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A kíNAI NEMZETI PAVILON
Általános ismertetés

Kultúrát Kutató Központjának igazgatója,

A kínai nemzeti pavilon külalakja egyszerre
szimbolizálja Kína keleti nagyhatalmi státuszát,
a kínai konjunktúrát, a világ gabonaraktáraként
betöltött szerepét és Kína jómódú népét. A rendezők
szerint a pavilonba lépve érdemes a „Keresés”
feliratot követni, ennek segítségével a látogatók
a pavilon három részét kereshetik fel: a „Keleti
nyom”, „A bölcsesség túrája”, és a „Virágzó város”
elnevezésű zónákat. A látogatók így a pavilont
bejárva nemcsak a városok fejlődéséről, hanem a
kínai bölcsességről is átfogó képet szerezhetnek.
A pavilon a modern korszaktól tekint vissza az
elmúlt 30 év kínai modernizációs és urbanizációs
történetének alakulására, s a látogatók a pavilonban
fellelhetik a kínai városok kulturális jellegzetességeit
és hagyományait. A pavilonban tett „túra” végén
az „Interaktív élmények” a jövő felé kalauzolja a
látogatókat, akik itt megismerhetik Kína értékrendjét
és fejlesztési elveit.

a formatervezés felügyelője: Yao Kaiyang híres
tajvani művészeti tervező,

2007 decemberében kezdődött el a kínai pavilon
tervezése, az építkezés 2010 márciusában
fejeződött be, és ekkor rendezték meg a
próbaüzemét is.
2009. augusztus 20-án együtt jelentek meg a
nyilvánosság előtt a kínai nemzeti pavilon alábbi
tervezői:
a kiállítás főtervezője: Pan Gongkai, a Központi
Szépművészeti Főiskola rektora,
a tervezés felügyelője: Huang Jiancheng professzor,
a Központi Szépművészeti Főiskola Urbanizációs
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a filmművészeti kiállítás felügyelője: Lu Chuan
filmrendező.
A kiállítás fő tematikájának címe: „A városi fejlődés
és a kínai bölcsesség”. A pavilonban három
emeleten 15 ezer négyzetméter járható be.

Élményszerzés 49 méter magasban
Lifttel lehet feljutni a 49 méter magasan fekvő
legfelső emeletre, amely a pavilon legmagasabb
és legtágasabb része. A „Keleti nyom” elnevezésű
bemutató rész területe eléri a 8500 négyzetmétert.
Ez a rész két témát mutat be: a fejlődést, illetve az
idő- és térbeli változást.
Egy high-tech mozi a pavilon legfelső részének
legmodernebb berendezése. Lu Chuan filmrendező
arról tájékoztatott, hogy ez a mozi egészen más,
mint amit a nézők megszoktak, mert itt a különböző
filmeket más-más térben vetíthetik, elülső, balés jobboldali hatalmas képernyők veszik körül a
nézőket. Mindhárom képernyőn 8 perces filmeket
vetítenek, így összesen 24 percnyi film mutatja be a
kínai városok építkezése során az elmúlt 30 évben
elért eredményeket.
A mozi után a látogatók a több százszorosra
nagyított „Qing Ming Shang He Tu” (Tusrajz a
folyó tavaszáról) horizontális tekercsfestményben
gyönyörködhetnek. A hatalmas festményen
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ábrázolt emberek digitális technika segítségével
jelennek meg a látogatók előtt. A tusrajz aprólékos
részletességgel ábrázolja az Északi Song-dinasztia
Xuanhe éveinek az akkor világelső főváros Bianjing
(a mai Kaifeng) városát, illetve a főváros forgalmas
piacát. A panorámafestményen a festő élethűen
ábrázolta a különböző lakónegyedek és a folyók
közötti városi életet.
Az eredeti tekercsfestményt 2002-ben állították
ki a Sanghaji Múzeumban. A kiállítás számtalan
érdeklődőt vonzott, akik viszont csak egyméteres
távolságból tekinthették meg a tusrajzot. Most
viszont a kínai pavilonban a kinagyított képet
mindenki alaposan szemügyre veheti.
A festmény mellett a négy legnagyobb, világhírű
kínai találmányból is látható bemutató a pavilonnak
ezen a részén.

