2021. 10. 25. 11:12

Fiji (Page 1) - Üzenetek Áronnak - Áron Üzenőfala

Skip to forum content
Áron Üzenőfala
Ahhoz, hogy hozzá tudjál szólni, regisztráció szükséges! Csak egy pár perc :)
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Kedves Látogató! - Dear Visitor!
Ha hozzá akarsz szólni, akkor regisztrálnod kell. A megsokasodott kéretlen hozzászólások miatt sajnos meg
kellett szüntetnünk az automatikus regisztrálást. Ezentúl a következőt kell tenned, ha Te is szeretnél a fórum
tagja lenni: írj egy e-mailt az istvan@meder.hu-ra "fórum regisztrácó" fejléccel és a következő tartalommal:
felhasználó név, e-mail cím, és egy rövid leírás, hogy mihez szeretnél hozzászólni. Megértésedet nagyon
köszönjük!
If you want to write a message, you should have an account to the forum. According to the increasing
number of spammers we had to stop automatic registration via form. Now you should the the following:
please send an e-mail to istvan@meder.hu whit the "forum registration" title and body containing: your
username, e-mail address and a short description of your message you want to add. Thanks a lot for your
attention!
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Sziasztok!
Postacímem 2008. májusig:
Áron Méder, Carina S/V
Vuda Marina
P.O. Box 5717,
Lautoka,
Fiji
Üdv,
Áron

2 Reply by aron 2007-11-25 09:04:02
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Fiji (GMT+12óra)
Pénz:
1,65Fiji dollár - 1USD
(Mindenen 10% adó van.)
Populáció:
800e ember
51% Fijians
44% Fiji indians (4. generációs indiánok)
maradék: kínaiak, európaiak, félvérek
Érezhető az erős konfliktus a fijians és fiji indians között a mindennapi életben is.
Nyelv:
Fijians
Hindi
Angol (Mindenki beszél angolul.)
320 sziget, 106sziget lakott.
Területe: 18, 272km2
A kisebb lakott szigeteken 1-5 falu van általában.
Minden falu magas fokú autonómiával rendelkezik, az ottani vezető "chief" intézi a falu ügyeit. A horgonyzó
vitorlázóknak meg kell látogatni a falu vezetőjét, vinni kell ajándék kávát (1/4-1/2kg). Kává nemzeti ital
Fijin, egyfajta könnyű drog. Majd a "cheif"-fel sevu-sevu ceremónia, vagyis együtt isszátok a kávát. Ezután a
falu vezetője engedélyt ad az úszásra/ búvárkodásra/horgászásra. Ha egy hajó megszeretne látogatni egy
szigetet, akkor engedélyt kell kérni a The Ministry of Native Affairs.-tól.
Történelem:
i.e. 3500 körül Pápua Új-Guineáról jöttek hajókkal
i.e. 500 Melanéziából jöttek
i.u. 1000 Ismét Melanéziából jöttek
A szigetek benépesültek.
Az első európai a holland Abel Tasman 1643-ban érkezett ide. Miközben új kereskedelmi
útvonalakat keresett. 1774-ben Captain James Cook érkezett a Lau Group-ra, aki természetesen fel is
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térképezte azokat a szigeteket.
Cp. William Blight a HMS Bounty lázadása (ami Tongán történt) után erre hajózott el.
Egy kis csónakban a kapitány és 18 hűséges legénysége erre hajózott el, miközben felfedezték az átjárót: Viti
Levu - Vanua levu passage (Blight Water). Timorba csak egy ember jutott el 47nap után, ahol az első európai
telep volt abban az időben.
1847. okt. Fiji British Crown Colony (Brit Gyarmat)
1879 - 1916: 63,000 indiait hoznak be az országba az angolok, hogy a cukornád termelésben segítsenek 10
éves szerződésekkel.
1970: Független állam
1987: Parlamnetális Demokorácia
1987 ápr. választás: Fiji indian dominancia
1987 máj. 14: Fiji militarista vezetés, Lieutenant Coland tábornok vezetésével
1992 Rabuka miniszterelnök
90-es évek vége az Ázsiai pénzügyi krízis és a kevés turista gazdasági válságot okoz.
1999 máj.: Mahendra Chaudhry választották meg miniszterelnöknek. Ő volt az első Fiji Indians
miniszterelnök.
1999 máj. 19: 2000 felfegyverzett lázadó támadta meg a Parlamentet (Georg Speight) és elzavarták a
kormányt. Majd megalakították a Fiji kormányt.
Jellemző azóta is, hogy egy-egy választás után amikor indiaiak nyernek, de az őslakosok átveszik a hatalmat
puccsal/katonai puccsal.
„A Fidzsi-szigetek fegyveres erőinek főparancsnoka 2006. december 5-én átvette az ország irányítását. A
szigeteken szükségállapot van érvényben. Habár jelenleg nyugalom tapasztalható, a helyzet rövid időn belül
akár rosszabbra is fordulhat. A Fidzsi-szigetek hadserege lefegyverezte a helyi rendőrség egyetlen fegyveres
osztagát, amely a kormány,
az állami tisztségviselők és a középületek védelmével van megbízva. A rendőrség nem tanúsított semmilyen
ellenállást. A hadsereg ellenőrző pontokat létesített a főváros, Suva főbb útvonalain és a városból kivezető
utakon. A Fidzsi-szigetek 1987 óta egyik puccsról a másikra bukdácsol.”

