWOɻZIXOI^QɯR]IMNIPIR
ZERREOEQMRHIRRETSOFER

T

IVQɯW^IXũ %^SVW^ɧKOPɳQɧNEJSP]EQEXSWER
JSVVɸIVˉWIRGWETEHɯOSW%W˩V˩RPEOSXX
W^MRXIXIPNIWIRFIɯTɿPXXIRKIVTEVXMWɧZSRXɽP
ɧXLEXSPLEXEXPERW˩V˩XVɸTYWMˉWIVHˉOJIOW^IRIO

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %7MIVVE
0ISRɯFERɯPˉOɿPJɻPHMIOXɽPR]SQɸXɻFFWɯKI
OɿPɻRFɻ^ˉLYQERMXɧVMYWXɧVWEWɧKSOW^IVZI^IXIO
EPOEPQE^ɧWɧFERɧPP%XYVMW^XMOEQMRXJSKEPSQZMHɯOIR
IK]ɧPXEPɧRRIQPɯXI^MOGWEOEJˉZɧVSWFER*VIIXS[RFER
ZERREOOɿPJɻPHMPɧXSKEXɸOɯVOI^ɯWɯVIJIPOɯW^ɿPZI%^
YXE^ɧWEJˉZɧVSWSR*VIIXS[RSROɳZɿPQMRHIRIOIPˉXX
EREK]SFFZɧVSWSOFEɽK]QMRX&S/IRIQE1EOIRM
ɯW/EQFMEɯW+YMRIELEXɧVɧREOMVɧR]ɧFEPILIXWɯKIW
4IHMKEOMONɧVXEOSXXɧPPɳXNɧOE^SVW^ɧKXIRKIVTEVXNEMũ
0EOOE&IEGL7YWWI\&IEGL6MZIV2YQFIV&IEGL
&YVVI]&IEGL8SOI]&IEGL1EQQE&IEGLũEPIKNSFF
ɿHɿPˉLIP]IOOIPMWJIPZILIXRɯOEZIVWIR]X

www.tropicalmagazin.hu

Sierra Leone
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]JˉJulius Maada
Bio (2018-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1961. április 27.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX71 740 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPmende 30,6%,
temne 29,4%, limba 8,4%, kono 5,2%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
egyéb beszélt nyelvek: mende,
temne, krio (angolalapú keol)
Vallás: muzulmán 60%, keresztény
10%, törzsi vallású 30%
*ˉZɧVSWFreetown
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 11,6 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: Sierra Leone-i leone (SLL)
1 SLL = 0,05 HUF
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Szenegál

5\GT\ɯ
SZILASI Ildikó

132 TROPICAL

S

zenegál az afrikai kontinens
egyik legbiztonságosabb,
legbarátságosabb országa. Ráadásul
Magyarországról hét és fél órás
TGRȥNɯȣVVCNXș\WOȕUMȡVGNG\ɯQNVȍU
DGU\GT\ȕUGPȕNMȥNȕTJGVɯGN#\KUEUȍDșVȞJQI[
a teranga, azaz vendégszeretet országaként
ismert legnyugatibb országban évi 360 napot
süt a nap, és Magyarországról a szubszaharai
régió tekintetében ide lehet a legkönnyebben
és a legolcsóbban eljutni. Az Atlanti-óceán által
körbeölelt Dakarból kezdhetjük utazásunkat,
OGN[PGMDGNXȍTQUȍDCPMKXȍNȞOʏXȕU\GVK
piacokat és szép koloniális épületeket
láthatunk. Itt található Afrika legmagasabb
szobra és a Gorée-sziget is (UNESCO), mely
a transzatlanti rabszolga-kereskedelemnek
állít emléket. Északra haladva muszáj útba
ejteni az egyedülálló Rózsaszín-tavat, és egy
éjszakát berber sátorban tölteni a természetben,
C.QORQWNUKXCVCIGNMȕRGU\VɯFʏPȕKMȡ\V
tevegelve, barangolva. Még északabbra
www.tropicalmagazin.hu

Saint-Louis történelmi szigete (UNESCO)
vár bennünket a világ harmadik legjobb
OCFȍTOGIƒI[GNɯJGN[ȕXGNC&LQWFL0GO\GVK
Parkkal, három millió madár otthonával.
Saly a szenegáli riviéra legfelkapottabb
ȥFȥNɯXȍTQUCEUKNNCIQUU\ȍNNQFȍMUQTȍXCN
kiváló gasztronómiával várja, esténként
fergeteges dob- és táncshow-val szórakoztatja
az utazót. A Ballet Camara tánccsoport már
két ízben turnézott Magyarországon is, így
PGOOGINGRɯJCPȕJȍP[CPU\KȍXCNMȡU\ȡPPGM
vissza a magyaroknak. Salyból egyik nap a
kobantilopokban, zebrákban, zsiráfokban és
UVTWEEQMDCPDɯXGNMGFɯ$CPFKC8CFCURCTMQV
OȍUPCR.GQRQNF5GFCT5GPIJQTU\ȥNɯHȡNFLȕV
CDCQDCDGTFɯMMGNȕUVGTOGU\JCPI[CXȍTCMMCN
tarkított serer földet és a mangróvékkal
teli Saloum Delta Nemzeti Parkot érdemes
megcélozni. Szenegál változatos tájaival,
JCI[QOȍP[ɯT\ɯMWNVȣTȍLȍXCNXKNȍIȡTȡMUȕIK
helyszíneivel rengeteg felfedezni való élményt
kínál.

SZENEGÁL

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 7^IRIKɧP2]YKEX
%JVMOEIK]MOTVSWTIVɧPɸKE^HEWɧKɽ
SVW^ɧKEJINPˉHɯWIE^IWOSVQɧR]^EXM
KE^HEWɧKTVSKVEQQEPZIXXIOI^HIXɯX TɯR^HIZEPZɧGMɸ
TMEGSWɳXɧWFIVYLɧ^ɧWɻW^XɻR^ɯWTVMZEXM^ɧGMɸXɻFF
ɧKE^EXFERMW %W^˩OɻWXIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWSOFɸP
JEOEHɸER7^IRIKɧPEW^SQW^ɯHSWSVW^ɧKSOFER
OMXIVQIPXɧWZɧR]SOɯVGIOMPPIXZIE^SXXXIVQIW^XIXX
QI^ˉKE^HEWɧKMTVSHYOXYQSOJIPHSPKS^ɧWɧVEZEPEQMRX
E^E^SOOEPZEPɸOIVIWOIHɯWVIW^EOSWSHSXXɳK]IVˉWɳXZI
EW^IOYRHIVɯWEXIVGMIVW^IOXSVX%KE^HEWɧKMXɧVWE
HEPQMW^IVOI^IXZɧPXɧWIRRIOIPPIRɯVIQɯKZɧVEX
QEKɧVEJˉOɯRXELEPɧW^EXW^ɧQɳXQIKLEXɧVS^ɸ
QI^ˉKE^HEWɧKMNIPPIK˩QIKɯPLIXɯWMJSVVɧWREO
%7^IRIKɧPOɻVR]ɯOɯRPIZˉZM^IOEZMPɧKLEPFER
PIKKE^HEKEFFXIRKIVIMRIOW^ɧQɳXEREO%W^IRIKɧPM
KEVRɯPEVɧOSXE^IKɯW^ZMPɧKFEI\TSVXɧPNɧO

T
T

IVQɯW^IX ũ 8IVɿPIXɯRIO^ɻQIW^EZERRɧZEP
FSVɳXSXXWɳOWɧKEQIP]IXHɯPR]YKEXSRQSGWEVEO
XEVOɳXEREOɔKLENPEXEũOɿPɻRɻWIREXIRKIVTEVXM
VɯW^IOIRũMKIROIPPIQIWR]ɧVSRWIQXɽPQIPIK

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSOũ (EOEVX
NɸRIQ^IXOɻ^MPɯKMOETGWSPEXEMOIPPIQIW
ɯKLENPEXENɸMRJVEWXVYOXɽVɧNEEVVETVIHIW^XMRɧPNE
LSK]OMMRHYPɸTSRXNEPIK]IRQMRHIREJVEROSJɸR
2]YKEX%JVMOɧFEMRHYPɸOɻVYXE^ɧWREO7^IRIKɧP
XYVM^QYWERIQXɽPNIPIRXˉWHIHMREQMOYWERJINPˉHMO
%^SVW^ɧKFˉZIPOIHMOXɻVXɯRIPQM 7X0SYMWE+SVɯI
W^MKIXI ɯWXIVQɯW^IXM (NSYHNQEHɧVVI^IVZɧXYQ
6ɸ^WEW^ɳRXɸ PɧXRMZEPɸOFER%LEPFERKE^HEKZM^IO
OIHZI^RIOEQɯP]XIRKIVMLSVKɧW^XYVM^QYWREOMW%
Zɳ^YQOɻXIPI^IXXWɯKIXIPXɻVɻPXɯOɯW%PKɳVSROIVIW^XɿP
MQQɧVNɸɧVSRIPPILIXɯVRME^SVW^ɧKSXɳK]IK]VIXɻFF
QEK]EVXYVMWXEMWIPNYX7^IRIKɧPFE

Szenegáli
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ/CEM[5CNN VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOMohammed
Abdallah Boun Dionne (2014-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1960. április 4.
(Franciaországtól). A teljes
függetlenséget a Malitól való leválás
hozta meg (1960. augusztus 20.).
8IVɿPIX196 190 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPvolof 44%, fulbe
24%, szerer 15%, diola 4%, malinke
3%, szoninke 1%, francia 1%,
egyéb 8%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: volof, pular,
jola, mandinka
Vallás: muzulmán 94%, keresztény
5%, törzsi vallású 1%
*ˉZɧVSW Dakar
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 43,24 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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Szomália

5\GT\ɯ
SIPOSHEGYI
Zoltán

S

zomália nemcsak a világ egyik legszegényebb
országa, hanem a legveszélyesebb is. A hazánknál
nyolcszor nagyobb kelet-afrikai államban a
MQTOȍP[\CVJCVȍUMȡTGOKPFȡUU\GCHɯXȍTQUTC
és környékére terjed ki. Az Afrika szarvától
P[WICVTCGUɯMQTȍDDKDTKVI[CTOCVKVGTȥNGVGMNȕP[GIȕDGP
a szakadár Szomáliföld államához tartoznak, ráadásul
CHȕNU\KIGVEUȥEUMȕDGPHGMXɯ2WVHȡNFKUHȥIIGVNGPUȕIGV
követel magának. A káosz tökéletes melegágya a
MȥNȡPDȡ\ɯHGI[XGTGUOKNșEKȍMȕUKU\NCOKUVCEUQRQTVQM
kialakulásának. Az Al-Shabaab terrorszervezet is innen
támadja rendszeresen Kenyát és az ENSZ békefenntartóit.
A leghírhedtebbek mégis a szomáliai kalózok, akik
a kilencvenes évek óta tartják rettegésben a Szuezi-
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EUCVQTPCHGNȕVCTVȞMGTGUMGFɯJCLȞMCVǾI[PGOOGINGRɯ
hogy Szomáliában az idegenforgalom fogalma szinte
ismeretlen. Akik mégis bemerészkednek az országba, csak
szervezett, fegyveres konvojokkal tudnak mozogni. A rossz
ȍNNCRQVȣWVCMQPGI[OȍUVMȡXGVKMCHGI[XGTGUGNNGPɯT\ɯ
RQPVQMCHɯXȍTQUGNJCI[ȍUȍJQ\RGFKIMȥNȡPGPIGFȕN[MGNN
/QICFKUJWHɯNȍVXȍP[QUUȍICC5CPIJCLPȕXTGMGTGU\VGNV
óváros. A kolonialista épületekkel szegélyezett tengerparti
TȕU\CRQNIȍTJȍDQTȣGNɯVVOȕICIC\FCIQMRKJGPɯJGN[G
volt, bárokkal és boltokkal. Manapság már csak a romos
MCVGFTȍNKUɯT\KTȕIKHȕP[ȕV
A Dzsibuti határához közeli Berbera tengerpartja vagy a Laas
Geel-i sziklarajzok azonban megérnek egy kis ügyintézést.

www.tropicalmagazin.hu

SZOMÁLIA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^SVW^ɧKFER
FIRQIKW^˩RXEOɻ^TSRXMLEXEPSQE^SVW^ɧK
TSPMXMOEMPEKɯWKE^HEWɧKMPEKXIPNIWIRɻWW^ISQPSXX
%^YXɸFFMɯZIOFIRE^ɧXQIRIXMOSVQɧR]ZEPEQIP]IWX
WXEFMPM^ɧPRMXYHXEELIP]^IXɯXE^SVW^ɧKOɻ^TSRXMVɯW^IMR-XX
OI^HˉHɻXXELIP]VIɧPPɳXɧWEKE^HEWɧKOI^HQEKɧVEXEPɧPRM
1SKEHMWLYOSQSP]JINPˉHɯWIRQIRXOIVIW^XɿPE^IPQɽPX
ɯZIOFIRFɧVEFM^XSRWɧKMLIP]^IXQɯKQMRHMKVSWW^ɳK]
EOɿPJɻPHMFIJIOXIXˉOOɻ^ɿPGWEOELE^EXɯVˉW^SQɧPMEO
W^ɧQENIPIRXˉW%^SOSREXIVɿPIXIOIRELSZɧRIQXIVNIH
OMEOɻ^TSRXMOSVQɧR]LEXEPQEXSZɧFFVEMWXIPNIWEOɧSW^
K]EOSVMEOEREK]OMXIVNIHɯW˩ɯLɳRWɯKIO.

