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Világimanap 

Anglia, Wales & Észak-Írország: 2022.március 4. 

“Mert csak én tudom, mi a tervem veletek” - országismertető 

 

 

 
 

Az ország áttekintése 

Helyek, országrészek  Képek a forrás megjelölésével 

Anglia, Wales és Észak-Írország az 

Egyesült Királyság három olyan 

országrésze, amely a Brit -

szigeteken terül el. Az Egyesült 

Királysághoz tartozik még Skócia 

is. Bár sok minden közös bennük, 

mégis különbözőek, más nyelvet 

beszélnek, eltérő a kulturális 

örökségük és kormányzatuk. A 

zászlók fejezik ki leginkább 

különbözőségüket. 

1 

 
© 2020 Nick Hallas   © Bruce Jones Design 2009 

 

 
Flags © 2020 country flags – part of ProFlags BV 

Wales vidéki jellegű, hegyek 

szegélyezik, és zord partvonal 

határolja. Nagy déli szénmezői 

kulcsfontosságú exportterméket 

jelentettek olyan városokból, mint 

Newport, Swansea és Cardiff. 
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Észak-Írország Lough Neagh-fel, 

Nyugat-Európa egyik legnagyobb 

édesvizű tavával büszkélkedhet, 

valamint a látványos Giant's 

Causeway-val, az Antrim partjainál 

összefonódó basalt-oszlopok 

tömegével, amelyet egy ősi 

vulkánkitörés hozott létre. 
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Anglia kevésbé drámai tájakkal 

rendelkezik, de látványos 

tengerpartok övezik, különösen 

Nyugat-vidéken, míg északon 

tavak, hegyek és nagy kiterjedésű 

lápok és erdők találhatók. Anglia a 

legmagasabb szintű 

városfejlesztéssel rendelkezik. 
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Emberek, migráció 
  

Lakossága megközelítőleg 70 

millió fő. Belfastnak, Észak-

Írország fővárosának és Cardiffnak, 

Wales fővárosának egyenként több 

mint félmillió lakosa van. 

Az utóbbi időben London hatalmas, 

változatos, mintegy kilencmilliós 

lakosságot vonzott a pénzügyi és 

szolgáltatási szektorba. 
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Anglia, Wales és Észak-Írország 

lakossága az évszázadok során 

népvándorlási hullámokkal 

gazdagodott. 

Közvetlenül a második világháború 

után bevándorlási hullám támadt, 

főként az Ír Köztársaságból és 

Jamaicából. Ezt egy nagyobb 

hullám követte, többnyire a Brit 

Nemzetközösség más országaiból, 

különösen Pakisztánból és 

Indiából. A 21. században azonban 

sok bevándorló érkezett Európából. 
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A sokszínűség ma már általános 

jellemzője a városainknak. Bár 

vannak, akik óvatosan vélekednek 

a bevándorlással kapcsolatban, a 

legtöbben, akik második és 

harmadik generációs bevándorlók, 

úgy érzik, hogy jól beilleszkedtek, 

és időnként kellemetlennek találják 

a kérdést: „Honnan érkeztél ide?” 
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Anglia, Wales és Észak-Írország 

népei közötti kapcsolat nem mindig 

volt egyszerű vagy békés. A 13. 

században Wales elnyomást és 

hódítást élt át I. Edward angol 

király kezei által. 

William Morgan walesi Biblia-

fordítása (1588) és annak 

használata a non-konformista 

egyházakban a 19. és 20. század 

során jelentős szerepet játszott 

abban, hogy az  anyanyelv fent  

maradjon a nehéz időkben is. 

Évekig tartó kampányolás után a 

Welch végül 2011-ben hivatalos 

nyelvvé vált. 

2007 óta Walesnek saját kormánya 

van, és bizonyos funkciókat a 

fővárosra, Cardiffra ruháztak át a 

Westminsteri Parlamenttől. 
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Helyünk a világban 
 

 

A tengeri hajózás, a felfedezések, a 

kalózkodás, a kereskedelem és a 

gyarmatosítás révén az elsők között 

voltunk a világon, akik iparosodtak, 

kiaknázva saját szén-, pala- és ón-, 

majd később a gyarmatosított 

országok geológiai erőforrásait. 