Villamosutazás a bölcsesség jegyében
41 méter magasan
A legfelső emeletről lehet lejutni a 41 méter
magasan fekvő középső részre. A 3500
négyzetméteres kiállítás megtekintését „A
bölcsesség túrájá”-nak is nevezik.
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A középső szint érdekessége, hogy kiépített
sínpályán mozgó kocsik viszik körbe a látogatókat.
Yao Kaiyang arról számolt be, hogy az itteni túra
olyan, mint egy Disneylandben, olyan, mint egy
tündérlátomás. A tajvani művész tájékoztatása
szerint ezen a szinten a látogatóknak félig elvont,
versszerű látványosságban lesz részük.
A közel 10 perces túra során a hagyományos kínai
városok történelmi felépítésének bölcsességével
lehet megismerkedni, így például faszerkezetes
építmények, íves hidak, klasszikus udvarok,
kertészeti stílusok, és speciális cserepek keltik fel a
látogatók figyelmét.
Pan Gongkai ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az
ókori Kínában a mezőgazdaság volt a legfontosabb,
s a házak is elsősorban lakóterek voltak, ezért
építésükhöz főképp faanyagot használtak.
Ez nyilvánvalóan eltér a görög és egyiptomi
gyakorlattól, azokban a kultúrákban ugyanis főként
követ használtak az építkezésekhez.

Interaktív élmények a jövőért 33 méter
magasan
A 33 méter magasan fekvő alsó bemutatóterem
neve „Virágzó város”. Az összesen 3400

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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négyzetméteren elterülő terem a jövőről szóló
elképzelésekkel van tele. A terem meghatározó színe
a fehér.
Az előző két teremben a kínai városok evolúcióját
mutatták be, itt a harmadik teremben az elkövetkező
két évtized fejlődéséről született elképzelések
láthatók. A látogatók itt a jövő városi életével
kapcsolatos sokféle interaktív programban vehetnek
részt.
Pan Gongkai véleménye szerint az alsó teremben
a fenntartható fejlődés alapján megpróbálnak
kínai választ adni a városok jövőbeli fejlődésének
problémájára.

A víz — az összekötő elem
Konfuciusz azt mondta: „Aki jószívű, az a hely miatt
vidám, aki bölcs, az a víz miatt vidám.” A keleti
bölcsességben meghatározó szerepe van a víznek.
A kínai pavilonban vízi útvonal köt össze minden
részt. A látogatók a különböző helyeken különböző
formájú víztömböket láthatnak, amelyekben valódi
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és csúcstechnológiával megjelenített víz egyaránt
található.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Kínai bölcsesség a városfejlesztés terén
Tervezők: He Jingtang tervező
Pan Gongkai, a kiállítás főtervezője (a Központi
Szépművészeti Főiskola rektora)
Huang Jiancheng, a tervezés felügyelője (a Központi
Szépművészeti Főiskola Urbanizációs Kultúrát Kutató
Központjának igazgatója)
Nemzeti nap: október 1.
Helyszín: A zóna

Európa
Kína a világban, a világ Kínában
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A cseh pavilon
Rövid ismertetés
Az épület fehér homlokzatán 63415 darab fekete
jégkorong mintázza Prága régi városnegyedét. A
kiállítási terület két részből áll. A pavilon egyik oldalán
lévő multimédiás központban a forgalmi dugók és
a városi szennyezés problémájának megoldásait
mutatják be úgy, ahogy azt a csehek látják. A másik
oldalon található kiállítóteremben felépített mező
fölött egy absztrakt „város” lebeg. Ezzel a képzeletbeli
várossal azt akarta kifejezni a tervező, hogy maga a
város a civilizáció gyümölcse.

Külső kialakítás
A pavilon homlokzata Csehország fővárosát, Prágát
mintázza. A fal színe fehér, jégkorongok borítják.
Ezekből Prága régi városnegyede rajzolódik ki.

A korongok száma 63415, vastagságuk 2,54 cm,
átmérőjük pedig 7,62 cm, ezáltal térhatásúvá
teszik az egyébként fehér építményt. Csehország
többször diadalmaskodott jelentős nemzetközi
jégkorongmérkőzésen, a sportág fontos exportcikke,
ezért is a jéghokin keresztül kívánja bemutatni az
ország sajátosságait.