T
T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKXIVɿPIXɯRIOPIKREK]SFF
VɯW^IWMZEXEKZEK]JɯPWMZEXEK

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %^SVW^ɧK
XIVɿPIXɯREXYVM^QYWNIPIRPIKMWQIVIXPIR%/ɿPɿK]
QMRMW^XɯVMYQRIQNEZEWSPNELSK]FɧVOM7^SQɧPMɧFE
YXE^^SR%W^EOEHɧV7^SQɧPMJɻPHWSOOEPFM^XSRWɧKSWEFF
VIRHI^IXXIFFɯWQMRMQɧPMWW^ɧQɽXYVMWXɧXQɧVJSKEH
%JˉZɧVSWX,EVKI]WɧXGWEOOɿPɻRIRKIHɯPP]IPOɳWɯVIXXIP
PILIXMXXMWIPLEK]RMEOMONɧVXEOSXXE^XQSRHNɧO&IVFIVE
XIRKIVTEVXNEZEK]E0EEW+IIPMW^MOPEVEN^SOQIKɯVMOE
OEPERHSOEX

www.tropicalmagazin.hu

Szomáli
7^ɻZIXWɯKM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉMohamed Abdullahi
/QJCOGFū(CTOCCLQŪ VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOHassan Ali Khayre
(2013-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. július 1. (brit és
olasz irányítású ENSZ-mandátum
alól)
(Az ország északi része 1991-ben
kikiáltotta függetlenségét
Szomáliföld néven. Ez a terület de
facto nem tartozik a mogadishui
kormány fennhatósága alá,
a függetlenséget azonban a
nemzetközi közösség nem ismerte
el. A mogadishui kormány valós
fennhatósága azonban még ennél is
MKUGDDVGTȥNGVTGCHɯXȍTQUMȡ\XGVNGP
körzetén kívül néhány városra és
környékükre terjed ki.)
8IVɿPIX637 657 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP szomáli 85%,
egyéb 15%
Nyelv:
hivatalos nyelv: szomáli
egyéb beszélt nyelv: arab
Vallás: szunnita iszlám
*ˉZɧVSWMogadishu
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ
összesen: nincs adat
GI[HɯTGLWVȞPKPEUCFCV
Pénznem: szomáli shilling (SOS)
1 SOS = 4,46 HUF (A hazai pénz
mellett kiterjedt az amerikai dollár
használata. Szomáliföld saját pénzt
nyom szomáliföldi shilling néven.)
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Szudán
A

\ǺU\CMMGNGV#HTKMȍDCPHGMXɯ5\WFȍPC
GUU\ȕVXȍNȍUGNɯVVCHȡNFTȕU\NGIPCI[QDD
országa volt. Dél-Szudán a 2,5 millió- km2 nyi terület mintegy egyharmadával, illetve
COKNNKȞUNCMQUUȍIDȞNOKNNKȞHɯXGN
TGPFGNMG\GVVȆUU\GUUȕIȕDGPQTU\ȍIICNXQNVJCVȍTQU
Államformája köztársaság tartományi államokkal. 1956
ȞVCHȥIIGVNGPVɯNC-CVQPCK*WPVCC-QPITGUU\WU
2ȍTVVCNMȡ\ȡUGPMQTOȍP[Q\(ɯXȍTQUC-JCTVQWO 
millió lakossal), az etnikai csoportok száma több mint
500. Khartoum a két Nílus találkozásáról, az „Omdurmáni
2KCEȍTȞNŪKUOGTV*KXCVCNQUP[GNXC\CTCDKNNGVXGC\CPIQN
Vallási megoszlás: 70% szunnita muzulmán, 25% törzsi,
5% keresztény (1972). Magyar szempontból lényeges a
OCI[CTCDQMIC\FCUȍIKVGXȕMGP[UȕIGPȕJȍP[JQPƒVȍTUWPM
COCI[CTMWNVȣTȍVKUPȕRU\GTʏUșVKȆVHɯȕIJCLNCVKVȍLTC
QU\VJCVȞCUKXCVCIVȞNC\ɯUGTFɯKIOKPFGPOGIVCNȍNJCVȞ
Sokan mondják, hogy aki ismeri Szudánt, ismeri Afrikát. A
PGO\GVIC\FCUȍICNCRLCCOG\ɯIC\FCUȍI#)&2ȍV
adja, s mivel a lakosság 80%-a kapcsolódik az ágazathoz,
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5\GT\ɯ
Prof. Dr.
KANIZSAY
Endre

șI[GI[DGPLGNGPVɯUVȍTUCFCNOKVȕP[G\ɯKU#\GZRQTVDCP
KUFQOKPȍPU#\ȍNNCVVGP[ȕU\VȕUHɯMȕPVPQOȍFCOGN[C\
GUɯUȕXU\CMQVMȡXGVK)C\FCUȍIKNCIMKGOGNMGFɯU\GTGRG
van még az olajnak, ami a több évtizedes háborúk miatt (pl.
Darfur) állandó vita tárgyát képezi. Nagy súlyt fektetnek a
OG\ɯIC\FCUȍIHGLNGU\VȕUȕTG C)G\KTC5EJGOGȞVC
üzemel). A jó ökológiai adottságú Jebel Marra projekt (FAO)
zajlik Darfurban, de mind a társadalmi, mind a gazdasági
JGN[\GVIȍVLCCHGLNGU\VȕUPGM GNUɯMȡXGUȣVMO 
5\WFȍPȕNGVȕVC0KOGTKGNPȡMUȕIGCNCVVMG\FɯFɯOCLFC
Hunta, illetve a 2011-es szétválás után is folytatódó háborúk
ȕURWEEUQMPGJG\șVKM'NOQPFJCVȞJQI[C\KIGPMȥNȡPDȡ\ɯ
VȡTVȕPGNOKVTCFșEKȞLȣU\WFȍPKGODGTGMDȕMGU\GTGVɯGM#
békés Szudán a Közel-Kelet, a FAO szerint egész Afrika
éléskamrája lehetne. Ezzel szemben a gyarmatosítók által
XQPCN\ȞXCNOGITCL\QNVJCVȍTQMGNGXGJȍDQTȣUVʏ\HȕU\GMMȕPV
szolgálnak, amelynek következménye: több százezer halott
&CTHWT VȡDDU\ȍ\G\GTȕJG\ɯȕUȕJGPJCNVGODGT &ȕN
Szudán). A permanens háborúk mögött a legtöbb esetben a
korábbi, illetve az új gyarmatosítók állnak.

www.tropicalmagazin.hu

SZUDÁN

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ A
HɯPMSVW^ɧKVɯW^OMZɧPɧWɧX
QIKW^IRZIHXI7^YHɧR
KE^HEWɧKEQMZIPEOSVɧFFERE
KE^HEWɧKLENXɸIVINɯRIOW^ɧQɳXɸ
SPENMTEVNIPIRXˉWVɯW^FIRHɯPVIOIVɿPX
%^SPENɧVɧREOGWɻOOIRɯWIMWW^IVITIX
NɧXW^SXXEFFERLSK]E^IPQɽPXɯZIOFIR
NIPIRXˉWIRIPQEVEHXEJINPˉHɯWE
ZɧVEOS^ɧWSOXɸP4S^MXɳZJINPIQɯR]
ZMW^SRXLSK]E^SVW^ɧKIPPIRɯVZɯR]FIR
PɯZˉEQIVMOEMW^EROGMɸONIPIRXˉWVɯW^ɯX
JIPSPHSXXɧOFIRɳK]W^EFEHEFFER
ɧVEQSPLEXFIEOɿPJɻPHMXˉOI7^YHɧRFE
%^SPENQIPPIXXJSRXSWEQI^ˉKE^HEWɧK
E2ɳPYWZɻPK]ɯFIROMZɧPɸJɻPHIOZERREO
ɯWQIKJIPIPˉLEW^RSWɳXɧWWEPLEXEPQEW
XIVQɯWɧXPEKSOEXPILIXRIIPɯVRM

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧK
XIVɿPIXɯRIOPIKREK]SFFVɯW^I
WMZEXEKZEK]JɯPWMZEXEK%^
SVW^ɧK ɧXIVHˉFSVɳXNEE^IK]IXPIR
JSRXSWIVHIMXIVQɯOEKYQMEVɧFMOYQ
)^XE^MPPEXW^IVIOFIRɯHIWMTEVM

XIVQɯOIOFIRɯWVEKEW^XɸOFER
JIPLEW^RɧPXER]EKSXE^EOɧGMɧFɸP
R]IVMOOMEQIP]REK]XIVɿPIXIRRˉ
EOɻ^ɯTW^YHɧRMW^EZERRɧOSR%
ZMPɧKXIVQIPɯWɯXEHNEE^SVW^ɧK
)RRIOLEW^RSWɳXɧWɧZEPMPPIXZIXSZɧFFM
Zɳ^OɯW^PIXIOQIKQS^KEXɧWɧZEP
LEXEPQEWJɻPHXIVɿPIXIOIXPILIXRI
XIVQˉZɯXIRRME^SVW^ɧKFER

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO
ũ%TSPKɧVLɧFSVɽEFIPWˉ
FM^SR]XEPERWɧKRIQOIHZI^IXX
EXYVM^QYWJINPˉHɯWɯRIO1EMWOIZɯW
XYVMWXEPɧXSKEXGWEOIP7^YHɧRFETIHMK
E^SVW^ɧKKE^HEKXɻVXɯRIPQMQɽPXNE
W^ɧQSWPɧXZɧR]SWWɧKSXOɳRɧP-XXZERREO
EZMPɧKPIKREK]SFFTMVEQMWQI^ˉM
(^WIFIP&EVOEPɯW1IVSɯɸOSVMIQPɯOIM
QɧVJIPMWOIVɿPXIOEZMPɧKɻVɻOWɯKIO
PMWXɧNɧVEHIEZɧVSQɧR]SWPMWXɧR
SXXZERTɯPHɧYPEXMXSO^EXSW7YEOMR
W^MKIXMW%:ɻVɻWXIRKIVTEVXNEOMZɧPɸ
FɽZɧVLIP]W^ɳRIOIXOɳRɧP

www.tropicalmagazin.hu

7^YHɧRM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Omar al-Basír
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1956. január 1.
(az Egyesült Királyságtól és
Egyiptomtól)
8IVɿPIX 1 886 068 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP szudániak 70%,
egyéb (núbiai, nuba, nuer, bedzsa,
dinka, fellata/fulbe, külföldi) 30%
Nyelv:
hivatalos nyelv: arab, angol
egyéb beszélt nyelvek: núbiai, ta
bedavi
Vallás: szunnita iszlám
*ˉZɧVSW Khartoum
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 187 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: szudáni font (SDG)
1 SDG = 38 HUF
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Szváziföld

V

CNȞU\șPʏNGIOȕIPGOUQMCPJCNNQVVCM
'UYCVKPKTɯNRGFKIPGOGI[ȣLCHTKMCKȍNNCO
A dél-afrikai Szváziföld nevét idén áprilisban,
CDTKVGMVɯNXCNȞHȥIIGVNGPGFȕUȡVXGPGFKM
évfordulóján változtatta meg III. Mswati király.
Ezzel az uralkodó a törzsi gyökerekhez kívánt visszanyúlni.
#&ȕNCHTKMCK-ȡ\VȍTUCUȍIȕU/Q\CODKMMȡ\ȕDGȕMGNɯFȡVV
királyság a kontinentális Afrika második legkisebb országa,
mégis hatalmas különbségek feszítik szét. Autóval érkezve
GI[DɯNU\GODGVʏPKMJQI[C\WVCMLȞOKPɯUȕIʏGMC
települések rendezettek, és a turistalátványosságok jobban ki
vannak táblázva, mint Európában. Eswatini a Johannesburg
és Maputo közti úton fekszik, így kiváló egy rövid pihenésre,
TȍCFȍUWNC-TȥIGT0GO\GVK2CTMKUGI[ȞTȍPDGNȥNGNȕTJGVɯ
Magyaroknak még vízum sem kell a belépéshez, és a
JCVȍTȍVMGNȕUOGINGRɯGPQNCLQ\QVV5\ȍ\KHȡNFNGIPCI[QDD
vonzereje mégis az, hogy olcsó. A szafariparkokat többnyire
C\ȍNNCOVCTVLCHGPPȕUCDGNȕRɯOKPFGPJQNHQTKPV
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MȡTȥNXCP#NGIGI[U\GTʏDDGPCWVȞDCRCVVCPXCNGUJGVLȥM
meg a zebrákat, az impalákat és a vízilovakat természetes
MȡTP[G\GVȥMDGP(ɯNGIJQI[KVVCNGIMȡPP[GDDC\CWVȞDȕTNȕU
is. A szabályok lazításával a király és kabinetje egyre több
VWTKUVȍVRTȞDȍNC\QTU\ȍIDCEUCNQICVPK#HɯXȍTQU/DCDCPG
egy üde színfolt azok számára, akik megcsömörlöttek az
inkább Amerikára hasonlító Dél-afrikai Köztársaságtól, de
még nem állnak készen az igazi harmadik világbeli kalandra.
A látogatók táncbemutatókon és kiállításokon keresztül
ismerhetik meg a törzsi hagyományokat. Ugyanakkor a
monarchiának árnyoldala is van. Idén szeptemberig nem
XQNVCMU\CDCFXȍNCU\VȍUQMȕUCMKTȍN[OȍKIOGIɯTK\VG
VGNLJCVCNOȍV#\ȕXGU/UYCVKPCMHGNGUȕIȕVɯNGFFKI
I[GTOGMGU\ȥNGVGVV#OCICUCPHGMXɯȕUGN\ȍTVȍNNCO
MKHGLG\GVVGPDGNVGTLGUșI[CXȕTHGTVɯ\ȕUOGNNGVVCPGOK
betegségek is gyorsan terjednek. Eswatini jelenleg az AIDSU\GNNGIKPMȍDDHGTVɯ\ȡVVQTU\ȍICXKNȍIQP/KPFGPPGI[GFKM
lakosban kimutatható a vírus.

www.tropicalmagazin.hu

SZVÁZIFÖLD

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %FɧR]ɧW^EXɯWEJEOMXIVQIPɯW
VEHMOɧPMWZMWW^EW^SVYPɧWER]SQɧRE^SVW^ɧKPIKJˉFF
FIZɯXIPMJSVVɧWEMQɯVWɯOPˉHXIOEXIVGMIVW^IOXSVVE XY
VM^QYWW^SPKɧPXEXɸMTEV ZEPɸɧXɧPPɧWũW^ɧQSWSOOɻZIOI^XɯFIR
ũGWEOPEWWERLEPEH)W[EXMRMKE^HEWɧKELEWSRPɸEREPEOSWWɧK
ɯPIPQI^ɯWɯLI^HɻRXˉLɧR]EHFERE(ɯPEJVMOEM/ɻ^XɧVWEWɧKXɸP
JɿKK%OSVQɧR]^EXWXEFMPM^ɧPɸɯWFIVYLɧ^ɧWɻW^XɻR^ˉPɯTɯWIM
IPIHHMKGWEOQɯVWɯOIPXWMOIVVIPNɧVXEOFɧVE^SVW^ɧKREOWMOIVɿPX
IPOIVɿPRMIE^ɧPPEQGWˉHɻX

T
T

IVQɯW^IX ũ%^SVW^ɧKɯKLENPEXEEQEKEWEFFJIOZɯWQMEXX
E^EJVMOEMɧXPEKLS^OɯTIWXL˩ZɻWIFFɯWGWETEHɯOSWEFF

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %XYVM^QYW)W[EXMRM
IK]MOPIKWMOIVIWIFFɧKE^EXE*INPIW^XɯWɯXQɯKE^
ETEVXLIMHMHINɯROI^HXɯOIP)OOSVWSOERE^ɯVXNɧVXEOɧX
7^Zɧ^MJɻPHVIQIVXSXXWSOSP]ERHSPKSXPILIXIXXGWMRɧPRMPɧXRM
EQMXEW^MKSVɽERW^EFɧP]^SXX(ɯP%JVMOɧFERRIQũIRKIHɯP]I^XɯO
TɯPHɧYPEW^IVIRGWINɧXɯOSXEQMMKIRNIPIRXˉWFIZɯXIPXLS^SXX
EOMVɧP]WɧKREO&ɧVE^ETEVXLIMHRIOLɽW^ɯZIZɯKIEXYVM^QYW
WMOIVIJSP]XEXɸHMO1EIPWˉWSVFEREWENɧXSWW^Zɧ^MOYPXɽVɧXɯW
E^XEXɯR]XLERKWɽP]S^^ɧOLSK])W[EXMRM%JVMOEYXSPWɸJɿKKIXPIR
XɻV^WMOMVɧP]WɧKEɳK]EOMVɧP]MɿRRITWɯKIORIOOMIQIPXW^IVITɿO
ZEREXYVM^QYWFERHIIK]VIXɻFFIRPɧXSKEXNɧOEOMVɧP]WɧK
XIVQɧPJɿVHˉNɯXMPPIXZIɧPPEXVI^IVZɧXYQEMXELSZɧZMWW^EXIPITɳXIXXɯO
E^SVSW^PɧRSOEX.