3 Reply by aron 2007-11-25 10:06:42
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Még a múlt pénteken vettem egy fiji mobilt, mivel a fiji simcardot a magyar telefon nem tudja kezelni. Az
ára 49fiji dollár volt, ebből 49fiji dollár lebeszélhető. INKK egy új mobil távközlési cég Fijin, és a múlt
héten kezdte el értékesíteni a telefonokat és simcard-okat a Fiji Vodafone-nal versenyezve. Igen sok műszaki
problémájuk volt az elmúlt héten, pl. eddig nem volt jó nemzetközi hívásokra, de mától jó.
Telefonszámom: +679 960 7239
Hívás díjak: 1cent 1 másodperc belföldre, 44cent 1 másodperc külföldre. Így ezen a telefonon nem tudom
Magyarországot hívni.
A marina fax száma: +679 666 8215

4 Reply by aron 2007-11-27 22:39:36
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Member
Offline
Registered: 2006-11-07
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Posts: 234
Re: Fiji
Fiji nyelv lecke:
(40providencia van Fijin, és ennyi nyelvjárás, nagyok a különbségek.
Így nehéz nyelvet tanulni.)
Szia! Jó napot! Üdvözlöm!- Bulá (Bizonyos nyelvjárásban Dolá)
köszönöm - Vináká
viszlát - Modé
Mi a neved? - O cei na yacamu?
Na yacaqu ko Áron. - Áronnak hívnak.
Nem probléma. - Szenjá na lengá.
A szeretetre öt különbözõ szavuk van:
1. Nõ-Férfi kapcsolatban: Szeretlek! - Au domoni iko!
2. Családi kapcsolatban: Szeretlek! - Au lomani iko!
3. Házi állat szeretet esetén: Au vinakati (iko)!
4. Baráti szeretet esetén I. : Au taleitaki iko!
5. Baráti szeretet esetén II. :Au karoni iko!
ház - buréj
hajó - vanga
óceán - vásávásá
korál - lászé
hal - iká
cápa - gió
kutya - koli
macska - puci
édes - kámikámidá
0 - sagavulu
1 - dua
2 - rua
3 - tolú
4 - va
5 - lima
6 - ono
7 - vitu
8 - walu
9 - diwa
10 - tini
11 - tini ka dua
12 - tini ka rua
13 - tini ka tolu
14 - tini ka va
15 - tini ka lima
16 - tini ka ono
17 - tini ka vitu
18 - tini ka walu
19 - tini ka ciwa
20 - rua sagavulu
Hány óra van? - Sa vica na kaloko?
9 óra. - sa ciwa na kaloko.
10:30 van. - Sa vimama na tini
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vimanam -fél
perc - miniti
másodperc - sekodi
óra - auwa
OK. Ennyit a Fji nyelvről:) itt ezen az oldalon:)