Tematika
A cseh pavilonban a tematikus kiállítóterem, a
multimédiás központ és a főcsarnok mellett egy
ajándéktárgyakat árusító bolt is helyet kapott. A
pavilonban a múlt és a jövő ötvöződik: a város a
civilizáció gyümölcse. A pavilon tervezésekor a
környezetvédelem kapta a legnagyobb hangsúlyt.
Jó példa erre az épületen kívül elhelyezkedő,
csapadékot szimuláló berendezés, ami esővizet

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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vezet a pavilonba. Ez az esővíz újrahasznosítását
demonstrálja. A látogatás során a vendégek egyes
kiállítási tárgyakat interaktív módon, testközelből is
megtekinthetnek. A multimédiás központban a forgalmi
dugók és a környezetszennyezés megszüntetésének
speciális cseh megoldásaival ismerkedhetnek meg.
A főcsarnokban a látogatók kellemes műfüves mezőn
sétálhatnak, miközben csúcstechnológiával megépített
lebegő városban gyönyörködhetnek, sőt még a város
utcáit is láthatják. Ebben a teremben egy absztrakt
városban, interaktív módon tapasztalhatják meg a
város vonzerejét. A prágai Károly hídon a Nepomuki
Szent János szobrán található dombormű mellett vezet
az út a cseh pavilonba, ahol a bal és a jobb oldalon
található a kiállítás. A bejárat bal oldalán két emeleten
helyezkedik el a multimédiás központ, a főcsarnok és
az ajándéktárgyak boltja. A jobb oldalon terül el a füves
mező, melynek közepén egy kisméretű tó is található,
és e fölött lóg a képzelet szülte város. A várost alkotó
oszlopok alján képernyők találhatók, ezek a város
arculatát mutatják be. A cseh pavilon nem zárt terű, a
kiállítóterem nyitott, ami azt szimbolizálja, hogy a város
nem szab határokat az embereknek, hanem nyitott
mindenki előtt.

Masni
A pavilon bejáratánál egy speciális, spirális építmény
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látható, ami olyan, mintha egy ízléses szalag lenne.
Belül fű borítja.

Az esővíz hasznosításának modellje
Az épületen kívül helyezkedik el egy csapadékot
szimuláló berendezés, ami esővizet vezet a
kiállítóterembe. A tervezők ezzel kívánták felhívni a
figyelmet az esővíz újrahasznosítására.

Intelligens robotkar
Egy intelligens robotkar fémanyagokból épít fel egy
városmakettet.

Alapvető tudnivalók
Tematika: A civilizáció gyümölcse
Nemzeti nap: május 17.
Terület: 2000 négyzetméter
Helyszín: C zóna

Európa
Kína a világban, a világ Kínában
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a Belga-Eu pavilon
Rövid ismertetés

A kiállítás tematikája

A belga pavilon külseje finoman kidolgozott és
kiegyensúlyozott, belső díszítése viszont újszerű
és elbűvölő. A pavilon egy hatalmas agysejt belső
struktúráját jeleníti meg. Ez az agyi idegközpontot
utánzó szerkezet Belgium gazdag tudományos és
művészeti eredményeit szimbolizálja, továbbá azt
is, hogy Belgium Európa egyik politikai központja.
A pavilon külső falai közül a bejárati részt üvegből,
a másik három falat fémlapokból alakították ki. A
pavilonnak két bejárata van, az egyik Belgium, a
másik az Európai Unió kiállítási területére vezet.

A belga pavilon élénk és modern kiállítóhely,
ahol Belgium barátságos befektetési környezetét
is bemutatják. A látogatók erről finom ételeket
fogyasztva szerezhetnek tapasztalatokat. A
pavilonban található belga sörözőben számtalan
sörféleség közül lehet választani. A világhírű belga
csokoládékat a pavilon saját csokoládégyárában
lehet megkóstolni. A pavilonban bemutatkozik még
Michelin-csillagos belga VIP-étterem is. Emellett
a belga pavilonban több mint 150 szemináriumot
és konferenciát tartanak, továbbá gyönyörű
gyémántkiállítást is. Alain Hubert belga felfedező
antarktiszi élményei, a belga egyetemek zöld
gazdasággal kapcsolatos kutatási eredményei,
valamint csúcstechnológiai termékek is láthatók a
pavilonban.