5\GT\ɯ
SIPOSHEGYI
Zoltán

www.tropicalmagazin.hu

)W[EXMRM
OSVɧFFER
7^Zɧ^MJɻPHM
/MVɧP]WɧK
Államforma: abszolút monarchia
ɌPPEQJˉIII. Mswati király (1986-tól)
1MRMW^XIVIPRɻOBarnabas Sibusiso
Dlamini (2008-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK1968. szeptember 6.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX17 363 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP szvázi 84%,
zulu 10%, tsonga 3%, indiai 2%,
egyéb 1%.
Nyelv:
hivatalos nyelv: swati és angol
Vallás: cioni keresztény 40%, római
katolikus 20%, muzulmán 10%,
egyéb (köztük anglikán, bahai,
metodista, mormon, zsidó) 30%
*ˉZɧVSWSO
Mbabane – adminisztratív
Lobamba – királyi
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 11,34 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: szvázi lilangeni (SZL)
1 SZL = 21,51 HUF
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Tanzánia
E

gy színes-szagos
VGTOȕU\GVƒNOJG\JCUQPNșV
leginkább Tanzánia, ez a
OGUGU\GTʏMGNGVCHTKMCK
ország a vadállatok és
a madarak millióival teli nemzeti
parkjaival. Egy lélegzetelállító vidék
az Indiai-óceán partján, amit minden
szavanna- és szafarimegszállott
#HTKMCMGFXGNɯPGMNȍVPKCMGNN#\ȞEGȍP
partszakaszán forró, párás, trópusi a
klíma, amit valamelyest enyhít a tenger
közelsége.
Az ország két szövetségi állama egykor
brit mandátumterület volt: Tanganyika
1961-ben nyerte el függetlenségét, és
1964-ben egyesült Zanzibárral.
Ha vakítóan fehér, puha homokkal
borított strandok türkizkék vizére
és fürdésre vágyunk, irány Zanzibár
U\KIGVGȕUCMɯXȍTQUCJșTGU5VQPG
Town promenádja és piaca, ahol
DCTȍVUȍIQUXGPFȕIU\GTGVɯJGN[KGM
várnak minket.
Ha viszont maradnánk a klasszikusabb
értelemben vett Tanzánia-élménynél,
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mindenképp látnunk kell a
Kilimandzsárót, Afrika legmagasabb
hegyét, melynek oldalát trópusi
ɯUGTFɯMU\GIȕN[G\KMȕUCOQEUCTCMMCN
tarkított Serengeti Nemzeti Parkot,
COGN[GNMȕRGU\VɯIC\FCIȕNɯXKNȍIȍXCN
vadrezervátumaival mindenkit
NGP[ʏIȡ\5GJQNOȍUJQNC(ȡNFȡPPGO
látható ennyi gnú, zebra és antilop sem.
Az Olduvai-árok területén régészeti
NGNɯJGN[GMTGDWMMCPJCVWPMC/CP[CTC
VȞGTFɯUOQEUCTCUMȡT\GVGXKU\QPV
a flamingó-, elefánt-, csimpánz- és
XCFOCEUMCɯTȥNVGMMGFXGPEJGN[GNGJGV
Az UNESCO kulturális világörökségének
TȕU\G<CP\KDȍTMɯXȍTQUC C\GI[GVNGP
OCKUOʏMȡFɯɯUKXȍTQU-GNGV#HTKMȍ
ban, amely a világörökség része),
a Kilwa Kisiwani romjai és Songo
Mnara romjai. Az UNESCO természeti
világörökségeinek részei pedig a
Ngorongoro Természetvédelmi Terület,
a Serengeti Nemzeti Park, a Selous
Vadrezervátum és a Kilimandzsáró
Nemzeti Park.
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5\GT\ɯ
BRECZ Judit

TANZÁNIA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^SVW^ɧKKE^HEWɧKɧREOEPETNEE
QI^ˉKE^HEWɧK OɧZɯXIEW^M^ɧPK]ETSXOYOSVMGEHSLɧR]
QERMɸOEW^IKJ˩W^IK %QI^ˉKE^HEWɧKJSKPEPOS^XEXNEE
QYROEIVˉXɽPR]SQɸXɻFFWɯKɯXɯWXIVQIPMQIKERIQ^IXMNɻZIHIPIQ
RIK]IHɯXMPPIXZIE^I\TSVX ɧX/MWQIRR]MWɯKFIREVER]EXɸRX
ɯWHVɧKEOɻZIOIXFɧR]ɧW^REO%^SVW^ɧKFERQɯKQMRHMKREK]E
W^IKɯR]WɯKHIEWXEFMPTSPMXMOEMVIRHW^IVQIPPIXXE^YXɸFFMɯZIOFIR
NIPIRXˉWRɻZIOIHɯWXXYHXEOIPɯVRM.IPIRXˉWMRJVEWXVYOXYVɧPMWũZEWɽX
OMOɻXˉũTVSNIOXIOMRHYPXEOIP

T

IVQɯW^IXũ 8ER^ɧRMEZɯHNIK]IM%JVMOEPIKQEKEWEFFGWɽGWE
E/MPMQERH^WɧVɸ Q E7IVIRKIXM2IQ^IXM4EVO EOIR]EM
1EWEM1EVEQɧWMOSPHEPE E2KSVSRKSVSOVɧXIV)WˉWɯZW^EOSO
QɧVGMYWOɻ^ITɯXˉPQɧNYWMKɯWERSZIQFIVHIGIQFIV%^YXE^ɧWVEE
PIKOIPPIQIWIFFENɽRMYWZɯKɯXˉPSOXɸFIVMKXIVNIHˉMHˉW^EOMKE^E^ɧVEO
MP]IROSVREK]SRQEKEWEO

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ %XYVM^QYW8ER^ɧRMEIK]MO
PIKNSFFERXIPNIWɳXˉMTEVɧKEMKIROIHZI^ˉEHSXXWɧKEMXOMLEW^RɧPNE
E^SVW^ɧKXɻFFVɯKMɸNEMW%^SVW^ɧKFERRIQ^IXMTEVO
XEPɧPLEXɸOɻ^XɿOEZMPɧKPIKMWQIVXIFFZEHFERPIKKE^HEKEFFXIVɿPIXIM
ũ>ER^MFɧV%W^MKIXEXER^ɧRMEMR]EVEPɸXYVM^QYWOɻ^TSRXNE*ˉZɧVSWE
7XSRIXS[RZMPɧKɻVɻOWɯKMW^ɳRLIP]/IPIX%JVMOEPIKOIPPIQIWIFF
XɻVXɯRIPQMLERKYPEXSXɧVEW^XɸXIPITɿPɯWI
ũ%^ŲɯW^EOMW^EJEVMɽXZSREPű-XXXEPɧPLEXɸOEZMPɧKPIKMWQIVXIFFZEHFER
PIKKE^HEKEFFRIQ^IXMTEVONEM 7IVIRKIXM2SKVSRKSVS/VɧXIV1ER]EVE
%VYWLE 
%ŲHɯPMW^EJEVMɽXZSREPűE^ɯW^EOMRɧPOIZɯWFɯPɧXSKEXSXXEFFYK]EREOOSV
ɯTTIRI^ɯVXK]EOVEROIZɯWFɯ^WɽJSPXũPIKJSRXSWEFFVɯW^IE7IPSYW
:EHVI^IVZɧXYQEOɻ^IPɯFIRXEPɧPLEXɸO/MP[E/MWM[ERMVSQNEM
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Tanzániai
)K]IWɿPX
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ,QJP/CIWHWNK VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Kassim Majaliwa
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1964. április 26. (brit
igazgatású ENSZ-mandátum alól).
Tanganyika 1961-ben, Zanzibár
pedig 1963 decemberében vált
függetlenné. A két terület 1964.
április 26-án lépett unióra.
8IVɿPIX: 945 090 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPTanganyika:
afrikai 99% (köztük bantu 95%,
KNNGVXGMȥNȡPDȡ\ɯNȕNGMU\ȍOȣ
kisebb törzs), egyéb (európaiak,
arabok és ázsiaiak) 1%; Zanzibar:
HɯMȕPVCTCDQMȕUCHTKMCKCM
Nyelv:
hivatalos nyelv: szuahéli, angol
Vallás: Tanganyika: keresztény 30%,
muzulmán 35%, törzsi vallású 35%;
Zanzibar: több mint 99% muzulmán
*ˉZɧVSW Dodoma (gazdasági
központ: Dar es-Salaam)
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 162,2 millió USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: tanzániai shilling (TZS)
1 TZS = 0,13 HUF
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Togó
T

ogó vagy Togói
Köztársaság – neve ewe
nyelven annyit jelent,
JQI[ūCVGPIGTJȍ\CŪ
hiszen 56 kilométer
hosszú partszakasszal rendelkezik. Az
ország legmagasabb pontja a Mont
Agou (986 méter).
Nyugat-Afrika országai közül a
legkisebb és kevéssé ismert, pedig történelme igen változatos
– érdekesség például, hogy annak
KFGLȕPGNɯU\ȡTCPȕOGVGMHQINCNVȍMGNC
PCI[VȞXKFȕMȕV#\GNUɯXKNȍIJȍDQTȣV
MȡXGVɯGPC\QPDCPɯMGVNGXȍNVQVVȍMC
franciák, Togó francia gyarmat lett,
hivatalos nyelve mai napig ez. A kései
HGJȕTGNP[QOȍUPCMXCI[C\KIGPGTɯU
I[ȡMGTʏVTCFșEKȞKMPCMMȡU\ȡPJGVɯGP
a nemzeti vallást sem az iszlám, sem
a kereszténység nem tudta háttérbe
szorítani – máig a vudu maradt. 37 nép
él itt, köztük a legnagyobb az ewe, akik
a beszámolók szerint nagyon kedvesek
és mosolygósak, annak ellenére, hogy
életszínvonaluk igen alacsony. Az
ország évtizedek óta épít a turizmusra.
(ɯXȍTQUC.QOȕKVVKNNGVXG6QIQXKNNGDGP
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fejlett, modern infrastruktúra vár minket,
ami kontrasztban áll egyedi, nagy
XQP\GTGLʏȣI[PGXG\GVVHȕVKURKCECKMMCN
ahol megannyi bizarr csodaszerüket
látva rögtön szemünk elé tárul a vudu
törzsi hiedelemvilága. Itt a tehénfaroktól
kezdve a lófejig és vuduszobrokig
mindent megvásárolhatunk, ha
pedig úgy tetszik, gyógyító sámánok
segítségét is kérhetjük, akik garantálják
számunkra akár a biztonságos
utazásunkat, akár a sikeres szerelmi
életünket.
Koutammakou, a batammaribák vidéke,
az ország egyetlen világörökségi
helyszíne. Itt találhatóak a tambera
PȕREUQRQTVGTɯFșVOȕP[U\GTʏVQTP[QU
kis házai. Az alsó szinten tartják az
ȍNNCVQMCVCMȡ\ȕRUɯU\KPVCMQP[JC
CVGVɯVGTCU\TȞNRGFKIMKUCNXȞMWEMȞM
nyílnak. A tornyok gabonatárolók – a
ICDQPCȕUC\ȕNɯȍNNCVQMI[CMQTNCVKNCI
C\KVVȕNɯMOGIȕNJGVȕUKHQTTȍUCK#
ƒCVCNƒȣMHGNPɯVVȕCXCVȞU\GTVCTVȍUC
is itt zajlik, amelyek során nem ritkán
állatáldozatot is bemutatnak, hiszen
CJKGFGNGOU\GTKPVC\ɯUȡMU\GNNGOG
átjárja és vigyázza otthonaikat.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
BRECZ Judit

TOGÓ

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 8SKɸPEOSWWɧKɧREOHɻRXˉLɧR]EHEE^
EKVɧVW^IOXSVFERHSPKS^MOEQIP]E^SVW^ɧKJˉFIZɯXIPMɯWOIVIWOIHIPQM
JSVVɧWɧREOXIOMRXLIXˉ%OɸOYW^EOɧZɯɯWEK]ETSXXIVQIW^XɯWXIVɯR
OɿPɻRɻWIRTVSHYOXɳZEXSKɸMKE^HEWɧKIXIVQɯOIOEHNɧOEOɿPOIVIWOIHIPIQ
 ɧX%OɿPɻRFɻ^ˉLIP]IOVˉPɯVOI^ˉRIQ^IXOɻ^MWIKɯP]IOɯWKE^HEWɧKɯTɳXˉ
W^YFZIRGMɸOFIVYLɧ^ɧWSOLEXɧWɧVE8SKɸJSOS^EXSWJINPˉHɯWMW^MRXIX
OɯTIWXEVXERME^IPQɽPXɯZIOWSVɧR*SW^JɧXFɧR]ɧW^EXXIVɯRE^SVW^ɧK
FIZIVIOIHXIQEKɧXERɯK]PIKNIPIRXˉWIFFI\TSVXˉVOɻ^ɯɌ^WMɧFERɯW
)YVɸTɧFERMWOMXIVNIHXTMEGEZERE8SKɸFERXEPɧPLEXɸɧWZɧR]REO%RɻZIOZˉ
ɯWHMJJIVIRGMɧPɸHɸOIVIWOIHIPQMOETGWSPEXSOIK]VIXɻFFFIZɯXIPMJSVVɧWLS^
WIKɳXMOLS^^ɧEOSVQɧR]^EXSXEQIP]ERIQ^IXOɻ^MOɯVɯWIORIOIPIKIXXɯZI
LEXɯOSR]ERTVɸFɧPJIPPɯTRMEOSVVYTGMɸIPPIRIK]ɽXXEPW^ɯPIWɳXIRMW^ɧRHɯOS^MO
ETMEGMPMFIVEPM^ɧGMɸX

T
T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKHɯPMRIHZIWIFFXIVɿPIXIMMKIRW˩V˩RPEOSXXEO
ɯW^EOVEELSK]GWɻOOIREGWETEHɯOQIRR]MWɯKIGWɻOOIRE
RɯTW˩V˩WɯKMW3XXXEPɧPLEXɸOE^SVW^ɧKRIQ^IXMTEVONEM%^ɯKLENPEX
XVɸTYWMJSP]EQEXSWERJSVVɸE^IWˉWɯZW^EOVɻZMH
YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ 8SKSQɧVELIXZIRIWɯZIOXˉP
MK]IOI^IXXJIPOIVɿPRMERIQ^IXOɻ^MXYVM^QYWXɯVOɯTɯVIɳK]E
JˉZɧVSWFER0SQɯFERMPPIXZI8SKSZMPPIFIRNɸRIQ^IXOɻ^MW^ɳRZSREPɽ
IPPɧXɧWXZɧVLEXYRO%^SVW^ɧKQɧWVɯW^IMRE^MRJVEWXVYOXɽVEK]IRKɯFF
%^SVW^ɧKIPWˉW^ɧQɽZSR^IVINIEWENɧXSWOYPXɽVɧNEELEK]SQɧR]SW
ZEPPɧWSWWɧKEEZYHYLMIHIPQIOZMPɧKE)FFIQɧVEOOSVFIXIOMRXɯWX
R]IVLIXɿROLEIPQIK]ɿROEPSQɯMJɯXMWTMEGVEELSPEPIKZEPɸW^ɳR˩XPIRIFF
ZEVɧ^WW^IVIOIXɧVYPNɧOHIQɯKɯVHIOIWIFFLEIPNYXYRO/SYXEQQEOSYFEE
FEXXEQEVMFɧOJɻPHNɯVIE^SVW^ɧKIK]IXPIRZMPɧKɻVɻOWɯKMLIP]W^ɳRɯVI
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8SKɸM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ: Faure Gnassingbé
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻO Komi Klassou
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1960. április 27.
(francia igazgatású ENSZmandátum alól)
8IVɿPIX56 785 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP21 etnikumból
VGXɯFKMȡUU\GYGCFLC
temba-kabre 23,1%, akebou 13,2%,
gurma 9,7%, ana-ife 6,8%, nem
afrikai 0,99%, egyéb 6%
Nyelv:
hivatalos nyelv: francia
egyéb beszélt nyelvek: ewe és
mina (a leginkább használt afrikai
P[GNXGM MCDLGFCIQODG HɯMȕPVC\
északi területeken elterjedtek).
Vallás: keresztény 29%, muzulmán
20%, törzsi vallású 51%
*ˉZɧVSW Lomé
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összesen: 12,94 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: CFA frank (XOF)
1 XOF = 0,46 HUF
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Tunézia