Egyre jobban tisztában vagyunk 

azzal, hogy az Angol Birodalom 

milyen szerepet játszott a világot 

átívelő rabszolga-

kereskedelemben, és azzal, hogy ez 

a technológiai fejlődés milyen 

klimaváltozást hozott földünkre.  
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Mi a szerepünk egy olyan világban, 

ahol szűkösek a természeti 

erőforrások, és bolygónk 

felmelegszik? Nagy-Britanniának 

jelenleg vannak éghajlat-változási 

céljai, és 2032-ig 5 éves szén-

dioxid-kibocsátás csökkentést 

határozott meg, hogy megpróbálja 

teljesíteni ezeket a célokat. Az első 

szén-dioxid-kibocsátási tervet 

(2008–2012) teljesítették, és az 

Egyesült Királyság jelenleg jó úton 

halad a második (2013–2017) és a 

harmadik (2018–22) szén-dioxid-

kibocsátás-célkitűzés teljesítése 

felé, de nem haladja meg a 

negyediket, amely a 2023-27 

közötti időszak. 

Korán iparosodott országként érvek 

szólnak amellett, hogy nagyobb 

mértékben korlátozzuk 

kibocsátásainkat alternatív 

energiaforrások: nap- és vízenergia, 

valamint szélerőművek 

felhasználásával. Voltak hetek, 

amikor nem égettek el szenet. 
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Egy 2018-as ENSZ-jelentés 

elfogadhatatlannak minősítette a 

szegénység mértékét Nagy-

Britanniában, mivel az Egyesült 

Királyságban 14 millió ember él a 

szegénységi küszöb alatt. 
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2016-ban Anglia, Wales, Skócia és 

Észak-Írország együttesen 

megszavazta a „Brexit”-et, az 

Európai Unióból való kilépést, 

Angliában és Walesben a kilépésre 

szavaztak 52%-kal; Skócia és 

Észak-Írország az Európai Unióban 

való maradás mellett szavazott. A 

Brexit-tervet 2019-ben hagyták 

jóvá, végrehajtásáért a kormány 

felel. 
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Hogyan is élünk? 

Művészetek és kultúra 
 

 

Angliát, Walest és Észak-

Írországot rendkívüli tehetségek 

sora tette híressé és formálta a 

tudomány, a zene, a színház, a 

költészet, az irodalom terén. 

Shakespeare, Jane Austen, Zadie 

Smith, Seamus Heaney és Dylan 

Thomas - csak néhány az írók 

közül, akiknek műveit szerte a 

világon olvassák és 

tanulmányozzák. 
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A zene kultúránk létfontosságú 

része, és nemzetenként más más 

formában fejeződik ki: klasszikus 

zeneétől balladákon, punkon, 

rockon, pop zenén át a népzenéig, a 

Morris tánccsoporttól és walesi 

férfi kórusokon át a hagyományos 

kelta népzenéig. 
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Étel, ital 

Az enyhén nyirkos éghajlatú 

Angliában, Walesben és Észak-

Írországban a hagyományos ételek 

megnyugtatják és felmelegítik az 

embereket. A pörköltet és a 

galuskát, a forró pitéket és az édes 

pudingokat több száz éve élvezik 

honfitársaink. De jellemző forró 

ital az angol reggeli tea vagy az Earl 

Grey tea, és a kávé is rendkívül 

népszerű. 
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A nemzeti identitásunknak tekintett 
ételeket – mint például a fish and 
chips – gyakran más országokból 
származó menekültek és telepesek 
vezették be. 
Minden országban vannak nemzeti 
ételek és különleges regionális 
változatok, például walesi 
sütemények és észak-ír krumplis 
fánk. 
Anglia számos helyi finomságot és 
ételt készít, amelyeket ma már a 
világ minden tájára exportálnak. 
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Angliában, Walesben és Észak-

Írországban sokan próbálkoznak 

azzal, hogy egészségesebben 

étkezzenek, de mint sok más 

országban, itt is könnyebb 

hozzájutni a készételekhez és a 

magas szénhidrát- és cukortartalmú 

un. „junk” gyorsételekhez.  