5 Reply by aron 2007-12-02 11:18:00
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Re: Fiji
Vasárnap Fijin:
Vasárnap 3 istentisztelet van: 05-kor, 10-kor és 15-kor, ez a nap a templomról szól.
Itt a metodista templom előtt mindenki leveszi a szandálját, persze sokan mezítláb mennek templomig is. A
templomba nincs szék mindenki a földön ül. Sokat énekelnek és a gyerekek játszanak, sokkal lazább az
istentisztelet, mint Európában. ”Fiji Time” tehát az emberek késnek, hamarabb elmennek a templomból, ez
itt normális.
Az istentiszteleten a férfiak természetesen sulut viselnek, ami a tradicionális fiji szoknya.
Majd istentisztelet után az egész család együtt ebédel (elég sokat esznek ilyenkor), majd szieszta. Ez után
kora délutántól estig kávát isznak együtt, aminek a hatása egy enyhe bóbiskolás. Kora este 1-2 sörrel
lemossák a kávát.
A Fiji zászló:
Világos kék alapú, jobb felső sarokban angol zászló és középen egy címer.
A címeren felül egy oroszlán van, majd alatta pálmafák, banán és egy fehér madár.
Időjárás:
Trópusi-tengeri klíma (óceán és a passzát szél együttes hatása)
Száraz évszak: Máj. - Okt.; Esős évszak: Dec. - Ápr.
Tél: Júl. - Szept., víz 22fokos; Nyár: Dec.- Ápr., víz 29fok
Ciklonok főleg Jan. - Márc. között vannak.
Fiji nyelv lecke II.:
Toso Tani – Menj el!
Lako i sili – Menj zuhanyozni!
Lako i loto! – Menj templomba!
Lako i vale! – Menj haza!
Siga ni sucu – születésnap, ünnep
Siga – Nap
Vula – Hold
Kalokalo – Csillag
Boni – este
Vuli – iskola
Vale – ház
Panapiu – ananász
Niu– ananász
Wai – víz
Senikau – virág
Buka – tűzifa
Vuaka – malac
Kumi – szakáll
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Vakataga – zseb
Moniti – Hétfő
Tusiti – Kedd
Vukelulu – Szerda
Lotulevu – Csütörtök
Vakaraubuka – Péntek
Vakarauwai – Szombat
Siga Tabu – Vasárnap
Himbe – tradicionális terítő

6 Reply by Sami 2007-12-03 23:57:42

Sami
New member
Offline
Registered: 2007-12-03
Posts: 4
Re: Fiji
Szervusz Áron!
A lelkesedésed és a hozzáállásod (meg ez az egész szuper kaland!) meggyőzött arról, hogy igenis meg lehet
valósítani a gyerekkori álmomat: én is el tudok indulni egy Föld-kerülésre!
Tavasztól őszig már megépítettem egy kisebb hajót, ezzel még csak itthon tudok majd vitorlázni, de ha
tisztességesen megtanulom, akkor építek egy nagyobbat, és irány a TENGER!
Köszönöm, hogy erőt, és ihletet adsz!!
HAJRÁ!!!
Sanyi

7 Reply by aron 2007-12-07 13:35:44
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Kedves Sami,
Köszönöm a kedves üzenetet, remélem sikerül a terved.
Nem Te vagy az első és remélem nem is az utolsó, aki ilyen levet/üzenetet ír.
Ha szükséged van bármiféle információra vagy kérdésed van, természetesen válaszok
minden levélre.
Üdv,
Áron
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Fiji élővilága:
Birds of Fiji http://rachel.des.ucdavis.edu/~beckon/birds.htm
Wildlife of Fiji http://rachel.des.ucdavis.edu/~beckon/index.html
International Conservation Fund for the Crested Iguana http://www.icffci.com/