5\GT\ɯ
TIKÁSZ
Cseperke
Orsolya

ū'I[ȕDMȕPVC\VIQPFQNQOJQI[-CTVJȍIȞVGNMGNNRWU\VșVCPKЛŪ
– Cato hiába hangoztatta óhaját minden egyes beszéde
XȕIȕPC4ȞOCK-ȡ\VȍTUCUȍIDCPC\ȞMQTKȍNNCOVGTȥNGVGDɯ
MȕVG\GTȕXXGNMȕUɯDDKUNCMQVV5ɯVMȡ\MGFXGNVEȕNRQPVLCC
turistáknak. Igaz ez a 2015-ös terrortámadások ellenére is,
C\KFGKXGPFȕIHQTICNOQPOȍTPGOȕT\ɯFȡVVCJȍTQOȕXXGN
G\GNɯVVKHȕNGNGO#MK6WPȕ\KȍDCNȍVQICVCNGIMȥNȡPHȕNȕDD
ȕNOȕP[GMDɯNOC\UQNȍ\JCVGNNGUKOGICNKVUșTQMMCTVJȍIȞK
TQOXȍTQUTȞOCKU\șPJȍ\CMȕUXKNNȍMKU\NȍOGTɯFȡM
mecsetek, piacok, francia városrészek. Bár sokan a több
mint ezer kilométeres tengerpartja miatt érkeznek az északCHTKMCKQTU\ȍIDCCHȥTFɯ\ȕUGI[ȕDHQTOȍKKUMKRTȞDȍNJCVȞM
#OȞTQMCJCOOCODCPHȥTȡFVGMC-QTȍPGNɯșTȍUCKCNCRLȍP
ez a szokás a mai napig él. Nem egy olyan hammam van,
amely több mint 50 fokos forrásból táplálkozik. Állítólag még
144 TROPICAL

Róma nagyhatalmú ura, Ceasar is élvezte ezek áldásait. A
MȥNȡPDȡ\ɯJȞFșVȞMGNNGPȕTG6WPȕ\KCɯUNCMQUCKCJGI[GMDG
XKUU\CJȣ\ȞFȞDGTDGTGMOCKUɯT\KMJCI[QOȍP[CKMCV
sziklákba vájt kunyhóikban. Az arab hódításkor ugyan
felvették az iszlámot, de szellemhitüket idomították az újhoz.
A berber zenate csoport egyik nyelvjárását ma is beszélik
az ország déli és nyugati vidékein. Tunézia 8 százaléka
természetvédelmi terület, 17 nemzeti parkkal. Például az
északi Iskul-tó mentén a mi gólyáink is megpihennek sok
OȍUMȡNVȡ\ɯOCFȍTTCNGI[ȥVV#\QTU\ȍIȕU\CMKVGTȥNGVGK
buják és termékenyek, a déli felét pedig a Szahara borítja. Itt
VCNȍNJCVȞMCOȕN[GPHGMXɯȞTKȍUUȞVGMPɯMCEJQVVQMCOGN[GM
P[ȍTQPVGNLGUGPU\ȍTC\CMVȕNGPRGFKIȡUU\GI[ʏLVKMCMȡTP[ȕM
JGI[GKDɯNNGHQN[ȞXK\GV#UKXCVCIKXKFȕMGVCƒNOTCLQPIȞMKU
U\GTGVKMC5VCT9CTUƒNOGMVȡDDLGNGPGVȕVKUKVVHQTICVVȍM
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TUNÉZIA

8YRɯ^MEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ$GLK%CKF'UUGDUK VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOYoussef Chahed
(2016-tól)
*ɿKKIXPIRWɯK 1956. március 20.
(Franciaországtól)
8IVɿPIX163 610 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP arab 98%,
keresztény 1%, egyéb 1%
Nyelv:
hivatalos nyelv: arab
egyéb beszélt nyelv: francia
*ˉZɧVSWTunisz
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 135,4 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: tunéziai dínár (TND)
1 TND = 137 HUF

www.tropicalmagazin.hu
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G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯWũ
8YRɯ^MEKE^HEWɧKEZɧPXS^EXSW
IK]EVɧRXQIKXEPɧPLEXɸFIRRI
EQI^ˉKE^HEWɧKEFɧR]ɧW^EXE^MTEV
ɯWEW^SPKɧPXEXɧWMW%^YXɸFFMMHˉFIRE
TVMZEXM^ɧGMɸRɻZIOIHIXXEQEKɧRW^JɯVE
NIPIRXˉWɯKIRˉXX%OSVQɧR]^EX
IK]W^IV˩WɳXIXXIE^EHɸ^ɧWMVIRHW^IVX
ɯWFEVɧXWɧKSWEFFELS^^ɧɧPPɧWEE^
EHɸWWɧKSOLS^%W^MPɧVHKE^HEWɧKFERE
OIVIWOIHIPIQɯWEXYVM^QYWNIPIRXˉWɯKI
REK]QɧVGMYWNɯRLEXɧP]FE
PɯTIXXIK]SP]ERIK]I^QɯR]8YRɯ^ME
ɯWE^)YVɸTEM9RMɸOɻ^ɻXXEQIP]
ɯVXIPQɯFIRE^SVW^ɧKEOɻZIXOI^ˉ
ɯZXM^IHFIRJSOS^EXSWERQIKJSKNE
W^ɿRXIXRMEOIVIWOIHIPQMEOEHɧP]SOEX
Oɻ^XIɯWE^)9Oɻ^ɻXX8YRɯ^MEEHɯPM
R]MXɧWIK]MOWMOIVSVW^ɧKE%^IPQɽPX
ɯZIOFIRHMREQMOYWERJINPˉHMOE^
ɧVYJSVKEPSQLE^ɧROɯWE^ɯW^EOEJVMOEM
SVW^ɧKOɻ^ɻXX
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T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKHɯPM
RIHZIWIFFXIVɿPIXIMMKIRW˩V˩R
PEOSXXEOɯW^EOVEELSK]GWɻOOIR
EGWETEHɯOQIRR]MWɯKIGWɻOOIRE
RɯTW˩V˩WɯKMW3XXXEPɧPLEXɸOE^SVW^ɧK
RIQ^IXMTEVONEM%^ɯKLENPEXXVɸTYWM
JSP]EQEXSWERJSVVɸE^IWˉWɯZW^EO
VɻZMH

T

YVM^QYW ũTVEOXMOYWXERɧGWSO
ũ8YRɯ^MEE^IWɯZIOFIR
R]MXSXXEXYVM^QYWIPˉXX%^
ɯW^EOEJVMOEMQɯVIXIOFIROMWSVW^ɧKE
PIKNIPIRXˉWIFFXYVM^QYWWEPVIRHIPOI^ˉ
EJVMOEMSVW^ɧKSOOɻ^ɯIQIPOIHIXX%^
MHIKIRJSVKEPSQXɽPR]SQɸVɯW^IE
XIRKIVTEVXVEOSRGIRXVɧPɸHMO%*ɻPHOɻ^M
XIRKIVTEVXNɧREOXIPNIWLSWW^ɧFER
XYVMW^XMOEM^ɸRɧOEXEPEOɳXSXXEO
OM%XɻQIKXYVM^QYWVEEPETS^ZE
W^ɧPPSHEPɧRGSOɯTɿPXIO8YRɯ^MEE
VIRHW^IVZɧPXɧWɸXEJSP]EQEXSWERNIPIR

www.tropicalmagazin.hu

ZEREQEK]EVTMEGSRMWEQEK]EVSO
IK]MOPIKOIHZIPXIFFR]EVEPɸLIP]I%
JSVVEHEPSQQENHEPɳFMEMɻWW^ISQPɧWX
OɻZIXˉXIVVSVLYPPɧQNIPIRXˉWIR
ZMWW^EZIXIXXIE^SVW^ɧKXYVM^QYWɧX
EQIP]FIROSQSP]ɧXVIRHI^ˉHɯW
OɻZIXOI^IXXFIũER]YKEXIYVɸTEMEO
QIPPIXXIK]VIREK]SFFW^ɧQFER
NIPIRRIOQIKE^SVSW^XYVMWXɧOE^
SVW^ɧKFERVEZMW^SRXWMOIVɿPX
QIKJSVHɳXERMEXVIRHIXɯWE^SVW^ɧK
QɧVEJSVVEHEPSQIPˉXXMLI^QɯVLIXˉ
W^ɧQFERJSKEHXYVMWXɧOEX
8IRKIVTEVXMɿHɿPˉLIP]IO7SYWWI
1SREW^XMV 1SREWXMV ,EQQEQIX
(^WIVFE (NIVFE W^MKIXI
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Uganda
E

gyedülálló természeti adottságokkal, magával
ragadó kultúrával és könnyed életérzéssel
szembesültünk Ugandába érkezésünkkor. Ahhoz,
hogy otthonról indultunk és hazaérkeztünk ebbe
a földi paradicsomba, biztosan hozzájárult az is,
JQI[C\GIȕU\GODGTKUȕIGTTɯNCXKFȕMTɯNU\ȍTOC\KM
Aki már régóta szeretne egy emléket a szafariparkból egy
elefánt, víziló, zsiráf vagy akár egy oroszlán társaságában a
háttérben a végtelen szavannákkal, annak számára egy ilyen
utazás maga a megvalósult álom. Régi vágyunk vált valóra,
amikor új lakhelyként Ugandát választottuk. A hihetetlenül
XȍNVQ\CVQUVȍLQPCMGNGVCHTKMCKUșMUȍIQMVȞNJCUCFȕMXȡNI[GMVɯN
GIȕU\GPCDWLCVTȞRWUKGUɯGTFɯMKIOKPFGPOGIVCNȍNJCVȞ
Az északi Murchison Falls mintegy 5700 négyzetkilométernyi
természetvédelmi területét a Fehér-Nílus és az Albert-tó
határolja. A lélegzetelállító tájat a Murchison-vízesés
MQTQPȍ\\COGIOKMȡ\DGPȣVMȡ\DGPU\GONȕNɯFXGȕTG\\ȥM
hogy a krokodilok foga között valódi rettegés lakozik.
Belekukkanthatunk a vízilovak és az elefántcsordák
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5\GT\ɯ
LUKÁCSNÉ
NOVÁK
Mónika

mindennapjaiba, kafferbivalyok és vaddisznók dagonyázását
ƒI[GNJGVLȥMOGIMȥNȡPHȕNGOCLOQMDQNQPFQ\ȍUCKDCP
örömködhetünk, miközben antilopok szökellnek a
közelünkben, színes madarak és pillangók repkednek
MȡTȥNȡVVȥPM*CMGNNɯQFCƒI[GNȕUUGNMȡ\GNșVLȥMOGIC
területüket, az állatok királyát is szemügyre vehetjük.
Az érintetlen természet megcsodálható a híres Bwindi
Nemzeti Parkban is, a Nagy-hasadékvölgy nyugati szélén
HGMXɯȍVJCVQNJCVCVNCPGTFɯDGPCJQNU\KIQTȣHGNȥI[GNGV
mellett a hegyi gorillák életébe nyerhetünk betekintést. Az
UNESCO Világörökségének része a park, amely Afrika egyik
NGIIC\FCICDDȡMQU\KU\VȕOȍLȍVTGLVK#HCLQMUQMU\șPʏUȕIȕV
MQNQDWU\OCLOQMEUKORȍP\QMMȥNȡPDȡ\ɯOCFCTCMNGRMȕM
gekkók, kaméleonok, békák, fafajták, páfrányok jellemzik.
A megfáradt utazók megpihenhetnek az európai kényelemmel
felszerelt lodge-okban, felfrissülhetnek a medencékben,
OKGNɯVV-CORCNȍDCCVȣN\UȣHQNV\CLQUHGLNɯFɯOGVTQRQNKU\DC
visszatérnek.
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UGANDA

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ 9KERHEXIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWEMVE
ɯTɳXZIEPETZIXˉIREKVɧVSVW^ɧK%^YXɸFFMɯZIOMTEVM
JINPIW^XɯWIMR]SQɧRE^SRFERNIPIRXˉWQɯVXɯO˩OɿPJɻPHM
XˉOIɧVEQPSXXE^SVW^ɧKFEQIP]RIOLEXɧWɧVEIK]IWXIVɿPIXIOIR
ɧXJSKɸMRJVEWXVYOXYVɧPMWFIVYLɧ^ɧWSOOI^HˉHXIO%^SW
JSVHYPEXɸXEXˉOIɯWW^EOIQFIVGWEPSKEXɸKE^HEWɧKTSPMXMOɧX
JSP]XEXɸOSVQɧR]^EXEOIVIWOIHIPIQXIVɿPIXɯRMWɧXJSKɸ
XIVNIW^OIHɯWMPɯTɯWIOOIPTVɸFɧPOS^MOEGYOSVɯWOɧZɯI\TSVX
QIPPIXXIPˉXɯVFIOIVɿPXE^ɯTɳXOI^ɯWMIPIQIOɯWEW^IVW^ɧQSO
EPOEXVɯW^IOK]ɧVXɧWEMW%FIJIOXIXˉOIVˉWɻHˉW^IVITZɧPPEPɧWE
PIQɯVLIXˉEPIKK]SVWEFFERRɻZIOZˉKE^HEWɧKMɧKE^EXSOFER
ɽK]QMRXTɯR^ɿK]MW^SPKɧPXEXɧWSOɯTɳXˉMTEVJIPHSPKS^ɸMTEV
W^ɧPPɳXɧWXɧZOɻ^PɯWIRIVKMEMRJVEWXVYOXɽVEɯWE^YXɸFFMMHˉFIR
E^SPENɯWEKɧ^W^IOXSV1EK]EVSVW^ɧKɯW9KERHEKE^HEWɧKM
OETGWSPEXEME^YXɸFFMɯZIOFIRVSLEQSWERJINPˉHRIOZERREOQɧV
WMOIVVIPJYXɸOɻ^ɻWTVSKVEQSOYK]EREOOSVW^ɯPIWXIVIR]ɳPLEX
E^IK]ɿXXQ˩OɻHɯWRIOEQI^ˉKE^HEWɧKFEREJIPHSPKS^ɸMTEV
JINPIW^XɯWɯFIRZEK]E^SOXEXɧWFER

T

IVQɯW^IX ũ 9KERHEREK]VɯW^IQɯXIVRɯP
QEKEWEFFERJIOW^MO%^ɧPPEQXIVɿPIXɯXE/IPIXEJVMOEM
QEKEWJɻPHW^EZERRɧZEPFSVɳXSXXXɧNEYVEPNE%:MOXɸVME
XɸREOSP]ERLEXɧWEZEREOɻVR]I^IXɯVIQMRXEXIRKIVIORIOE
TEVXZMHɯOIOVIIR]LɳXMELˉQɯVWɯOPIXMRKEHS^ɧWXQIKRɻZIPME
JIPLˉ^IXIXɯWEGWETEHɯOQIRR]MWɯKIXɳK]9KERHEɯKLENPEXE
OIPPIQIWIFFQMRXEOɻVR]I^ˉSVW^ɧKSOɯ