És mégis van remény. Újra nagy 

népszerűségnek örvendenek a 

hobbikertek (az önkormányzat által 

kijelölt földterületek, ahol 

gyümölcsöt, zöldséget és virágot 

termesztenek) és a közösségi 

kertek. 
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Vallás kérdése 
 

 

Épületeink át vannak itatva 

történelemmel. Sok városunkban  

gyönyörű, ősi, középkori épületek 

vannak, köztük a katedrálisok és a 

keresztény elődeink által épített 

templomok. Ma a modern 

templomok talán kevésbé szépek, 

ám gyakran praktikus 

elrendezésűek. 
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Gazdag kultúránk van. A  

többnemzetiségű városokban, 

például Birminghamben, 

Leicesterben és Londonban az East 

Enden és Southallban változatos 

közösségeket találunk . Az East 

Enden található Bevis Marks 

zsinagóga, amelynek építése 1701-

re nyúlik vissza; A surrey-i 

Wokingban pedig megtalálható 

Anglia első mecsete, amelyet 1889-

ben egy magyar bevándorló épített; 

Neasden hindu temploma 

hatalmasan terül el Északnyugat-

Londonban. A londoni Brick Lane-

en van egy épület, amely korábban 

metodista kápolna, hugenotta 

templom és zsinagóga volt, ma 

pedig mecset. 
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Hatalmas változás történt a 

vallásgyakorlás terén is. Nyugat-

Európa nagy részéhez hasonlóan 

Angliában, Walesben és Észak-

Írországban is hanyatló 

tendenciátmutat a templomba járás, 

különösen a főbb felekezetek 

esetében. Ennek ellenére az egyház 

gyakran élen jár a rászorulókat 

segítő projektekben, mint például 

élelmiszerbankok létrehozása, 

hajléktalanszállók üzemeltetése és 

a menekültek közötti szolgálat. Az 

egyházak életét felpezsdítette a 

legutóbbi bevándorlási hullám. 

 

Az utcai prédikátorok szolgálata  

egy felekezetközi misszió. Az utcai 

lét adta kihívásokat igyekeznek 

kezelni. A missziót 2003-ban 

indította el Les Isaac Brixtonban. 

Őt egy Jamaicában látott szervezet 

ihlette meg, ahol az egyes egyházak 

összefogtak, hogy jelen legyenek az 

utca életében, szeretetüket, 

evangéliumból fakadó értékeket 

megosszák. Egészen gyakorlati 

segítséget nyújtanak az éjszakai 

műszakban a kocsmákban 

dolgozóknak, a klubok 

munkatársainak, tanácsot adnak a 

hajléktalanoknak. Jelenleg 270 

Street Pastors csoport működik 

országosan, hét nemzetközi 

szinten, és a szervezet több mint 12 

000 önkéntessel dolgozott eddig 

már együtt. 
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Nők 
 

 

Annak ellenére, hogy az Egyesült 

Királyságban nagy eredményeket 

értünk el a nők társadalmi 

megbecsülése tekintetében, 

továbbra is küzdenünk kell az 

otthoni erőszak leküzdéséért, a 

szegénységben élők életének 

javításáért és a fogyatékkal élők 
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támogatásáért, fizikai, szellemi és 

érzelmi fogyatékkal élők 

elfogadásáért.. 

Bár az Oxfordi és a Cambridge-i 

Egyetemek 1920-ig nem 

engedélyezték a nőknek, hogy 

diplomát szerezzenek, ma már az 

első diplomát megszerzőknek több 

mint a fele hölgy. Igaz a 

természettudományok, a 

technológia, a mérnöki pálya és a 

matematika területén még  

kisebbségben vannak. 
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A nők egyre nagyobb 

megbecsülésnek és érdeklődésnek 

örvendenek a népszerű sportokban. 

Ennek eredményeként a tévében és 

a médiában is jobban tudósítanak 

róluk. A női futball népszerűsége 

óriásit nőtt, az angol női krikett-

válogatott tagjai pedig már nyertek 

világbajnokságot. 
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Egészség 
 

 

2020 márciusában az Egészségügyi 

Világszervezet bejelentette, hogy a 

COVID-19 nevű vírusos betegség 

legalább 114 országba söpört be, és 

több mint 4000 ember halálát 

okozta. Ezt követően koronavírus 

okozta világjárványnak 

nyilvánították. A járvány elérte az 

Egyesült Királyságot, és mint a 

legtöbb ember világszerte, az 

Egyesült Királyság lakói társadalmi 

elszigeteltségben éltek, hogy 

lassítsák a COVID-19 terjedését. 
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Világimanapi  Szervezet – Anglia, Wales és Észak-Írország 