8 Reply by aron 2007-12-19 00:28:05
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Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Link ajánló:
Fiji Museum: http://www.fijimuseum.org.fj/
Historical overview of the Banabans: http://www.banaban.com/histovie.htm/
Fiji : The Warrior Archipelago: http://www.tribalsite.com/articles/fiji.htm
Fiji Institute of Applied Studies: http://www.fijianstudies.org
Fiji Visitors Bureau: http://www.bulafiji.com/
SPTO's Fiji Site: http://www.fiji.spto.org/spto/cms/desti … ers.shtml/
Air Pacific: http://www.airpacific.com
Air Fiji: http://www.airfiji.net/
Southern World: http://www.southern-wirld.com
Sun Air: http://www.fiji.to/
ATS Pacific: http://www.atspacific.com/fiji/
Coral Sun: http://www.southpacific.com.fj/
Pacific Destiation: http://www.pacificdestinationz.co.nz/
Rosies Tours: http://www.rosiefiji.com/main.asp
Fiji Travel Notes: http://www.travelnotes.org/Oceania/fiji.htm
David Stanley's South Pacific: http://www.southpacific.org/fiji.html
San Diego Travel Group: http://www.travelsource.com/asia/fiji/cannibal.htm
Hotels and Travel in Fiji (Brochure-like reference but useful for looking up prices):
http://hotelstravel.com/fiji.html
Tourism Council of the South Pacific: http://www.tcsp.com/
http://www.pacific-travel-guides.com/
Egy kis nyelvlecke:
Jo reggelt! - Ni sa yadra - kiejtes: Nee Sah Yarn-drah
Kerni - Kerekere - kiejtes: Cayray-cayray
Koszonom, jo - Vinaka -kiehtes: vee-nakha
Igen - Io - kiejtes: ee-oh
Nem - Sega - kiejtes: Seng-gah
Enni - Kana - kiejtes: kah-nah
Nõ - Marama - kiejtes: Mmah-raam-mah
Ferfi - Turaga - kiejtes:Too-rang-ah
Etel - Khana - kiejtes:Kha-na
Gyerek - Gone - kiejtes:Ngo-ne
Falu - Ngao - kiejtes:Ng-a-o
Kicsi - Lailai - kiejtes:Lie-lie
Nagy - Levu - kiejtes:Lay-voo
Sok - Vakalevu - kiejtes: Vah-car- lay-voo
Gyorsan - Vakatotolo - kiejtes: Vah -toe-toe- low
Lassan - Vakamalua - kiejtes: Vah-mah-loo-ah
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Haz - Vale/bure - kiejtes: Val-lay/Boo-ray
WC - Valelailai - kiejtes: Vah-lay-lie-lie
Gyere - Lako mai - kiejtes: Lah-koh my
Viszlat! (formalis) - Ni sa moce - Nee sah mow-they
Hozni - Kauta mai - kiejtes: Cow-tah my
Inni - Gunu - kiejtes: Ngoo-noo
Templom - Vale ni lotu - Vah-ley nee low-too
Bolt - Sitoa - kiejtes: See-toh-ah/ store
Cukornad - Dovu - kiejtes: Doh-voo
Kõ sütõ - Lovo - Low-voh
szép - uro, csecse, uro levu,
hazudni - laszu laszu

9 Reply by nemethmoni 2007-12-19 20:42:10
nemethmoni
New member
Offline
Registered: 2007-12-19
Posts: 1
Re: Fiji
Szia Áron!
Itt egy régi osztálytárs a Táncsicsból. Eszméletlen, amit csinálsz. Én nemrég tudtam meg, hogy a
messzeségben hánykolódsz az Enikőtől...teljesen ledöbbentett. Amikor meséltem utána barátaimnak Rólad,
kiderült, hogy Ők már rég ismertek Téged és a honlapodat. Nem vagy semmi!!! De komolyan....állatira
tisztellek és szerintem nagyon sok emberre vagy ösztönző hatással.
Nem is tudok mit mondani...nagyon nagyot nőttél a szememben, ha ez számít.
Nagyon szép napot és hetet kívánok Neked!!!
Tsók
Németh Móni

10 Reply by aron 2007-12-23 21:36:27
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Fiji ételek:
1. Lovo: a legismertebb és legáltalánosabb fiji étel. Elõször egy követ tesznek a tûzbe.
Miután az felforrósodott, kiveszik a tûbõl, és azon sütik meg a húst. Csirke vagy marha vagy disznó vagy
bárány vagy hal (mostanaban ritkban az ember:-).
Köret mellette: kaszava vagy talo vagy jems vagy dalo vagy kumala (édes krumpli) vagy tavioka vagy dalo
(speciális itteni gyökerek) vagy krumpli
2. Kokonda: nyers darabolt hal/polip összekeverve citrommal vagy naranccsal vagy ecettel (esetleg chilivel)
3. Ananászos csirke
4. Ika Vakalolo – fõtt hal kókuszos krémben
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5. Vundi keverése kókusztejjel (Vundi – egy banán fajta)
Jellemzõen a húsra sokszor tesznek valamilyen gyümölcsös szószt (pl. kókuszkrém)
Levesek: A leggyakoribb a csirke leves, amit zsírosan készítenek el, és pohárból iszák. Nincs benne
semmiféle zöldség a legtöbb esetben.
Lolo – fûszeres kókuszlé, amit általában a halra öntenek
Roro – dalo levele kókuszkrémmel keverve, a legáltalánosabb fiji öntett
Otá – kókuszkrém, paradicsommal hagymával néha chilivel keverve
Vundi keverése kókusztejjel
Édesség:
Fõtt ivi
lolo-kókusz pudding
sokféle különbözõ sütemény van itt, az alapanyag minden esetben kaszava
Desszert a legtöbbször csak egyszerûen gyümölcs:
Mango, papaya (pawpaw-nak írják és popónak ejtik, ami itt másodsorban ugyanazt jelenti, mint nálunk),
ananász, banán
Szuci – levelek, speciális helyi cigaretta dohány, amit itt szívnak a helyiek újságpapírba csavarva
Indiai ételek:
Curry csirke/marha/hal/kacsa/roro
Dhal leves: curry és hal vagy csirke vagy marha vagy gomba és sok zöldség, a legtöbb
esetben csípõs (Cilantro, zöldség amit a levesbe tesznek)
Roro leves
Roti: egy vastagabb palacsinta töltve curry-es zöldséggel,
Édesség, megszámlálhatatlan indiai édesség van, a három legismertebb:
Bhaijya
Metai
Bharaci
Az autobusz állomások mellett az indiai édességek dominálnak. A piac mellett illetve a városi pékségekben a
fiji édességek vannak többségben. A legtöbb étterembe lehet kapni fiji, indián és európai ételeket is (a kínai
étterem nagyon ritka).
Könyv ajánló:
Phil Cregeen: Fiji, a cruising yachtman's notes on some of the Fiji Islands
Kedves Moni: Koszi a kedves uzenetet es neked is minden jot, szep napot!
Udv,
Aron