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ 9KERHEE^YXɸFFM
ɯZIOFIREOIPIXEJVMOEMXYVM^QYWIK]MOWMOIVSVW^ɧKE
0IKJˉFFZSR^IVINIE&[MRHMIVHˉELSPQɯKɯPRIOɯW
PɧXSKEXLEXɸEOELIK]MKSVMPPɧO%RɯLɧR]ɸVɧWKSVMPPEXVIOOMRK
YK]ERRIQSPGWɸQYPEXWɧKHIɯPIXVIW^ɸPɸɯPQɯR]XEHE
LEXEPQEWIQFIVW^EFɧWɽEOOEPXɻVXɯRˉXEPɧPOS^ɧW%&[MRHMIVHˉ
QIPPIXXWSOXYVMWXɧXZSR^E6[IR^SVMLIK]WɯKZEK]E&YR]SR]M
XɸMW/IPIX%JVMOESVW^ɧKEMFERũ8ER^ɧRMɧFER/IR]ɧFER
9KERHɧFERũEVITɿPˉXɯVIRɯWEW^ɧVE^JɻPHMLEXɧVSRMWQIKPILIX
ZIRRMEZɳ^YQSXEQMHSPPɧVFEOIVɿP
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Ugandai
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság:
ɌPPEQJˉ Yoweri Museveni (1986-tól)
1MRMW^XIVIPRɻO Ruhakana Rugunda
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1962. október 9.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX236 040 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIPbaganda 16,9%,
banyakole 9,5%, basoga 8,4%,
bakiga 6,9%, iteso 6,4%, langi 6,1%,
acsoli 4,7%, bagisu 4,6%, lugbara
4,2%, bunyoro 2,7%, egyéb 29,6%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
Vallás: római katolikus 41,9%,
protestáns 42%, muzulmán 12,1%,
egyéb 3,1%, nem vallásos 0,9%
*ˉZɧVSWKampala
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 88,64 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: ugandai shilling (UGX)
1 UGX = 0,08 HUF
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Zambia

A

z eldugott paradicsom, ami még mentes a tömegturizmustól.
Zambia a tengerpart nélküli délkelet-afrikai ország, volt angol
I[CTOCVCNGP[ʏIȡ\ɯ8KMVȞTKCXș\GUȕUɯUJC\ȍLCCVWTK\OWUVȞN
kevésbé befolyásolt szafarik otthona és megannyi csodálatos
PGO\GVKRCTMTGLVGMG(ɯXȍTQUC.WUCMCǲNVCNȍPQUUȍIDCP
elmondható, hogy az infrastruktúra Zambiában nem túl fejlett, néhány
kereskedelmileg fontos, kiépített útszakaszon kívül rengeteg rossz állapotú,
kalandos földút vár ránk – itt tényleg a természetre kell fektetni a hangsúlyt,
mert az viszont valódi érintetlen területeket tartogat. A Tanganyika-tó környékén
RȕNFȍWNCEKXKNK\ȍEKȞVȞNGN\ȍTVMKEUKHCNXCMTCNGNJGVȥPMCOGN[GMTɯNC\ȣVKMȡP[XGM
UGOșTPCM#8KMVȞTKCXș\GUȕU<CODKCHɯPGXG\GVGUUȕIGNȍVXȍP[ȍTȞNOȍTC\
GNUɯGWTȞRCK*GPT[.KXKPIUVQPGKUșI[șTVDGPOKMQTOGIRKNNCPVQVVC
ū1N[CPI[ȡP[ȡTʏJQI[OȕIC\CPI[CNQMKUGNȍOWNPȍPCMJCHGNGVVGGNTGRȥNXG
OGIRKNNCPVCPȍMŪ
A vízesés 1708 méter széles, a legszélesebb vízesés a világon, Zambia és
Zimbabwe határán található. Helyi elnevezése Mosi-oa-Tunya, melynek jelentése
ūOGPP[FȡTIɯIɯ\ȡNIȕUŪȞVCC\70'5%18KNȍIȡTȡMUȕITȕU\G-ȡVGNG\ɯ
NȍVPKXCNȞKVVC\ȣI[PGXG\GVVūȆTFȡIȣU\ȞOGFGPEȕLGŪXCI[Cū(QTV[QIȞȥUVŪCOGN[
egy természetes módon kialakult medence, amelyben a bátrabbak úszhatnak
KU#Xș\GUȕUVCNWNTȞNTCHVKPIQNXCHGNȥNTɯNRGFKIMKUTGRȥNɯXGNEUQFȍNJCVLWMDWPIGG
LWORKPIQNXCRGFKICMȍTVGUVMȡ\GNDɯNKUȕNXG\JGVLȥMCNȍVXȍP[V#\WJCVCIVCNȍP
NGIRQ\KVșXCDD ȕUTKVMC XQPȍUCJQI[COCKPCRKIOGIɯTK\VȕMU\KPVGȕTKPVGVNGP
mivoltában – se parkolók, se turistaközpontú vívmányok nem csúfítják el,
szivárványt kergetni viszont megengedett.
ǺTFGMGUUȕIJQI[CXș\GUȕUMȡ\GNȕDGPVCNȍNJCVȞCXKNȍIGI[KMNGIKFɯUGDD
DCQDCDHȍLCCOKTȕIGPC\KVVOGIHQTFWNȞMGTGUMGFɯMȕUWVC\ȞMVCNȍNMQ\ȍUK
pontja, útmutatója volt.
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5\GT\ɯ
BRECZ Judit

ZAMBIA

>EQFMEM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Edgar Lungu
VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK 1964. október 24.
(az Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX752 614 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
egyéb beszélt nyelvek: bemba,
kaonda, lozi,
Vallás: keresztény 50%-75%,
muzulmán és hindu 24%-49%, törzsi
vallású 1%
*ˉZɧVSWLusaka
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ 444 
összes: 68,89 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: zambiai kwacha (ZMW)
1 ZMW = 33 HUF

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^YXɸFFMɯZIOFIREVɯ^ZMPɧKTMEGM
ɧVɧREOIQIPOIHɯWɯZIP>EQFMEKE^HEWɧKEVSLEQSWERRɻZIOW^MO
%OSVQɧR]^EXQɯKEIWɯZIOFIRTVMZEXM^ɧPXEEVɯ^FɧR]ɧOEX
EQIP]IOQSWXNIPIRXˉWVɯW^XOɳREMɯWMRHMEMXYPENHSRFERZERREO%^
SVW^ɧKFERXɻFFQMRXOɳREMZɧPPEPEXQ˩OɻHMO>EQFMENIPIRPIKIPWˉE
ZMPɧKVɯ^XIVQIPɯWɯFIR%OSVQɧR]YK]EREOOSVE^YXɸFFMɯZIONIPIRXˉW
KE^HEWɧKMJINPˉHɯWɯVIEPETS^ZEMK]IOW^MOHMZIV^MƤOɧPRMEKE^HEWɧKSXE
FɧR]ɧW^EXQIPPIXXQɧWɧKE^EXSOEXMWJINPIW^X%JINPIW^XɯWIOFIROSQSP]ER
W^ɧQɳXEREOEQEK]EVGɯKIOZɧPPEPOS^ɧWSOVɯW^ZɯXIPɯVIMW%FɧR]ɧW^EXSR
OɳZɿPNIPIRXˉWPILIXˉWɯKIOZERREOE^ɯTɳXˉɯWJIPHSPKS^ɸMTEVFERE
QI^ˉKE^HEWɧKFERɯWZɳ^KE^HɧPOSHɧWFER

T

IVQɯW^IX ũ %^SVW^ɧKPIKREK]SFFVɯW^ɯROɯXJˉɯZW^EOZERE^
IWˉWR]ɧVũɧPXEPɧFERRSZIQFIVXˉPɧTVMPMWMKũɯWEW^ɧVE^ɯZW^EOE^
ɯZXɻFFMVɯW^ɯFIR%W^ɧVE^ɯZW^EOQEKEMWOɯXW^EOEW^VESW^PMOE
L˩ZɻWW^ɧVE^ɯZW^EOQɧNYWXɸPEYKYW^XYWMKXEVXEJSVVɸTIHMKW^ITXIQFIV
ɯWSOXɸFIVLɸRETSOFER0IKOIPPIQIWIFFEL˩ZɻWW^ɧVE^ɯZW^EOMHˉNɧVɧWE
,MHIKIOOSVWMRGW%QEKEWJɿZ˩W^EZERRɧOSRQEMWREK]SRWSOZEHɯP
EOɧVERIQ^IXMTEVOSOLEXɧVEMROɳZɿPMW

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ >EQFMEEOIPIXEJVMOEMW^EJEVM
XYVM^QYWɽNJIPJIHI^IXXNI7^ɧQSWRIQ^IXMTEVONEZERɯWũQMZIP
IK]IPˉVIOIZɯWFɯPɧXSKEXSXXEOũWSOOEPLɧFSVɳXEXPEREFFYPPɧXLEXNYO
MXXE^ɧPPEXZMPɧKSXQMRXE^WɽJSPXMWQIVXOIPIXEJVMOEMTEVOSOFER%K]SVW
ZM^˩JSP]ɸOSRPILIXˉWɯKZERVEJXMRKSPɧWVEɯWXIVQɯW^IXIWIRE^SVW^ɧK
PIKREK]SFFPɧXZɧR]SWWɧKEQEKEE:MOXɸVMEZɳ^IWɯW

www.tropicalmagazin.hu
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Zimbabwe
B

ár néhány kilométer híján 7300
MOTGXCP$WFCRGUVVɯNOȕIKU
érdemes elutazni, hiszen a
Viktória-vízesés mellett négy
UNESCO világörökségi helyszín,
Afrika legnagyobb elefántpopulációi
és egy kulturális programoktól vibráló
város, Harare is várja az idelátogatókat.
A legtöbben azok közül, akik Zimbabwét
XȍNCU\VLȍMCPGO\GVMȡ\KTGRȥNɯVȕTTGN
KUTGPFGNMG\ɯ8KMVȞTKCXș\GUȕUJG\
utaznak, vagy kombinálják más délafrikai (Botswana, Namíbia, Dél-afrikai
Köztársaság) szafarival. Pedig Zimbabwe
önmagában is megér egy utazást. A
Magyarországnál négyszer nagyobb
országba a beutazás vízumköteles, és
a választott itiner fényében érdemes
VȍLȕMQ\ȞFPKCOCNȍTKCOGIGNɯ\ȕUTɯNȕU
GI[ȕDGIȕU\UȕIȥI[KGNɯșTȍUQMTȞNOGTVG\GM
régiók szerint változhatnak. A közel 17
millió lakosú országban jól lehet boldogulni
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az angollal, amit igencsak választékosan
DGU\ȕNPGMOȍTC\KUMQNȍUMQTȣƒCVCNQMKU
Nyolc nemzeti park közül válaszhat az
utazó, a legnagyobb a Hwango, a Matobo
pedig a vízilovairól híres. A legtöbb
MȡNVɯRȕP\VȕTFGOGUC8KMVȞTKCXș\GUȕUTG
hagyni, itt ugyanis több tucat fakultatív
program közül választhatunk a raftingtól a
sziklaugráson át. Az 1708 méter széles és
108 méter magas óriászuhatag látványa
NGP[ʏIȡ\ɯOQTCLNȍUCMOVȍXQNUȍITC
elhallatszik! Az adrenalinhajhászást este
is folytathatjuk, ha a vízesés melletti
Boma éttermet választjuk. Itt a dresszkód
a vállon átvetett vagy szoknyaként viselt
CHTKMCKVGZVKNCOKVOKPFGPXGPFȕIOGIMCR
a megérkezésekor. Az étlap rendkívüli,
az impalapatétól a varacskosdisznópörköltig számos vadhúst megízlelhetünk,
de a legbátrabbak az óriás hernyót is
megkóstolhatják. Bátorságukat pedig
oklevéllel jutalmazzák.
www.tropicalmagazin.hu

5\GT\ɯ
André
VAN ZYL

ZIMBABWE

G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯW ũ %^SVW^ɧKQɯKOɻ^ZIXPIRɿPE
JɿKKIXPIRWɯKIPR]IVɯWIYXɧRMWEXɯVWɯKIK]MOPIKNSFFERXIPNIWɳXˉ
KE^HEWɧKEZSPXTMEGVEXIVQIPˉQI^ˉKE^HEWɧKE HSLɧR]ɯW
OYOSVMGEXIVQIW^XɯWXINKE^HEWɧK ɯWFɧR]ɧW^EXEYK]EREJILɯVOMWIFFWɯK
OI^ɯFIRZSPXHITVSWTIVɧPX%JɻPHSW^XɧWɯWEFIPTSPMXMOEMFM^SR]XEPERWɧK
E^SRFERXɻFFQMRXIK]ɯZXM^IHIWVIGIWW^MɸFEXEW^ɳXSXXE>MQFEF[ɯX
%^YXɸFFMɯZIOFIRE^SRFERũLɧPEER]IVWER]EKSO Vɯ^OVɸQRMOOIP
E^FIW^X RɻZIOZˉɧVɧREOɯWEOɳREMFIJIOXIXɯWIORIOũE^SVW^ɧKMWQɯX
RɻZIOIHRMXYHSXX%W^IKɯR]WɯKɯWE^MRWXEFMPMXɧWE^SRFERXSZɧFFVE
MWNIPIRZERLEXEPQEWQɯVXɯO˩EQYROERɯPOɿPMWɯKEJSKPEPOS^XEXɧWSR
OɳZɿPMIOEVɧR]Eũ Oɻ^ɻXXQS^SK

T

IVQɯW^IX ũ >MQFEF[IE^IK]MOPIKOIPPIQIWIFFɯKLENPEXɽEJVMOEM
SVW^ɧK*IRRWɳONɧREW^ɧVE^ɯZW^EOEPEXXE^ɯKLENPEXQɯVWɯOIPX%
L˩ZɻWIFFW^ɧVE^EFFɯZW^EOFER QɧNYWXɸPSOXɸFIVMK E^ɯKLENPEX
QIHMXIVVɧRNIPPIK˩RETSWQIPIKRETTEPSOOEPɯWL˩ZɻWɯNW^EOɧOOEP
EQMOSVELENREPMJEK]SOWIQVMXOɧO