Története 
 

 

A Világimanap egységes 

szervezeteként Anglia, Wales és 

Észak-Írország összefogott, hogy 

bemutassa az idei istentiszteletet, 

felismerve különbözőségeinket, de 

közös alapjainkat is. 
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1928-ban, a jeruzsálemi Nemzetközi 

Missziós Konferencián a skót Grace 

Forgan először értesült a világ 

imanapról, és elhozta a hírt az 

Egyesült Királyságba. Az első 

istentiszteletet 1930-ban tartották 

Skóciában; ezt követte Anglia 1932-

ben, Wales 1933-ban és Észak 

Írország 1943-ban. 
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A második világháború idején a 

nők különösen is késztetést éreztek 

arra, hogy együtt imádkozzanak és 

közösségben legyenek. 1967-ben, a 

vatikáni zsinat után katolikus nők is 

kezdtek részt venni az alkalmakon. 

Angliában, Walesben és Észak-

Írországban jelenleg körülbelül 

3000 imanapi csoport működik, 

amelyek évente több mint 4000 

istentiszteletet tartanak. 2019-ben 

275 000 példányban nyomtatták ki 

az imanapi liturgia füzetét. 
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Ma 
  

Jelenleg a Világimanap Nemzeti 

Bizottsága 18 különböző 

keresztény felekezetet foglal 

magában. Adományainkkal több 

mint 40 nemzeti és nemzetközi 

jótékonysági szervezetet 

támogatunk. 

29 
 

 

© WDP EWNI 



11 
 

Tunbridge Wells-i irodánk 

koordinálja az istentiszteleti 

anyagok terjesztését, beleértve a 

gyermekeknek és fiataloknak szóló 

tevékenységeket, és weboldalunk 

minden tevékenységünkről hírt ad. 

Twitteren és Facebookon is 

posztolunk. 
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Felismerve, hogy be kell vonni a 
fiatalabb résztvevőket, szervezetünk 
évente megszervezi az Y Pray 
májusi eseményt, amikor a fiatalabb 
nőket bátorítunk arra, hogy 
csatlakozzanak hozzánk egy 
hétvégére, ahol közösségben 
imádkozunk, és sok vidámságban 
töltjük el együtt az időt.  
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Angliában, Walesben és Észak-

Írországban a fiatalok reményt 

hoznak és a kultúra átalakítói. Isten 

arra használja őket, hogy fényt 

sugározzanak a reménytelenség, az 

árnyékok területein.  
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Az istentiszteleti anyagok 

megírása 2018 novemberében 

kezdődött, a Nemzeti Világimanap 

Bizottság  által vezetett 

workshoppal. Ezután megalakultak 

a munkacsoportok és megkezdték 

az anyagok közös megírását 

bizottság koordinálásával. 
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A művész és alkotása 
 

 

Angie Fox Norfolkban nőtt fel, 

anyjától tanult kötni és varrni, de 

élete során folyamatosan tanult új 

technikákat,kézműves készségeket. 

„Nagyon örülök, hogy engem 

választottak ki, hogy a művészetben 

képviseljem hazám asszonyainak 

imáit. Nagyon sok emlékem van az 

imanapi alkalmakról. Szerveztem 

vagy csak résztvevője voltam itthon 

és külföldön. Szeretem átélni az 

összetartozás érzését, tudván, hogy 

a világ minden táján ugyanazokat 

az imákat mondják el számos 

nyelven, más és más kultúrában, és 

felekezeti templomokban… ” 
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A megadott témát követve több kép 

segítségével ábrázolta a 

kulcsszavakat az alábbiak szerint: 

Szabadság: nyitott ajtó egy 

végtelen, nyitott kilátáson át vezető 

ösvényre; 

Igazságszolgáltatás: szakadt láncok; 

Isten békéje és megbocsátása: a 

békegalamb és a járdán áttörő 

békeliliom; 

És a mindent összefogó szivárvány, 

amely mindezeket a dolgokat- Noé 

történetétől kezdve a mai napig -

szimbolizálja. Isten mindenre 

kiterjedő szeretetének jelképe a 

szívárvány. 
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