11 Reply by aron 2007-12-28 04:30:33
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
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Házasság Fijin:
Amikor a fiú először látogatja meg a barátnője házát és családját visz ajándékot. Az ajándék legtöbbször
káva és néhány apróság. Ekkor történik a leánykérés is. Szóval, ha Fijin jársz és egy csinos lány meghív a
házába, ez ezt jelenti! Vigyázat, ha mész, akkor a végén lehet, hogy a falu „chief”-je összead! Ami nagyon
könnyen előfordulhat, mivel néhány pohár kava után kellemesen ellazul az ember és mindenre io-t (igent)
mond.

12 Reply by aron 2008-01-01 02:30:21
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Fiji italozási kultúra:
A legtöbben sört isznak, ritkán isznak itt az emberek töményt. Ennek oka, hogy a Fiji bitter ára: 0,33l –
1,8FD; 0,750l – 3,1FD a tömény ára (Bounty rum): 0,375l – 19FD. Kocsmákban és night clubokban
drágább, a 0,33l sör 3FD, és a turista helyeken 5FD. Fiji gold kicsit drágább, de valaki szerint jobb is, az én
szakértői véleményem szerint a bitter jobb. Ami itt egyedi, hogy egy kis pohárból (0,1dl) isznak közösen az
emberek és gyorsan legurítják. Ez talán a kává kultúrára vezethető vissza, ahol szintén egy pohárból isznak
és gyorsan megállás nélkül gurítják le a kávát és utána a következő ember majd a következő, megy körbe
gyorsan a pohár. Persze tapsolnak előtte és utána is, néha sörözés közben is tapsolnak az emberek.
Tanbu:
Amikor valakinek meghal egy közeli családtagja, akkor 6hónap tanbu következik. Amikor egy faluban sok a
verekedés és a probléma, akkor 6hónap tanbu következik. A tanbu alatt nem isznak alkoholt, kávát és nem
szívnak cigarettát és marihuánát. Philipé, a bármen-nek pénteken járt le a félév, így a faluban nagy ünnepség
volt. A ’chief’ félév tanbu után ismét engedélyezte az ’élet élvezeteit’ a faluban. Philipé teljesen berúgott, azt
gondolom, hogy az alkohol mérgezés határán volt szinte az egész falu, de Philipé biztosan.

13 Reply by aron 2008-01-09 05:48:52
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Banaras
Banán és a raszta szóból alakult. Eleinte csak azt gondoltam ez vicc, de nem. Ott mindenki ezt vallja: Banán
és raszta. Bob Marly kultusz! Közel minden embernek Bob Marly a kedvenc énekese és itt mindenki raszta.
(Sokak szerint Bob Marly, több volt, mint egy átlagos énekes. Amikor megjelent a színpadon az emberek
sírtak és folyamatosan energiát sugárzott.)
Fiji nagyon különleges. Az okát nem tudom röviden leírni. A klíma, itt szinte minden növény gyógynövény,
a hely szépsége, hangulata (’fiji time’), a kultúrája és az emberek együtt kreálták meg ezt az állapotot.
Vannak, akik mindenféle homályos elméletet vallanak erről, ami persze érdekes, de nem hiszek bennük.
Eleinte azt gondoltam ez a paradicsom, de aztán realizáltam, hogy nem, de nagyon különleges. Az egész
különleges, de Banaras több, mint nagyon különleges hely, ez itt egyfajta központ. Raszta falu és raszta
központ.
Megközelíteni egy kis ösvényen szoktam, ami egy folyó mellett vezet el. Aztán egy kis tisztás következik,
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majd a Banaras falu útja. Ahol csak néhány keresztutca van, itt jellemzően a házak mögött csak ösvények
vezetnek. A lakosok indiaiak, ’half kaszt’ (félig indiai és félig fiji) és egy kevés fiji. Itt lakik Ruben, a
barátom, a HEMP mozgalom vezetője.
Rövid összefoglalás a rasztákról: http://www.meder.hu/raszta.pdf