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSO ũ >MQFEF[I%JVMOEIK]MO
XɻVXɯRIPQMOYPXYVɧPMWɯWXIVQɯW^IXMɯVXɯOIOFIRPIKKE^HEKEFF
SVW^ɧKE-XXZMVɧK^SXXEK]EVQEXSWɳXɧWIPˉXXM%JVMOEPIKJINPIXXIFF
GMZMPM^ɧGMɸNEEQIP]RIOIQPɯOIM 2EK]>MQFEF[I QɧMKPIR]˩Kɻ^ˉIO
2IQ^IXMTEVONEMɧPPEXVI^IVZɧXYQEM 1ERE4SSPW2IQ^IXM4EVO7ETM
ɯW'LI[SVI7^EJEVMɻZI^IX ZEHEOFERKE^HEKSOɯWE^SVW^ɧKLEXɧVɧR
XEPɧPLEXɸEZMPɧKQɧWSHMOPIKREK]SFFZɳ^IWɯWIE:MOXɸVMEZɳ^IWɯW
%JSP]EQEXSWXɧVWEHEPQMMRWXEFMPMXɧWEOEXEW^XVSJɧPMWOɻ^FM^XSRWɧK
OɿPɻRɻWIREZɧVSWMɻZI^IXIOFIR E^ɧVEQOMQEVEHɧWSOɯWEOVɸRMOYW
ɿ^IQER]EKLMɧR]E^SRFEREOSVɧFFERZMVɧK^ɸXYVM^QYWXNIPIRXˉWIR
ZMWW^EZIXIXXɯO%/ɿPɿK]QMRMW^XɯVMYQQSWXWIQXERɧGWSPNEE
>MQFEF[ɯFEYXE^ɧWXLEZMW^SRXQɯKMWYXE^REOEOOSVNEZEWSPNɧOLSK]
JSP]EQEXSWEROɻZIWWɯOƤK]IPIQQIPEQɯHMEXYHɸWɳXɧWSOEXELIP]M
FIPTSPMXMOEMIWIQɯR]IOVˉPOIVɿPNɯOEXɻQIKIWGWSTSVXSWYPɧWSOEXE^
IWIXPIKIWQIKQS^HYPɧWSOXɿRXIXɯWIOTSPMXMOEMK]˩PɯWIOW^ɳRLIP]IMX
EQIRR]MFIRZIW^ɯP]FIRɯV^MOFM^XSRWɧKYOEXE^SRREPLEK]NɧOIPE
LIP]W^ɳRXɌPPNEREOOɯW^IRIK]IWIXPIKIWŲQIRIOɿPɯWMɽXZSREPXIVZű
OMHSPKS^ɧWɧZEPE^SVW^ɧKQMIPˉFFMIPLEK]ɧWɧVE

www.tropicalmagazin.hu

>MQFEF[IM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQɯWOSVQɧR]Jˉ Emmerson
&CODWF\Q/PCPICIYC VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1980. április 18. (az
Egyesült Királyságtól)
8IVɿPIX390 757 km²
2ɯTIWWɯKHɯ
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP feketék 98%
(sona 71%, ndebele 16%, egyéb
11%), fehér 1%, ázsiai és egyéb 1%
Nyelv:
hivatalos nyelv: angol
egyéb beszélt nyelvek: sona,
ndebele
Vallás: keresztény törzsi
hiedelmekkel vegyítve 50%,
keresztény 25%, törzsi vallású 24%,
muzulmán és egyéb 1%
*ˉZɧVSW Harare
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ
összes: 33,96 milliárd USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: 2009-ben a hiperinfláció
miatt a zimbabwei dollárt kivezették
a piacról. Az országban jelenleg
az amerikai dollár a hivatalos
ƒ\GVɯGU\Mȡ\FGP[QOPCMJGN[K
pénzt is kis mennyiségben,
amelynek értéke megegyezik az
amerikai dolláréval.
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Zöld-fokiszigetek

–

5\GT\ɯ
SZERBIN
Éva

A

Zöld-foki Köztársaság igazán furcsa hely.
A lakosság túlnyomórészt fekete, afrikai,
és földrajzilag is Afrikához tartozik a
szigetcsoport. Ez kétségtelen. De azok az
CHTKMCKLGNNGIʏCLȍPFȕMVȍTI[CMCOGN[GMMGNC
szigetek turistásabb helyei telides-teli vannak – maszkok,
dobok, faragványok –, itt tulajdonképpen idegen kultúrát
OWVCVPCMDG#U\ȍTC\HȡNFTɯNŢLȞTȕU\V5\GPGIȍNDȞNŢHTKUUGP
érkezett emberek árulják azokat. Ahogy az afrikai táncokat
is idegenek mutatják be, mert a helyi lakosság, bármennyire
KUHGMGVGŢTȕU\KPVHGMGVGTȕU\KPVRQTVWIȍNɯUȡMVɯNU\ȍTOC\KM
–, teljesen elvesztette kapcsolatát a kontinentális kultúrával.
'\ȕTVJGVɯKU0GOGI[ȥVVJQ\VCMGNEUCNȍFQMCVVȡT\UGMGV
JCPGOVGNLGUGPGNVȕTɯMWNVȣTȍLȣP[GNXʏGODGTGMMGTȥNVGM
GI[JGN[TGCMKMMȡ\ȡVVC\ȡUU\GMȡVɯMCRQEUCRQTVWIȍN
nyelv és kultúra lett – és ennek is már vagy fél évezrede. A
jellegzetesen szomorú dalok, amik a halászok és az otthon
maradottak magányosságát írják le, sokkal több kapcsolatot
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OWVCVPCMCHCFȞXCNOKPVC\CHTKMCKɯUJQPQU\GPȕXGN
Így Zöld-fok – ha szeretjük, ha nem, mintha kicsit mi
magunk lenne – egy távoli szeglete a világnak, ahol az
európai hagyományokat elsajátító nem európai népesség
él. Furcsa felemás helyzet ez, akárcsak az, hogy több zöldfoki él már külföldön, mint otthon, mert a szigetek, amelyek
mindig is mostoha életkörülményeket biztosítottak, ma sem
tudnak túl sok embert eltartani. Az éghajlat száraz, ez nem
MGFXG\COG\ɯIC\FCUȍIPCMXKU\QPVLȞCFQVVUȍIQVLGNGPVC
VWTK\OWUJQ\COKGNUɯUQTDCP5CNU\KIGVȕTGMQTNȍVQ\ȞFKM
Sal szigete a sóbányáiról kapta a nevét, amelyek a
múlt században a világ minden pontjára termeltek.
Manapság ezek a bányák már csak turistalátványosságok.
A sziget bevételeinek nagy részét a turizmusból szerzi.
'PPGMOGIHGNGNɯGPU\ȍOQURTQITCOQVMșPȍNPCMC\KFG
látogatóknak. A búvárkodástól a hajózáson át egészen a
boogie-túrákig élvezhetjük a kristálytiszta óceánt, a homokos
partot és a napsütést.
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ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

>ɻPHJSOM
/ɻ^XɧVWEWɧK
Államforma: köztársaság
ɌPPEQJˉ Jorge Carlos Fonseca
VɯN
1MRMW^XIVIPRɻOUlisses Correia e
5KNXC VɯN
*ɿKKIXPIRWɯK1975. július 5.
(Portugáliától)
8IVɿPIX4033 km²
2ɯTIWWɯKHɯ GPPȕNLȞXCN
nagyobb számban élnek zöld-fokiak
diaszpórában Portugáliában és az
Egyesült Államokban).
)XRMOEMɻWW^IXɯXIP kreol-mulatt 71%,
afrikai 28%, európai 1%
Nyelv:
hivatalos nyelv: portugál
egyéb beszélt nyelv: criulot
(portugálalapú kreol)
Vallás: római katolikus
*ˉZɧVSWPraia
2IQ^IXMNɻZIHIPIQ
összes: 600 millió USD
GI[HɯTGLWVȞ75&
Pénznem: zöld-foki escudo (CVE)
1 CVE = 2,8 HUF

www.tropicalmagazin.hu
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G

E^HEWɧKɯWJINPIW^XɯWũ %^SVW^ɧKPIKJˉFFFIZɯXIPM
JSVVɧWEEXYVM^QYWELEPɧW^EXɯWEOɿPJɻPHɻR
IPWˉWSVFER4SVXYKɧPMɧFER HSPKS^ɸ^ɻPHJSOMEO
LE^EYXEPɧWE1MZIPEW^MKIXIOMKIRW^IKɯR]IOFɧVQMJɯPI
XIVQɯW^IXMIVˉJSVVɧWSOFERW^MRXIQMRHIRFˉPMQTSVXVE
W^SVYPREOQɯKE^ɯPIPQMW^IVRIOMWRɯK]ɻXɻHɯXOɿPJɻPHVˉP
LS^^ɧO)^LEXEPQEWHIƤGMXIXXIVQIPɯZIRXIEQIP]IX
E^)YVɸTEM9RMɸWIKɯP]IMFˉPƤRERW^ɳVS^REO%W^MKIXIO
OɿPɻRPIKIWOETGWSPEXSXɧTSPREOE^9RMɸZEPɯWOMIQIPX
JINPIW^XɯWMTEVXRIVRIOW^ɧQɳXEREOEXɯVWɯKFIR)^XEQEK]EV
GɯKIOIHHMKOIZɯWWɯXYHXɧOOMLEW^RɧPRMHIW^ɧQSWɿ^PIXM
PILIXˉWɯKIXVINXQEKɧFER

T

IVQɯW^IX ũ ɔKLENPEXEQIPIKW^ɧVE^ɸGIɧRM%^ɯZIW
Oɻ^ɯTLˉQɯVWɯOPIXq'EXIRKIVZM^Iũq'
Oɻ^ɻXXZɧPXEOS^MOJɿVHˉ^ɯWVIIKɯW^ɯZFIREPOEPQEW
/ɯXɯZW^EOSXPILIXQIKOɿPɻRFɻ^XIXRMRSZIQFIVɯWNɽPMYW
Oɻ^ɻXXW^ɧVE^ɯWIR]LɯFF L˩ZɻWIFF EYKYW^XYWɯWSOXɸFIV
Oɻ^ɻXXQIPIKIFFɯWOMWWɯGWETEHɯOSWEFF%GWETEHɯO
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E^SRFERIPɯKOMW^ɧQɳXLEXEXPERI^ɯVXEW^MKIXIOJɻPHNI
QI^ˉKE^HEWɧKMQ˩ZIPɯWVINɸVɯW^XEPOEPQEXPER

T

YVM^QYWũTVEOXMOYWXERɧGWSOũ%W^MKIXIOPIKJˉFF
FIZɯXIPMJSVVɧWEER]EVEPɸXYVM^QYWEQIP]IPWˉWSVFER
7EPW^MKIXɯVIOSRGIRXVɧPɸHMO3XXLɧPEEREK]IYVɸTEM
FIJIOXIXɯWIORIOQɧVEOMZɧPɸMRJVEWXVYOXɽVEZɧVNEEXIRKIVTEVXM
TMLIRɯWVIZɧK]ɸXYVMWXɧOEX%^ɯKLENPEXOMZɧPɸIKɯW^ɯZFIRNɸ
MHˉZERɯWũEQMRIOELIP]MQI^ˉKE^HEWɧKRIQɻVɿPũW^MRXI
WSWIQIWMOE^IWˉ%OMEXɻQIKXYVM^QYWSRXɽPEW^MKIXIO
WENɧXSWOYPXɽVɧNɧXɯVHIOIWXIVQɯW^IXMW^ɯTWɯKIMXMWW^IVIXRɯ
QIKMWQIVRMERREOɯVHIQIWQɧWW^MKIXIOVIMWIPVITɿPRMI
E*SKSW^MKIXZYPOɧRNE7ES:MGIRXIEW^MKIXZMPɧKPIKW^IFF
OMWZɧVSWEEJˉW^MKIX7ERXMEKSEJˉZɧVSWWEPɯW'MHEHI
:IPLɧZEPIK]EVɧRXɯVHIOIWOMVɧRHYPɧWPILIX%W^MKIXIOIX
PIKIK]W^IV˩FF0MWW^EFSRSROIVIW^XɿPQIKOɻ^IPɳXIRMEZɳ^YQ
ELEXɧVSRJIPZILIXˉ%^IWIXPIKFENFENYXSXXQEK]EVXYVMWXɧOE
TSVXYKɧPOɻZIXWɯKLI^JSVHYPLEXREOTVSFPɯQɧMOOEP

#JGN[GUOGIHGLVȕUVDGMȥNFɯMMȡ\ȥNU\GTGPEUȕUP[GTVGU
(VȕTVȕMʏ.KNNCHȥTGFKXș\EUQOCIQVP[GTJGVЛ
Nem kell mást tenni, mint a Facebookon bejelölni
a Lillafüredi ásványvíz Facebook-oldalunkat, és
a helyes megfejtést elküldeni.
a PMPPEJYVIHM$PMPPEJYVIHMLY e-mail-címre.
&IOɿPHɯWMLEXɧVMHˉNERYɧV
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ũ1MXKSRHSP1EK]EVSVW^ɧKɯW2MKɯVME
OETGWSPEXɧVɸP?
– Nos, azt gondolom, hogy lehetne
LQDD*CLQDDCPƒI[GNȥPMGI[OȍUTC
és jobban megértjük egymást és azt,
amit képviselünk, és kicsit pozitívabbak
és optimistábbak vagyunk, a
kapcsolatunk sokkal jobb lehet.
ũ2MKɯVMEE7^ELEVɧXɸPHɯPVIJIOZˉ
EJVMOEMSVW^ɧKSOIK]MOZI^IXˉNI
1M2MKɯVMEɿ^IRIXIEXɻFFMEJVMOEM
SVW^ɧKREO#,SK]ERPILIXQIKSPHERME
TVSFPɯQɧMOEX#
– Való igaz, hogy Nigéria az egyik
XG\GVɯQTU\ȍI#HTKMȍDCPȕUXG\GVɯ
szerepet tölt be sok területen. De
Nigéria népe hisz a szuverenitásban
és persze abban is, hogy együtt tudunk
OʏMȡFPKOȍUQMMCN*KU\ȥPMCDDCP
hogy minden ország tud önállóan is
OʏMȡFPKMȕRGUOGIȍNNPKCUCLȍVNȍDȍP
Amit igazából mi próbálunk tenni, az
az, hogy megkérdezünk mindenkit
arról, hogy szerintük mi lehet a legjobb
módszer arra, hogy a világ minden
pontján versenyképesek legyünk. Az
az üzenetem a többi afrikai országnak:
mindenki találja meg azt, amiben a
legsikeresebb tud lenni! Szóval azt
gondolom, hogy az afrikaiaknak fel kell
állniuk, és saját kezükbe kell venniük a
sorsukat.