A pavilon formája
Az agysejtet formázó szerkezet a belga pavilon
kialakításának lényege. Ez szimbolizálja Belgium
különleges státuszát, például azt, hogy Európa
fővárosa. Ugyanakkor az agysejt alakú szerkezet a
látogatók kíváncsiságát is felkeltheti, és a gazdag
belga kultúrában történő elmélyedésre ösztönözhet.
Az agysejtet imitáló szerkezet azt is jelképezi, hogy
Belgium Európa három hagyományos kultúrájának, a
latin, német és angolszász kultúra gyűjtőhelye.

A gyémántok ragyogó fénye
A pavilonban bemutatják a több mint 550 éves
történelmi múlttal rendelkező „gyémántvárost”,
Antwerpent. A látogatók megtekinthetik az antwerpeni
gyémántmúzeum 10 leghíresebb gyémánt ékszerét,

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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valamint a világhírű ECC-kupát (European Community
Championship, a híres antwerpeni tenisztorna). Az
ECC-kupa több mint 1 millió euró értékű gyémánt
teniszütő, amely 6 kilogramm aranyból és 1600 darab
gyémántból készült. A pavilonban külön terme van
a csiszolt gyémántoknak. A látogatók a helyszínen
nemcsak vásárolhatnak ezekből, illetve ékszerbe
foglaltathatják őket a belga mesterekkel, hanem
a Nemzetközi Gemológiai Intézet (International
Gemological Institute, IGI) tanúsítványát is megkapják
a gyémánt ékszerekhez. Ezenkívül naponta kétórás
gyémántcsiszoló bemutató is van a pavilonban.

csomagolt, eredeti belga csokoládét kínálnak ingyenes
kóstolásra a látogatóknak.

Szerencsejáték
A belga pavilonban minden délután sorsolást tartanak,
amelyen az Európával és Belgiummal kapcsolatos
vetélkedő kérdéseire helyes választ adók vesznek
részt. Naponta egy szerencsés játékos ötnapos belgiumi
utazást nyer. Hetente egyszer pedig főnyereményként
Belgiumból származó gyémántot sorsolnak ki a
vetélkedő játékosai között.

Finom illat a csokoládégyárban
A belga csokoládé különleges íze és kiváló tervezése
miatt már hosszú idő óta nagyon híres az egész
világban. Az expón a belga pavilonban fantasztikus
csokoládégyárat építették fel, ahol a látogatók
betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás titkaiba. Az
ugyanitt látható kiállításon csokoládéból formáztak meg
olyan szimbolikus sanghaji épületeket, mint például
a Keleti Gyöngy TV-torony. A négy legkiválóbb belga
csokoládégyártó, a Godiva, a Neuhaus, a Guylain
és a Berry-Callebaut együtt vesz részt a kiállításon.
70 csokoládékészítő mester a helyszínen mutatja
be a csokoládé készítésének technológiáját. A belga
pavilonban a tervek szerint naponta 25 ezer kézzel
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Alapvető tudnivalók
Tematika: Sport és interaktivitás
Tervező: JV Realys (AOS-csoport) és Interbuild
Nemzeti nap: június 13.
Terület: 5250 négyzetméter (1000 négyzetméter az
Európai Unióé)
Helyszín: C zóna

Európa
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a Francia pavilon
Általános ismertetés
A pavilont egy újfajta betonból készült háló borítja, így
az egy föld felett lebegő fehér palotához hasonlatos.
Csodálatos, futurisztikus, modern épület. A látogatók
megkóstolhatják a francia ételeket, gyönyörködhetnek
a pavilon zöld környezetében, érezhetik a francia
parfümok illatát, és klasszikus francia filmekből
tekinthetnek meg részleteket. Egyszóval a pavilont
felkeresők találkozhatnak Franciaország szépségeivel.