14 Reply by mashine 2008-01-13 02:02:51
mashine
New member
Offline
Registered: 2008-01-13
Posts: 1
Re: Fiji
Szia Áron!
Nagyon összeszedett cikket közöltél a raszta mozgalomról, csomó új infót adott számomra.
Etiópia azért is eszmény Jamaicában, mert az egyetlen afrikai ország, amelyet nem sikerült gyarmatosítani.
Másfelől a kereszténység "összes bűnét" a római patriarchátus számlájára lehet terhelni, kezdve az
egyházszakadással, mikoris kinyilvánította a római pápa, hogy egyenlőbb az egyenlőeknél. Az ortodox
keresztények ( a rómain kívüli teljes egyház ) csak azért kisebbség az elmúlt sokszáz évben, mert az arab
hódítás során gyakorlatilag megsemmisült az összes patriarchátus (Bizánc, Alexandria, Antiochia, + mégegy
ami nem jut eszembe). A legrégebbi keresztények mostanság az örmény az egyiptomi- és az etiópiai kopt-ok.
Így érthető, hogy komoly ideológiai hátteret adott a nyugati világ fekete "rabszolgáinak" .
Édesapám Jamaikai, ezért érdekel annyira a téma, valahol a gyökereimet keresem én is.
Évekkel ezelőtt - amikor kirúgtak a fizikus szakról - Új-Zélandra akartam menni almaszüretre, összedolgozni
a kölcsönkért repülőjegy árát,és aztán Auckland-ből átstoppolni Közép vagy Dél-Amerikába valamilyen
vitorláson, hogy így térjek haza Jamaikába. Azóta ellenben megházasodtam és itthonról szövögetem a
terveket valami jó csavargásra, csak most már családdal. Néhány hete voltam Rotorman előadásán, és
kettőtök példája után tisztán világossá vált előttem, hogy csak elhatározás kérdése, hogy belecsap-e az ember
a húrokba...
Nagyon örülök hogy vannak hazai úttörők, akik mögé fel lehet zárkózni. Még nem néztem, hogy van-e
szakmai topic, de - gondolom többek között- örömmel vennék minden szösszenetet, ami tanácsként eszedbe
jut az utánnad jövőknek...
Jó szelet (ne forgót)!
Üdv: Virgo Richárd

15 Reply by bence 2008-01-17 20:46:18
bence
Member
Offline
Registered: 2007-01-08
Posts: 25
Re: Fiji
hogy mondják fijin, a papírba tekertet & milyen pipáik vannak? ...érdekelne az is, hogy ausztrál boraik
vannak, vagy van sajátjuk is?
Last edited by bence (2008-01-22 13:10:17)

16 Reply by aron 2008-01-26 03:34:14
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aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
A raszta mozgalom kapcsan, roviden irtam a marihuanarol is. Igaz itt sokan hasznaljak, de itt is illegalis!
Ennek az oldalnak fo celja, hogy megmutassak egy vitorlazasi stilust es egy kicsit a vilagot is.
Azt a vilagot, ami korulottunk van, de nem mindig mindenki altal lathato.
A vitorlazasi stilusom is talan erdekes...
Termeszetesen minden kerdesre valaszolok:
1. A marihuanarol nincs velemenyem, es ez a forum nem is errol szol.
Itt minden hazi jellegu, igy a pipa is. A marihuananak itt nincs speci neve.
2. Fiji borral nem talalkoztam meg, a borok nagy resze NZ-i. Mivel draga 15-20FD/uveg, igy nem
probaltam,
de gondolom jo:)))

17 Reply by bence 2008-01-28 10:32:44
bence
Member
Offline
Registered: 2007-01-08
Posts: 25
Re: Fiji
értelek, elnézést a mellékvágány miatt...a jövőben nem kérdezgetek bele.
(a vitorlázási stílusod mellet, nagy élvezettel olvasom minden kultúrákkal, szubkultúrákkal , gasztronómiával
& a napi élettel kapcsolatos bejegyzésedet...)