ũ2EK]SROɳZɧRGWMZEK]SOLSK]ɯV^M
QEKɧX1EK]EVSVW^ɧKSRɯWQMXKSRHSP
E^SVW^ɧKYROVɸP#
– Szerintem Magyarország nagyon
I[ȡP[ȡTʏVKU\VCȕUDȕMȕU+VVPCI[QP
HQPVQUCMWNVȣTCI[ȡP[ȡTʏGMCVȍLCMȕU
nagyon fejlett vidék.
ũ2EK]OɻZIXEWW^SR]2MKɯVMɧXE^
EJVMOEMɸVMɧWREOMWRIZI^MOLEXEPQEW
SVW^ɧKK]EOSVPEXMPEKOSVPɧXPER
IVˉJSVVɧWSOOEPɯWHMREQMOYW
KE^HEWɧKKEP1IP]IOE^SOEXIVɿPIXIO
ELSPNSFFERIK]ɿXXXYHRɧROQ˩OɻHRM#
– Az ország Afrika legnépesebb
országa, és itt él a legtöbb fekete is a
HȡNFȡP,GNGPNGIXCNȞDCPPCI[QPGTɯU
a gazdaság, és számos természeti
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GTɯHQTTȍUWPMXCP1NCLIȍ\ȍUXȍP[K
GTɯHQTTȍUQMOG\ɯIC\FCUȍIVWTK\OWU
OGICPP[KNGJGVɯUȕI#\GI[KM
terület, ahol Nigéria a leginkább
partnere lehet Magyarországnak, az
COG\ɯIC\FCUȍI#OG\ɯIC\FCUȍI
volt az egyik legfontosabb eleme a
nigériai gazdaságnak az 1970-es
ȕXGMDGPNG\CLNQVVQNCLDWOOGNɯVV#\
elmúlt években kezdtük el felismerni a
U\GMVQTHGLNɯFȕUȕPGMCXCNȞFKȕTVȕMȕV
Észrevettem, hogy a magyaroknak
fejlettek az eszközei a gépesített
OG\ɯIC\FCUȍIJQ\'\RȕNFȍWN
egy olyan dolog, amiben remélem,
mélyíteni tudjuk a kapcsolatokat az
önök országával.
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ũ2MKɯVMELSWW^ɽɯWJɧVEW^Xɸ
Oɿ^HIPQIXJSP]XEXSXXE^MW^PɧQ
W^ɯPWˉWɯKIWW^IVZI^IXIOIPPIREWENɧX
XIVɿPIXɯRɯWEOɿ^HIPIQIVIHQɯR]IM
REK]SRɳKɯVIXIWIO1MXXETEW^XEP
LSK]EROɿ^HLIXɿROI^^IPɯWLSK]ER
ɯVLIXɿROIPZEPPɧWMFɯOɯXWMOIVVIP#
– Azt kell, hogy mondjam,
általánosságban nem csak a vallási
U\ȕNUɯUȕIGMC\QMCOKMMGN0KIȕTKȍPCM
vagy bármelyik más országnak
küzdenie kell. Ott van például a Nigerdelta-válság, mellyel hamarosan
valamit kezdenünk kell. Igazából jelen
pillanatban nem mondanám azt, hogy
0KIȕTKCCXCNNȍUKU\ȕNUɯUȕIGMGNNGP
küzd, kivéve azt a pár kakukktojást,
OKPVRȕNFȍWNC$QMQ*CTCOɮMC\\CN
okoztak problémát, hogy egy másfajta
Nigériát próbáltak építeni. A jelenlegi
MQTOȍP[PCMOQUVJȍTQOHɯEȕNLC
van: az emberek biztonsága, a vágy,
hogy Nigériát megszabadítsák a
korrupciótól, és egy olyan gazdasági
környezet teremtése, amelyben minden

nigériai jól boldogul. A Boko Haramot
sikerült nagyrészt felszámolni.
Muhammadu Buhari 2015-ben lett
újra Nigéria elnöke, majd amikor
átvette a hivatalt, segítséget keresett.
Tevékenysége arra irányult, hogy
OGIGTɯUșVUGCJCFUGTGIGVKNNGVXGJQI[
képesek legyünk felvenni a harcot a
lázadással. Ebben volt sikerünk.
ũ1MRXXYHNEEQMKVɧGMɸNIPIRPIKE
QEK]EVHMTPSQɧGMEOɻ^ɯTTSRXNɧFER
ɧPP1MXKSRHSP2MKɯVMEW^IQTSRXNɧFɸP
QMPIRRIE^MPPIKɧPMWFIZɧRHSVPɧWIPPIRM
Oɿ^HIPIQPIKNSFFQɸHNE#
Ţ'NɯU\ȡTKUU\GTGVPȕONGU\ȡIG\PK
hogy Nigéria nem támogatja az
illegális bevándorlást, nem támogatjuk
abban az embereket, hogy elhagyják
Nigéria határait és az országukat
legális bevándorlási dokumentumok
PȕNMȥN&GƒI[GNGODGMGNNC\VKUXGPPK
hogy a bevándorlás, legyen legális
vagy illegális, mindig az aktuális
körülmények miatt alakul úgy, ahogy.
Mint például a háború, klímaváltozás
vagy természeti katasztrófák esetén.
Amikor bármelyik ország állást foglal
a bevándorlással kapcsolatban – akár
legális vagy illegális –, vagy amikor
hosszú távú döntéseket hoz, az érme
másik oldalát is meg kellene néznie,
JQI[OKVLGNGPVC\ɯFȡPVȕUGC\QMTCC\
emberekre nézve, akikkel kapcsolatban
a döntést meghozza. Ha egy ország
háborúban áll, és van egy szomszédja,
azt gondolom, hogy a civileknek,
PɯMPGMȕUI[GTGMGMPGMU\ȥMUȕIG
van egy helyre, ahová mehetnek, ahol
menedéket kaphatnak. A másik dolog,
hogy – úgy érzem – nem kellene
olyan helyre mennie senkinek, ahol
PGONȍVLȍMɯMGVU\șXGUGP#RȍOVȞN
azt tanultam, hogy sose látogassam
meg azt a bácsikámat, aki nem hív
meg magához. Szóval az országunk
álláspontja, hogy nem támogatjuk
az illegális bevándorlást, de ennek
ellenére nem fordítunk hátat azoknak,
akiknek segítségre van szükségük.
ũ1EK]EVSVW^ɧKSRIK]VIRɻZIOZˉɯW
ɯPɯRORMKɯVMEMOɻ^ɻWWɯKZER1MP]IRE
OETGWSPEXOɻ^XɿOɯWEREK]OɻZIXWɯK
Oɻ^ɻXX,SK]ERWIKɳXLIXI^E^
)YVɸTEɯW%JVMOEOɻ^ɻXXMXɧZSPWɧK
ɧXLMHEPɧWɧFER#
– Azt mondanám, hogy a kapcsolatunk
DCTȍVUȍIQU'NɯU\ȡTKUEȕNWPMC

kapcsolatépítés, és a nyitott ajtó elvét
valljuk. Úgy gondoljuk, hogy minden
PKIȕTKCKPCMNGJGVɯUȕIGMGNNNGI[GP
arra, hogy érezze, tartozik valahová.
Néhány nigériai itt él már 20-30
éve, mégis csak most találkoztak
GI[OȍUUCNGNɯU\ȡT#\KVVGPKMȡ\ȡUUȕI
nagyon jó és barátságos. Az itt
ȕNɯJQPƒVȍTUCKPMLȞNVGNLGUșVGPGMC
szakmájukban Magyarországon.
Van köztük megbízott igazgató egy
városi bankban, sokan multinacionális
cégnél dolgoznak, konzultánsok,
GVKOQNȞIWUQMUVDɮMOKPFC\QP
dolgoznak, hogy jól beilleszkedjenek.
ũ&IW^ɯPNɿROIK]OMGWMXEOYPXɽVɧVɸP
1MXOIPPXYHRYRO2MKɯVMɧVɸPLESHE
W^IVIXRɯROYXE^RM#

Ţ'NɯU\ȡTKU0KIȕTKCPCI[QPU\ȕR
QTU\ȍIPCI[QPUQMU\șPʏ#PKIȕTKCKCM
FKXCVMȡXGVɯMȣI[ȡNVȡ\PGMC\WVEȍP
mintha partira mennének. Úgy érzem,
hogy Magyarország közel áll ahhoz
a bulis mentalitáshoz, ami ránk is
LGNNGO\ɯ2ȕNFȍWNJQI[MȕUɯȕLU\CMȍKI
szórakoznak az emberek. Élvezzük
a zenét, sokat táncolunk, ezért van
PCI[QPUQMPȕRU\GTʏPKIȕTKCK\GPȕU\
)C\FCICMQP[JCOʏXȕU\GVȥPMCOKV
érdemes kipróbálni. A magyarok
U\GTGVKMCRCRTKMȍVșI[PGOHQILCɯMGV
UQMMQNPKCPKIȕTKCKȕVGNGMHʏU\GTGUUȕIG
De amit azonnal érezni fog az utazó: az
a barátságosság. A nigériaiak nagyon
XGPFȕIU\GTGVɯM0KIȕTKCGI[QN[CPJGN[
JQI[JCGNOGI[XCNCMKQFCȕUMȕUɯDD
beszélni akar róla, csakis mosolyogva
www.tropicalmagazin.hu

lesz képes mesélni arról, amit ott
tapasztalt.
ũ1MXXYHSXX1EK]EVSVW^ɧKVɸPQMIPˉXX
MHINɻXX#
– Nem sokat. Amikor ide jöttem, az
GI[KMGNUɯFQNQICOKVEUKPȍNVCOJQI[
felszálltam egy turistabuszra, hogy a
városról többet is megtudjak. Azóta
folyamatosan tanulok, próbálok többet
megtudni.
ũ1MP]IREFIR]SQɧWENIPIRPIK
1EK]EVSVW^ɧKVɸP#
– Amit szeretek, hogy minden nagyon
szép, mert például mindenhová
fákat ültetnek. Az ország annyira
környezettudatos, hogy engem teljesen
NGP[ʏIȡ\$ȍTJQXȍPȕ\GM\ȡNFGVNȍVQM

Nagyon tetszik, ahogy az ország a
természetes vizeit használja, és ahogy
felhasználja ezeket a természeti
GTɯHQTTȍUQMCV6GVU\KMJQI[OKPFGP
nagyon tiszta, békés és nyugodt.
ũ:ERɿ^IRIXIEQEK]EVIQFIVIO
W^ɧQɧVE#
– Csak annyit mondanék, hogy
legyenek nyitottabbak mindenkivel,
akivel találkoznak, mert nem tudhatják,
hogy mikor látják egymást újra.
Bárkikkel találkozunk az utunk, az
GODGTKNȕVȥPMUQTȍPGNUɯUQTDCP
emberi lényként kell tekintenünk rájuk,
OKGNɯVVCU\șPȥMGVPȕ\\ȥM#\VMGNNGPG
látni, hogy milyenek az emberek belül,
milyen a személyiségük, és az alapján
MGNNGPGOGIșVȕNPKɯMGV
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AFRIKAI
TEVÉKENYSÉGE
A 1EK]EV/IVIWOIHIPQMɯW/YPXYVɧPMW/ɻ^TSRX ,8'' GNUɯUQTDCPC\QMPCMCXȍNNCNMQ\ȍUQMPCM
P[ȣLVUGIșVɯMG\GVCMKMVȍXQNKEȕNRKCEQMQPU\GTGVPȕMȕTVȕMGUșVGPKVGTOȕMGKMGVU\QNIȍNVCVȍUCKMCV
technológiáikat. A HTCC 2018 utolsó negyedévében immár 21 országban van jelen, amelyek
OKPFGI[KMȕDGPTG\KFGPEKȍVVCTVHGPPXCI[RCTVPGTGȍNVCNȥ\GOGNVGVKTQFȍV'\GMGPCLGNNGO\ɯGP
afrikai és ázsiai területeken elengedhetetlen az állandó jelenlét, a biztos háttér, a helyismeret,
PQȕURGTU\GCMCREUQNCVKVɯMGCUKMGTGUȥ\NGVGMP[ȕNDGȥVȕUȕPGMȕTFGMȕDGP#OKGI[GWTȞRCKPCM
VGTOȕU\GVGUūCNCRHGNU\GTGNVUȕIŪGI[KTQFCGUGVȕDGPC\PGODK\VQUJQI[C\CHTKMCKMQPVKPGPUGPKU
CNCRXGVɯȕUGNȕTJGVɯ'\ȕTVU\GOGNɯVVVCTVQVVWMJQI[KTQFȍKPMDCPDK\VQUșVXCNGI[GP
C\GWTȞRCKMȡXGVGNOȕP[GMGVMKGNȕIșVɯKPHTCUVTWMVȣTCVȡDDGMMȡ\ȡVVUVCDKNGNGMVTQOQUGNNȍVȍU
KPVGTPGVJQ\\ȍHȕTȕUOʏJQNFCUVGNGXș\KȞKTQFCKIȕRGMUVD#HȍTCU\VȞOWPMCWVȍPRGFKI
összkomfortos rezidenciáinkban közösségi helyiség, kényelmes hálószobák,
jól felszerelt konyha, néhol medence szolgálja a zavartalan pihenést
a HTCC partnerei számára.

%,8''MVSHɧME^EPɧFFMW^SPKɧPXEXɧWSOEXR]ɽNXNɧOE^ɯVHIOPˉHˉORIO
Ůȥ\NGVKȕUDGHGMVGVȕUKVCPȍEUCFȍUGZRQTVNGJGVɯUȕIGMHGNVȕTMȕRG\ȕUG
• vállalatok és termékeik megismertetése és bevezetése a helyi piacra,
marketingtevékenység (pl. termékbemutatók, piackutatás, PR-tanácsadás),
• kapcsolatépítés, hálózatfejlesztés, közvetítés az üzleti partnerek között,
• lobbi, helyi képviselet,
ŮRTQLGMVVGTXG\ȕUCJGN[KRKCETCTȕU\XȕVGNCMKXKVGNG\ȕUDGPȕUC\GNNGPɯT\ȕUDGP
ŮRȍN[ȍ\CVKNGJGVɯUȕIGMȕUHQTTȍUQMP[QOQPMȡXGVȕUGRȍN[ȍ\CVșTȍU
ŮVGNGRJGN[I[ȍTVȞMCRCEKVȍUNȕVGUșVȕUȕDGPXCNȞMȡ\TGOʏMȡFȕU
ŮMȡ\TGOʏMȡFȕUVGEJPQNȞIKCVTCPU\HGTDGP
• konferenciák, kiállítások és vásárok szervezése,
• ingatlanbérleti szolgáltatások,
• weboldal és PR-anyagok nemzetköziesítése,
• naprakész információk,
• jogi szolgáltatások (pl. cégalapítás, okiratsablonok, ingatlan-nyilvántartási
ügyintézés, jogügyletek),
ŮRȕP\ȥI[KU\QNIȍNVCVȍUQM RNƒPCPU\șTQ\ȍUKOQFGNNGMMKFQNIQ\ȍUC
tanácsadás, joint ventures).
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Marokkó
Marokkóban, Rabat városában nyílt meg 2013-ban
C\GNUɯ*6%%Jȍ\#\ȞVCCMGFXG\ɯDDMȡ\NGMGFȕUK
szempontoknak eleget téve átköltöztettük Marrakechbe a
képviseletek zászlóshajójának számító rezidenciát.
#*6%%QTU\ȍIKIC\ICVȞLCRTQHFT5VGKGT,Ȟ\UGHMKVʏPɯGP
ismeri az országot, és nagy segítségére tud lenni azoknak
a magyar vállalkozóknak, akik Marokkó vagy a térség
irányába kacsintgatnak. Üzleti kapcsolatai átfogják a
marokkói gazdaságot, miközben nagy álmán, a Szahara
zöldítésének megvalósításán is dolgozik. Az iroda ötéves
fennállása során rengeteg delegációt – miniszteri és
üzleti küldöttségeket egyaránt – küldtünk vagy fogadtunk,
számos kiállításon, konferencián, szakmai eseményen
vettünk részt.