A pavilon külseje
Már a pavilon váróterme is teljesen francia stílusú.
Mozgólépcső viszi a látogatókat a legfelső szintre, a
kiállítás már itt megkezdődik. A mozgólépcső egyik
oldalát egy videofal alkotja, melyen klasszikus francia
filmek részleteit és francia városokról készült zenés
klippeket vetítenek.
A francia pavilonban igen sok vizes díszítőelem kapott
helyet: egy kis patak szeli át a tipikus francia stílusú

kertet, egy kis szökőkút szórja vízsugarait, valamint
megcsodálható egy vízikert is a belső térben. Az
udvaron van egy kis medence, mely esti kivilágításban
is pompásan fest, de ha kiszivattyúzzák belőle a
vizet, egy művészeti előadások rendezésére elkalmas
színpaddá változik.
A francia pavilon egy érzékekkel teli várost (感性城
市 - Sensual city) szeretne bemutatni az embereknek.
A legfelső emeleten lévő francia étteremben az
emberek megkóstolhatják a francia konyha ízeit és
elmerülhetnek a francia romantikában. Vacsora után
sétálhatnak a pavilon tetőkertjében, ahonnan szép
kilátás nyílik a Huangpu folyóra.

Tematika
A francia pavilon központjában egy franciakert
helyezkedik el, benne egy kanyargó kis patakkal és egy
szökőkúttal. A kertet egy francia kertművész tervezte
versailles-i mintára. A látogatók napfényben, a víz
mentén közelíthetik meg a kis parkot. A pavilon tetejét

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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pavilon kertjében mondják ki a boldogító igent, az
esküvőn részt vevő vendégek pedig megtekinthetik
a csodálatos francia pavilont és megkóstolhatják a
finom francia ételeket. Az esküvőkön Tours város
polgármestere mondja a tósztot, és Alain Delon,
mint a francia pavilon nagykövete is feltűnik majd
néhány szertartáson. A friss házaspárok egyhetes
franciaországi utazást nyerhetnek.

szintén zöld növények borítják, magában az épületben
pedig a francia városok eredeti zajait hallhatjuk, mellyel
igazi francia környezetbe varázsolják a vendégeket.
A pavilonon belül számtalan mozgó hatás éri a
látogatót: a falakra vetített videók, mozgóképek,
szabálytalan körvonalú hátterek és lézerfények élénk,
de egyensúlyban lévő világ képévé állnak össze.
A francia szervezők hét nemzeti kincset is elhoztak
Sanghajba a párizsi Musée d'Orsay-ból; Alain Delon,
a világhírű francia filmsztár pedig az expó francia
pavilonjának nagyköveteként a pavilon „csatornájában”
meséli el a kínai néphez fűződő különleges kapcsolatát.
A francia pavilon kabalafigurája egy Léon nevű macska,
aki vidáman üdvözöl minden egyes látogatót. Ennél a
pontnál lehetőség nyílik megízlelni a külön a Sanghaji
Expóra palackozott pezsgőt, továbbá mindenkinek van
esélye egy különleges meglepetésajándékra is.

Nemzeti kincsek
A párizsi Musée d'Orsay-ból hét nemzeti kincs
érkezett a világkiállításra: Jean-François Millet „Des
glaneuses” című festménye, Van Gogh „La Chambre”ja, Édouard Manet „Le Balcon”-ja, Paul Cézanne „La
femme à la cafetière”-je, Paul Gauguin „Le repas”-ja,
Pierre Bonnard „La loge”-a, valamint Auguste Rodin
„L'Âge d'airain” című szobra. Ezeket a műalkotásokat
korábban soha nem állították ki együtt Franciaországon
kívül.

Romantikus francia esküvő
Az egész expó ideje alatt tart a romantikus francia
esküvő programja a pavilonban. A házasulandók a

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

Alapvető tudnivalók
Tematika: Érzéki város
Nemzeti nap: június 21.
A pavilon kabalafigurája: Léon, a macska
A pavilon nagykövete: Alain Delon
Helyszín: C zóna
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A lengyel pavilon

Rövid ismertetés

Zongorakoncert

A pavilon külseje szabálytalan és absztrakt, leginkább
egy hagyományos kínai papírkivágásra emlékeztet.
Nappal az épületet a papírkivágáson átszűrődő fények
világítják be, a tervezők a fény és árnyék kontrasztjára
építettek. A belső falak képernyőként szolgálnak, ezekre
Lengyelország városait bemutató videofelvételeket
vetítenek. A pavilon tervezése a lengyelek kreativitását
és képzelőerejét mutatja, és utal a lengyel pavilon
tematikájára: „Lengyelország mosolyog”.