18 Reply by aron 2008-01-28 21:46:59
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Fijin nagyon nepszeru a hazi alkolhol,
2het alatt kesz es legtobbszor egy vodorben keszitik, amin van nehany apro res.
A neve: Home-Brew
- 3l viz
- 4kg cukor
- 1csomag (500g) eleszto/erjkeszto
- 2db gyomber
- reszelt ananasszal izesitik
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Fiji nyelv folytatas:
ucu - orr
kerikeri - kerem
yangona - kava
Amikor kavat iszunk, akkor a hazi gazda neha azt mondja `taki`, ami
azt jelenti, hogy johet a kovetkezo kava kor.
Itt 40nyelv van, nagyok az elteresek, en a fosziget nyelvet tanulgatom,
mert az itt a hivatalos nyelv. Egy nyelvjarasban a Szia! Szia!, vagyis a Bula! ami sziat jelent,
az szia:))
Erdekes osszehasonlitas:
szandal arak a Csendes-oceanon.
Tahiti - 3000PF (6000Ft)
Fiji - 3FD (360Ft)

19 Reply by aron 2008-01-30 03:48:44
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Itt a lakossag nagy resze, pl. a kisebb szigeteken 90%-a munkanelkuli. Mivel itt mas az elet:)
A nok ha nincs munkajuk es foldjuk, akkor ket fele keppen dolgozhatnak.
1. Kokusz olaj fozessel.
Recept: Az erett kokusz husat kivagjak, majd megmossak, majd 2 darabra vagjak.
Aprora reszelik es ruhan keresztul `kifacsarjak`- ez eddig a kokusztej (ez nem nehez, Mohival Nuku Hivan
nehanyszor csinaltuk:-). Majd fozik, ameddig a szine nem lesz barna es lassan altvaltozik olajja:-))
Alkalmazasa alapvetoen a masszirozas es a testre a helyiek mindennap dorzsolnek egy keveset.
Fozesre is hasznaljak persze.
1l olaj - 10FD a piacon (ehhez kb. 10kokuszdio kell)
2. Helyi szonyeg gyartasa, amit itt mat-nek hivnak es minden burej-ben (haz) ezen ulnek a helyiek.
Amirol meg nem irtam, de nagyon alapveto info:
A fijiek ket fele tipusbol allnak:
1. a fiji arc - ami szerintem gyongyoru - lapos orr, nagyon sotet bor, nagyon gondor fekete fiji haj
(a fijiek kb. 90%)
2. a rambi arc - ami nagyon szep szinten - hegyesebb orr, vilagosabb bor, fekete egyenes haj
(a fijiek kb. 10%, a eszak keleti kisebb szigetek)
Pl. Rambi szigeten, ahol negy kis falu van, a szuz fiatal 17-18eves lanyok soha nem vagjak a hajukat
(itt ez kulturalis kerdes) es altalaban ezert bokaig er nekik a csillogo fekete hajuk.
Amit tegnap hallottam, hogy itt a fijiek es a rambiek a szuletesuk utan korulmetelik a korhazban a
gyerekuket,
egeszsegugyi okok miatt tobb generacio ota. A fertozes az idojaras miatt is konnyen elofordul (tropus).