HTCC Marokkó
Prof. Dr.József STEIER
conseiller du president
Villa No 17. Agdar 2.
Douar BELAARBI
El Ouidane, 40000 Marrakech
Mobile: + 212 663 320 69
e-mail: sj@htcc.org.hu
www.htcc.org.hu

Ghána
#*6%%CEETCKKTQFȍLCGNUɯUQTDCPC\QMPCMCOCI[CT
és külföldi vállalkozásoknak, üzletembereknek nyújt
támogatást, akik Ghánában kívánnak érvényesülni.
A legkülönfélébb megkeresések futnak be az
országigazgatóhoz, mivel rengetegen szeretnék kipróbálni
U\GTGPEUȕLȥMGVC\ȞTKȍUNȕRVȕMMGNHGLNɯFɯP[WICVCHTKMCK
országban.
#*6%%MKVGTLGFVRCTVPGTJȍNȞ\CVȍPCMMȡU\ȡPJGVɯGPU\ȕNGU
URGMVTWODCPVWFXGTUGP[MȕRGUGPOʏMȡFPKC\CFQVV
MȥNRKCEQPșI[C\KTQFȍMVGXȕMGP[UȕIGKUUQMU\șPʏ,GNGPNGI
KU\CLNKMPȕJȍP[RTQLGMVGNɯMȕU\șVȕUGU\ȍOQUU\GMVQT
DGXQPȍUȍXCN#VGNLGUUȕIKIȕP[GPȕNMȥNOGIGONșVJGVɯ
egy energetikai beruházás, amely három vidéki városban
PȕOGVȕUMșPCKRCTVPGTGMMȡ\TGOʏMȡFȕUȕXGNXCNȞUWNJCV
meg a HTCC közvetítésével Ghánában. Továbbá – mivel
)JȍPȍDCPCFQVVCMKXȍNȞOKPɯUȕIʏVCNCLȕUCMGFXG\ɯ
KFɯLȍTȍUKHGNVȕVGNGMŢC*6%%ȕTFGOGUPGMVCTVLCC\CITȍT
KTȍP[ȍDCVȡTVȕPɯCMVKXKVȍUGNɯTGOQ\FșVȍUȍVKU'\ȕTV
MKNȍVȍUDCPXCPGI[OG\ɯIC\FCUȍIKRKNQVDGTWJȍ\ȍU
megvalósítása Koforidua városában, ahol egy 20 hektáros
területen speciális termények innovatív módon való
termesztésének elindítása a cél.
A magyar kormány a tavalyi évben a déli nyitás keretében
ȣLTCOGIP[KVQVVCCIJȍPCKHɯXȍTQUDCP#EETȍDCPCJQUU\ȣ
ȕXGMMGNG\GNɯVVDG\ȍTVOCI[CTMȥNMȕRXKUGNGVGV'PPGM
keretében 2017. március 15. köré magyar hetet rendezett
az accrai magyar nagykövetség, amelyre a HTCC kiutazott,
ȕUVȍOQICVVCCTGPFG\XȕP[UQTQ\CVQV'I[Vș\HɯUȥ\NGVK

delegáció élén mentünk akkor Accrába, ahol nagyon
eredményes hetet töltöttünk el. 2017 nyarán részt vettünk
a Water Africa & West Africa Building & Construction
kiállításon, majd ugyanez év októberében szponzoráltuk
C/KUU)JCPCU\ȕRUȕIMKTȍN[PɯXȍNCU\VȍUVCOGN[C\ȕTVKU
volt különleges, mert az ország éppen a függetlenségének
60. évfordulóját ünnepelte. A rendezvényen a HTCC két
MȕRXKUGNɯLGKUTȕU\VXGVVGPPGMOCTIȞLȍPRGFKIȥ\NGVK
megbeszéléseket folytattak Accrában.
#\GUGOȕP[GNUɯJȍTQOJGN[G\GVVLGGI[OCI[CTQTU\ȍIK
utazást nyert, melynek során a HTCC színes programokat,
megjelenéseket biztosított a szépségeknek. Továbbá az
év végén a hivatalos követségmegnyitón, valamint az
ezzel egybekötött III. ghánai–magyar üzleti fórumon is
képviseltette magát a HTCC.

HTCC Ghana
Kálmán Béla KÉPES
QHƒEGOCPCIGT
Teshie Nungua Estate 7th Avenue n. 45. Grader Road
Accra, Ghana
Telefon: +233-5439-74-784
e-mail: ghana@htcc.org.hu
web: www.htcc.org.hu
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Botswana
– Dél-Afrika

Uganda

A gaborone-i iroda egyfajta szubszaharai iroda
funkcióját látja el. Tevékenysége átnyúlik Botswana
határain, ezáltal Afrika déli részét látja el magyar
LGNGPNȕVVGNG\GMMȡ\ȥNKUMKGOGNJGVɯC&ȕNCHTKMCK
Köztársaságban mutatott aktivitása.
Ez utóbbi ország gazdasága a legfejlettebb az afrikai
HȡNFTȕU\GPG\ȍNVCNU\ȍOQUNGJGVɯUȕIGVTGLVCMȍTC
magyar vállalkozások számára is. Legyen szó szinte
DȍTOGN[KMU\GMVQTTȞNȕTFGOGUCVȕTUȕIDGPVȡTVȕPɯ
megjelenést fontolóra vennie annak, aki Afrika
irányába tervez nyitni.

Tapologo Estate 13080, Broadhurst
Gaborone, Botswana
Mobil: +27 (82) 8258-615
e-mail: botswana@htcc.org.hu
web: www.htcc.org.hu

Szenegál és
Gabon

Gambia
Gambia egy kis nyugat-afrikai ország, gyakorlatilag
5\GPGIȍNDCDGȕMGNɯFXGVCNȍNJCVȞOGICVȕTMȕRGP
Az ország a maga kis mérete ellenére komoly,
RȕNFCȕTVȕMʏU\GTGRNɯLGCVȕTUȕIPGMCJQN
demokratikus választások eredményeképp stabil
RQNKVKMCKJGN[\GVȍNNHȡPP-QOQN[UȍIȍVOGIGTɯUșVK
hogy tagja a Nyugat-afrikai Gazdasági Közösségnek,
az ECOWAS-nak. Az országban a turizmus
TQJCOVGORȞDCPHGLNɯFKMOCICUKIȕP[GMGVMKGNȕIșVɯ
szolgáltatások várják a látogatókat. Szervezett
WVCMLGNNGO\ɯGP*QNNCPFKȍDȞN$GNIKWODȞN
XCNCOKPVC\'I[GUȥNV-KTȍN[UȍIDȞNȕTJGVɯGMGN#
turizmus fejlettségét jól tükrözi, hogy több fapados
légitársaság is üzemeltet közvetlen járatot Banjulba.
#ICODKCK*6%%KTQFCXG\GVɯLGGI[DGPC\'7DCPKU
képviseli Gambiát, ezáltal új dimenziókban képes a
cég gondolkodni, segíteni a magyar vállalkozások,
DGTWJȍ\ȍUQMGNɯOGPGVGNȕVC\QTU\ȍIDCP

Mobil: + 36 20 314 3019
e-mail: gambia@htcc.org.hu
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HTCC Uganda
Balázs LUKÁCS
country manager
Plot 1068, Njuki Way Muyenga
Kampala, Uganda
Telefon: +256 784 659 740
Mobil: +36 70 622 9122
e-mail: lb@htcc.org.hu
www.htcc.org.hu

HTCC Botswana
Andre Van Zyl
QHƒEGOCPCIGT

HTCC Gambia
Dr. Gulyás Gáspár
Country manager

7ICPFȍDCPGNUɯUQTDCPC/CI[CT#HTKMC6ȍTUCUȍI
#*7 TȕXȕPXCPCMVKXKVȍU#\ɯRTQLGMVLȥMMGTGVȕDGP
egészségközpont épül Kampalában, valamint
OG\ɯIC\FCUȍIKRKNQVDGTWJȍ\ȍUXCPGNɯMȕU\șVȕUCNCVV
#*6%%NGIPCI[QDDXQNWOGPʏFGNGIȍEKȞUȣVLȍVȕRRGP
Ugandába szervezte 2015. november közepén, melyen
dr. Seszták Miklós, az akkori fejlesztési miniszter úr
is részt vett. A küldöttség tagjai különgéppel utaztak
Kampalába, a HTCC szervezésében.

A HTCC dakari és libreville-i irodái 2018 szeptemberében nyíltak meg a cég franchise hálózatfejlesztési
stratégiájának keretén belül. Szenegál a nyugat-afrikai
VȕTUȕIGI[KMNGILQDDCPVGNLGUșVɯQTU\ȍIC2KCECVɯMGGTɯU
TGPIGVGINGJGVɯUȕIGVTGLV-GFXG\ɯJQI[5\GPGIȍN
is tagja a nyugat-afrikai országokat felsorakoztató
Nyugat-afrikai Gazdasági Közösségnek, rövidített nevén
C\'%19#5PCM#*6%%G\GPCVGTȥNGVGPGNUɯUQTDCP
a kereskedelmi és feldolgozóipari vonalon tervezi az
ȕTXȕP[GUȥNȕUVHɯNGIC\ȕNGNOKU\GTGMVGTȥNGVȕP
#Mȡ\ȕRCHTKMCKQTU\ȍIQMCVVȡOȡTșVɯ'%%#5IC\FCUȍIK
közösség központjában, Gabonban is megnyílt
JKXCVCNQUCPC*6%%MȕRXKUGNGVG#VȕTUȕIDGPHɯNGI
QMVCVȍUKȕUCITȍTVGTȥNGVGPMșPȍNC*6%%GI[ȥVVOʏMȡFȕUK
NGJGVɯUȕIGMGV#\KTQFCVȍXNCVKEȕNLCJQI[
U\GRVGODGTȕTGOGIȕTMG\\GPGMC\GNUɯJCNNICVȞMC
magyarországi egyetemekre.
HTCC Szenegál, Gabon
Manfred Mbell
(Country Manager, HTCC Gabon)
136 Quartier Louis
BP 25262 Libreville, Gabon
Tel: +241 07877 935
Mobile: + 44 7918 665 934
e-mail: gabon@htcc.org.hu

www.tropicalmagazin.hu

Etiópia

Malawi

'VKȞRKCHɯXȍTQUȍDCPC\#HTKMCK7PKȞU\ȕMJGN[ȕP
#FFKU\#DGDȍDCPɯU\ȕVɯNOʏMȡFKM*6%%KTQFC
A képviseletet Dr. Eyassu Tadesse végzi el, aki – bár
etióp származású – kiválóan beszél magyarul a
/CI[CTQTU\ȍIQPXȕI\GVVKUMQNȍKPCMMȡU\ȡPJGVɯGP#\
ország gazdasága kinyílóban van, mintegy 100 millió
HɯVU\ȍONȍNȞRKCEQVLGNGPVJGVCOCI[CTXȍNNCNMQ\ȍUQM
számára.

#*6%%OCNCYKMKTGPFGNVUȕIGGNUɯUQTDCPC/CI[CT
Afrika Társaság (AHU) orvosi misszióinak helyszínéül
szolgál. Remek kapcsolatot ápol az AHU és
testvérszervezete, a HTCC néhány helyi alapítvánnyal,
egészségügyi intézménnyel. Ez utóbbiak mindig lelkesen
várják, hogy újra megérkezzenek a magyar orvosok, és
gyógyítsák a helyi betegeket.
A gyógyításon túl a közösségi élet szervezésében is
aktívan részt vesz a két szervezet. A kint tartózkodások
alkalmával megtapasztalhatják a helyiek a magyar
ș\GMGVI[GTOGMPCRQVVCTVCPCMPGMKMKNNGVXGCNCRXGVɯ
higiéniai oktatásban részesítik a gyermekeket. A
missziókat már-már hagyományosan a HTCC malawi
QTU\ȍIKIC\ICVȞLC5\GTGONG[%UCDCXG\GVKȆPMȕPVGU
orvosi munkára, adományok leadására vegyék föl vele
vagy a Magyar Afrika Társasággal a kapcsolatot!

Eyassu TADESSE
Addisu Gebeya
Addis Ababa,
Etiópia
e-mail: ethiopia@htcc.org.hu
Mobil: +36 70 703 5387

Nigéria

SZEREMLEY Csaba
Country manager, HTCC Malawi
e-mail: malawi@htcc.org.hu
Mobil: + 36 70 639 7337

#HTKMCNGIPCI[QDDRQRWNȍEKȞLCȕN0KIȕTKȍDCPNCMQUUȍICMȡ\GNOKNNKȞHɯTGTȣI
%UCMCHɯXȍTQUDCP.CIQUDCP DGNGȕTVXGCMȥNVGTȥNGVGMGVKU GI[GUDGEUNȕUGM
U\GTKPVOKNNKȞHɯNCMKM
A HTCC-iroda 2018 májusában nyitotta meg kapuit, a képviseletet Omotunde
-QOQNCHGNȍVLCGN(ɯHGNCFCVCCMGTGUMGFGNOKCMVKXKVȍUQPVȣNOWVCVXCCOCI[CT
kultúra terjesztése Nigéria-szerte.
#NCIQUKKTQFCȣPOCI[CTMNWDMȕPVKUOʏMȡFKMCJQNCJGN[KXȍNNCNMQ\ȞMKUOGTMGF
JGVPGMCOCI[CTVGTOȕMGMMGNC\ȥ\NGVKNGJGVɯUȕIGMMGN#MKU\GTGVPG#HTKMC
legnagyobb gazdasága felé nyitni, keresse föl bátran a HTCC nigériai irodáját!

www.tropicalmagazin.hu
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HʁƞƬǘǚǔƬǷ˿hõÄÂ,ăFȊǚƬǒƬǜɊʊƭǷɵ
Legyen a partnerünk!
FǚɊȭ˿Ɇǘƕ
• ď,,Ȋǘƭɡ˸ǔʊƬǚƬǜŘ˘ɆȭɁʁʊ˘řǷřŽŘȭ
• ďŘǷʊřǷŘǌɁǚ˿ŘȧŘǜɁʊŘȭŽɊ˸ˆǚɊǒřǚɂ˘ŘǜˁȭǘŽŘȭɤǜɆŽŽȧǔȭǜʹ̋ǔʁɁƞŘ˸ǔǚřǷʊ˘ƬʁǜƬɦ
• Ɂ˘˘řǌƭʁǒƬǜɊʊƭǷŘȧŘǷ˿ŘʁƭʊƬˁʁɂɡŘǔǜƬʁȧƭǘƬǘʊ˘ƭǚƬʊʊǘřǚřǖřǒɁ˘
• ĚǖǚƬǒƬǜɊʊƭǷƬǘŘǘƬʁƬʊǘƬƞƬǚƬȧƙɁǘǜŘǜřʊƭʊŘǘˁǚǜ˂ʁŘǜƬʁƭȭŘ˘ɆȭɁʁʊ˘řǷřŽŘȭ
• °Ƭƞ˸Ƭ˘ɊȧˉǘɆƞƭʊǔǘɆǚǜʊƭǷ

ďǒƬ˹Ɂʁǚƞǔʊ˿Ɂˁʁʊ
ˁȭǷŘʁǔŘȭďʁŘƞƬū,ˁǚǜˁʁŘǚ,ƬȭǜƬʁƊTel.: +36-1-2880080 • info@htcc.org.hu • www.htcc.org.hu
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ǒˁȭǷŘʁǔŘȭǜʁŘƞƬŘȭƞƋˁǚǜˁʁŘǚƋƬȭǜƬʁ
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MINERAL WATER

A LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ
ELISMERT, TERMÉSZETES
ÁSVÁNYVÍZ, ÖSSZETÉTELÉVEL
ÜDÍTŐEN FRISSÍTŐ HATÁST NYÚJT.
+36 46 501 378
lillafurediasvanyviz
lillafurediasvanyviz
www.lillafuredi.hu
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Új

Az autózás
élménye

A bemutatott modell egy CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive felszereltségben, Premium Crystal Red Metallic színben. A CR-V sorozat üzemanyagfogyasztása WLTP: alacsony-magas 6,4-11,8 l/100 km, NEDC: 5,6-8,6 l/100 km és CO 2 -kibocsátása WLTP: 166-201 g/km, NEDC: 143-162 g/km.
168 Az
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adatok az EU szabályozásainak megfeleló´ tesztekbó´l származnak, összehasonlítási célt szolgálnak, a valós adatok eltéró´ek lehetnek.