Idén 200 éve született Lengyelország legnagyobb
zeneszerzője, zongoristája, Fryderyk Franciszek
Chopin. A pavilon központi terén és koncertcsarnokában
mindennap Chopin műveiből adnak elő.

A pavilon formája és a kiállítás tematikája

Sárkánytánc

A külső tervezés egy papírkivágásra emlékeztet,
ami igazi vizuális élményt ígér. Nappal a fény a
papírkivágás résein keresztül járja be a pavilont,
este pedig váltakozó színekben tündököl az épület. A
pavilon elosztását kreatívan és rugalmasan oldották
meg, ami azt jelenti, hogy több részre osztható; kisebb
kiállításokat, koncerteket rendezhetnek, és még boltok
is helyet kaphattak benne. A szabadtéri étteremnél
árnyékos ülőhelyet találhatnak a sorban állók.

Minden reggel kínai és lengyel sárkánytánccal várják a
látogatókat. Négy kínai vörös sárkány és négy lengyel
sárga sárkány jár együtt táncot.

Különleges rendezvények fiataloknak
Minden este a fiatalok vehetik birtokukba a pavilont,
bulizhatnak, szórakozhatnak.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Lengyelország mosolyog
Nemzeti nap: május 22.
Helyszín: C zóna

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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A Magyar Pavilon
Az ausztrál pavilont elhagyva az expópark európai
részéhez érkezünk. Jobb oldalt sorra tűnnek fel
a skandináv államok ötletes csarnokai, bal felől
pedig a közép-kelet-európai országok építményei
sorakoznak. Előbukkan a magyar pavilon is, mely már
külső megjelenésével is felkeltheti az érdeklődést: a
magasból alálógó farudak sokasága és a falakon futó
vízsugarak együttesen adják az épület jellegzetes
külső megjelenését, mely kellőképpen sejteni engedi
a belső kiképzést is. A pavilon vezérlő motívumai
a természetesség, a harmónia, az egyensúly, a
találékonyság és a tudományos haladás. Ugyan
számos más kiállítás tűzött hasonló jelszavakat

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

zászlajára, a megvalósításban mindenképpen
egyedinek számít a magyar út.
A természetesség elsősorban a pavilon
építőanyagaiban és felépítésében keresendő. A fő
formaelemek a cseppkőszerűen sorakozó farudak,
melyek együttesen valóban olyan hatást keltenek
az emberben, mintha egy feje tetejére állított erdőbe
lépne be. A harmonikus összbenyomás fokozására
hivatottak a pavilon különböző technikai megoldásai: a
szimbolikus erdő fái fel-le mozognak, miközben minden
napszakban különböző hangot kiadó hangszerként
is funkcionálnak. Ezek az érzékszervekre gyakorolt