20 Reply by aron 2008-02-09 10:49:43
aron
Member
Offline
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Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Eladó földek Fidzsin!
Fidzsin a szabályok/törvények értelmében a földterület 85% nem adható el, csak a föld 15% értékesíthető.
Ezek nagy része már értékesített. Évről évre kevesebb a szabadon eladható terület és emiatt az ár is évről
évre magasabb.
Vanua Levu szigeten, SavuSavu környékén ez a cég foglalkozik földek (házak) értékesítésével:
www.fijihomesandproperties.com
Amikor Vanua Levu-n jártam megismerkedtem Johua Lanyon-nal, akinek vannak eladó földjei SavuSavu
közelében, Vatundamu-ban (Salt Lake). 5acres 500,000USD az értékesítő cég közvetítésével. Lehetséges
kisebb területet is venni, 1acres 100,000USD. Mivel nem talált vevőt eddig, így az árat csökkentette:
80,000USD-re (132,000FD).
A területe a Salt lake vízpartján van (mangrove vannak a vízben ezen a helyen),
tökéletes kilátás a tengerre is ezen a részen. A legközelebbi város SavuSavu, 30perc kocsival, ahol a reptér is
van (A repülő út 1óra Nadi-ból., Viti Levu). A közelben van 1 falu és néhány resort is. Ezen a területen és a
környező területeken jobbára erdők vannak és ültetvények. Ezen a helyen például lehetséges resortot is
építeni, mivel természeti paradicsom. Sok ausztrál, észak-amerikai vagy nyugat európai költözik ki Fiji-re,
mert itt az élet olcsóbb és kellemesebb, mint máshol. Vesznek egy kis földet és építenek rá egy kis házikót.
Salt lake területe 35,000sqm, erdő veszi körül és ritka énekes fiji madarak élnek itt. A tengerre egy 3km
hosszú és 20m széles átjáró vezet. Ezen van néhány híd, így vitorlás árboccal nem tud bemenni ide.

21 Reply by aron 2008-03-21 09:54:04
aron
Member
Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Sziasztok!
Még mindig Fiji szigetén tengetem napjaimat. Itt röpül az idő...
Carinát (és magamat :-) készítem fel az út második felére.
Remélem április közepéig végzek a munkálatokkal,
vízreteszem Carinát, és pár hét próbavitorlázásra is jut időm.
Főleg lakatlan szigeteket szeretnék megcélozni.
Hivatalosan május közepén ér véget a hurrikánszezon,
akkor mindenképpen szeretnék elindulni.
Húsvét alakmából kívánok Nektek is testi/lelki megújulást:
Carina és Áron

22 Reply by aron 2008-04-16 18:49:13
aron
Member
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Offline
Registered: 2006-11-07
Posts: 234
Re: Fiji
Most röviden a Fidzsi szellemet szeretném megfogalmazni: BULA, vagyis Szia! Üdvözlünk! Mindenki
függetlenül kortól, nemtől, vallástól és családi háttértől barátságos, mosolygós és ismeretlenül is azt mondja
BULA. Ekkor nekem is azt kell mondani BULA. Itt az emberek nyitottak és ismerkednek folyamatosan, ezt
egy európainak nehéz megérteni.
Amikor elszakadt a szandálom, az első ember, akivel találkoztam megjavította nekem, azóta is találkozunk
néha. Lautoka város kicsi, így az ember előbb utóbb szinte mindenkit ismer. (Ha az ember találkozni akar
egy ismerőssel, akkor csak bemegy a városba és előbb utóbb belefut a piacon vagy a pályaudvar
környékén.)A történet másik érdekessége, hogy a helyiek nagyon ügyesek, és a szandál javításhoz különösen
értenek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azzal javítják meg, amit a földön találnak (drót darab, kötél darab).
A világvégén vagyunk… Európától ezek a szigetek a legtávolabbiak, de nem csak fizikailag. Vannak itt
fijiek, indiaiak (hindu és muszlin), kínaiak, a környező szigetekről és európaiak is. (Természetesen ezek
kombinációi is.) Multikultúra, vagyis sok különböző ember és sok különböző gondolat él itt együtt és ettől
olyan nyitott, érdekes az itteni szellem.
Az 1800-as évek elejéig itt az emberek egy másik világban éltek. Szabadon a saját Isteneikkel, meztelenül
jártak tele tetoválással és néha egymást ették. Szabad szerelem volt és nagyon szabad élet. Aztán jöttek a
misszionáriusok és megváltozott minden. Nem volt többé tetoválás, kannibalizmus, ruhákban jártak és
európai Isteneket imádtak.
Ez a harmadik világ vagyis, szegény ország nagy munkanélküliséggel, de ahogy sokan mondják ’Fidzsin az
élet ingyen van’. Mindenkinek van egy kis kertje, ültevénye, így a zöldség és gyümölcs ingyen van. Az
emberek halásznak, és itt van hal bőven. Mi kell még?
A legtöbb turista egy hétre jön és csak a paradicsomba, a tökéletes szigetekre és a tökéletes tengerpartokra.
Az egész ország egy búvárparadicsom érdekes és számunkra fura kultúrával. Ha az ember több időt tölt itt és
nem csak a turistáknak kreált paradicsomba, akkor jobban megismerheti ezt az országot. Ebben az esetben is
rájön, hogy ez a paradicsom.
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