Európa
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hatások mesterségesen a szelet is felidézik, eszünkbe
juthat, hogy a természet és a technológia között is
létrehozható harmónia, egyensúly. Nappal természetes
fény árasztja el a kiállítóteret, este pedig a fákba
épített különböző színű fénypontok szolgálnak tarka
hangulatvilágítással.
A harmónia, az egyensúlyi állapot, illetve az arra való
törekvés szorosan kapcsolódik a magyar pavilon fő
látnivalójához, központi eleméhez: a Gömböchöz. A
tekinteteket mintegy szoborként vonzó óriási Gömböc
többszörösen is jelképes szerepű a Sanghaji Expón.
De mi is az a Gömböc? A közelmúltban két magyar
matematikus felfedezett egy geometriai formát,
és ez alapján megalkottak egy homogén testet
egyetlen egyensúlyi és egyetlen instabil ponttal. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy bárhogyan is helyezzük
le a Gömböcöt vízszintes talajra, az mindig ugyanabba
a helyzetébe áll vissza. Hasonló produkcióra persze
képes a keljfeljancsi is, azonban nem alakjának,
hanem egy benne elhelyezett súlynak köszönhetően.
A forradalmian új forma számos tudományág
kutatómunkáját segíti, a magyar pavilonban azonban
inkább szimbolikus a jelentősége: jelképezi a magyarok
találékonyságát és azt a tulajdonságukat is, hogy mindig
talpra tudnak állni, a legnagyobb megpróbáltatások sem
tudják legyűrni őket. A magyar pavilon központjában
a valaha elkészült legnagyobb Gömböc áll, amellyel
bárki lefényképezkedhet. Aki bővebb információt
kíván szerezni a különleges geometriai alakzatról, azt
szívesen várják az információs pultnál, ahol a kisebb
„példányokkal” egyébként játszani is lehet, júniustól
pedig a pavilonban meg is lehet vásárolni a Gömböcöt.
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Ahogy a legtöbb pavilonnak, így a
magyarnak is van a világkiállításon nemzeti
napja, méghozzá augusztus 22-én. Ezen
a napon Magyarország igen színvonalas,
gazdag kulturális programmal mutatkozik
be a világ előtt. Az egész napos szabadtéri
zenés rendezvényeket követően az Expo
Centerben kerül sor a gálaestre, amelyen
felcsendülnek Kodály, Bartók, Ligeti és
Kurtág művei, Palya Bea és Miklósa Erika
csodálatos énekhangja, de betölti majd az auditóriumot
az Experidance táncegyüttes ütemes csizmaropogása
is, hogy csak néhány nevet villantsunk fel a várható
műsorból.
Szentesi Gábor

Alapvető tudnivalók
Te m a t i k a : V á r o s a i n k é p í t é s z e t i é s k u l t u r á l i s
sokszínűsége
Nemzeti nap: augusztus 22.
Helyszín: C zóna
(http://hungarian.cri.cn/261/2010/05/12/2s123804.htm)

A „Gömböcsimogatóval” átellenben lévő sarokban
egy nyugalmasabb hely várja az országot kicsit
jobban megismerni vágyókat. A pavilonnak ebben
a szegletében leülhetünk, és végignézhetjük a
Magyarországról készült kisfilmet, amelyben többek
között Budapest jellegzetes épületei és jövőbeni
fejlesztési tervei láthatóak. A hagyományos népi kultúrát
két néptáncos pár képviseli, akik egy Dunán lefelé úszó
hajón ropják.
E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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A norvég pavilon
Rövid ismertetés

A kiállítás

A pavilon 15 óriási tartóoszlopból áll, amelyek fára hasonlítanak,
fából és kínai bambuszból készültek, a város és a természet
harmonikus kapcsolatát szimbolizálják. A pavilon fő témája: a
természet ajándékai. Az öt részre osztott pavilonban sajátos
észak-európai természeti jelenségek láthatók: sarki fény,
tengerpart, erdő, fjord és hegylánc. Ezek szolgálnak hátterül
a hagyományos norvég életmód, a városi élet, a fenntartható
fejlődés, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése és az
egészséges életmód bemutatásához.

A pavilonba lépve először tengerpart látható, itt az energia
ésszerű felhasználását mutatják be. Nap- és szélenergia,
árapályerőmű és más megújuló energiáfajták használata emeli
az emberek életminőségét, és javítja a városok időjárását. A
homokos tengerpartról norvég erdőbe jutunk, ott is a „tudás
fájához”. Itt norvég kutatóintézetek és -csoportok Kínával és más
országokkal folytatott együttműködéseit mutatják be.

A pavilon alakja
Az építmény a norvég erdőket szimbolizálja, 15 tartóoszlopa 15
fát jelképez. A 15 óriási tartóoszlop fából és bambuszból készült,
a fenntartható fejlődés gondolatának jegyében az expó után újra
lehet majd hasznosítani. A 15 oszlop magassága 5 és 15 méter
között van, minden „fának” gyökere és négy ága van. A szellős,
levegős elrendezésú pavilon barátságos és családias. A nézők
testközelből érezhetik Norvégia természetét, sajátos városait és a
kényelmes életet.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

A kiállításon norvég fjord is látható. Itt kerül bemutatásra az
ember és a víz kapcsolata, a környezetszennyezés hatása a
vízminőségre és a tiszta víz megóvása. A fjord mellett egy kis
kereskedelmi központ is található. A pavilon utolsó látványossága
az északi fény. Ezen a varázsos, határtalan és csodás területen
az élelmiszer-biztonság, a táplálkozás és az éghajlat a fő témák.
Működik itt egy étterem is, amelyben lazac, norvég ásványvíz,
az Akevitt nevű norvég vodka, csukamájolaj, rénszarvas- és
birkahús, valamint más finomságok kaphatók.

Európa
Kína a világban, a világ Kínában

Tiszta energia

Alapvető tudnivalók

A pavilon 15 óriási oszlopa 5 és 15 méter közötti magasságú,
minden oszlopnak gyökere és négy ága van. A tartóoszlopok
részt vesznek a nap- és esővíz-energia hasznosításában, ami a
fenntartható fejlődés környezetvédelmi részét mutatja be.

Tematika: A természet által hajtott Norvégia

Látványosságok
Nappal és éjjel különböző a pavilon látványa. Éjjel északi fény vetül
a pavilon külső falára, ugyanakkor norvég klasszikus zene hallható,
e kettő együtt különleges audiovizuális élményt jelent a nézők
számára.

15

Jellegzetessége: 15 óriási oszlop
Tervezőcsoport: Reinhard Kropf és Siv Helene Stangeland
Nemzeti nap: május 28.

Terület: 3000 négyzetméter
Helyszín: C zóna

Gasztronómia
A pavilon éttermében lazac, norvég ásványvíz, az Akevitt nevű
norvég vodka, csukamájolaj, rénszarvas- és birkahús és más
finomságok kaphatók.

E-mail:hun@cri.com.cn
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Az olasz pavilon
Rövid ismertetés
Az olasz pavilon tervének ihletője a magyarul marokkó, esetleg
mikádó néven ismert sanghaji pálcikás játék. A pavilon húsz
funkcionális modulból áll és szabadon variálható. A húsz modul
Olaszország húsz régióját képviseli, miközben az egész pavilon egy
olasz városkát hoz létre.

Környezetbarátság és
energiatakarékosság
A környezetvédelemre és energiatakarékosságra kiemelkedően
figyelt Giampaolo Imbrighi, a pavilon tervezője. Példamutató, ahogy
az általa tervezett pavilon hideg időben napenergiát használ a belső
hőmérséklet emelésére.

A pavilon kincsei
Az olasz divat és az olasz képzőművészeti alkotások világszerte
ismertek. A hat hónapos kiállítás során az olasz pavilonban a
D&G, PRADA, Armani és Versace márkák tartanak divatbemutatót,
valamint Leonardo da Vinci és Raffaello műveit mutatják be.

Csúcstechnológia
A pavilonban olasz innovációs díjakkal kitüntetett termékeket
mutatnak be, például olyan festéket, amely megköti a levegőben
szállongó port.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

A pavilon külső alakjai
A pavilon külső falai átlátszó betonból készültek, ezért a
hőmérséklettől, a páratartalomtól és a napszaktól függően
különböző mértékben változik a pavilon átláthatósága.

Sanghaji pálcikás játék
A pavilon tervének ihletője egy régi sanghaji pálcikás játék, a
Magyarországon is jól ismert marokkó. A játék lényege, hogy a
játékosok 20-30 pálcikát ejtenek le, majd a halomból úgy próbálnak
kivenni pálcikákat, hogy a többi közben ne mozduljon meg.

Jellegzetes olasz városok
Udvarok, szűk utcák és kis terek a jellegzetes olasz városok
szimbólumai. Az olasz pavilon felépítésével egy lekicsinyített itáliai
várost hoz létre.

Az olasz konyha
Az olasz konyha rendkívül ízletes, különösen a spagetti, pizza, sajt,
sonka, édességek, a kávé és a bor. Az olasz konyha hírnevéhez
méltó kínai népszerűségéhez azonban még időre van szükség.

Európa
Kína a világban, a világ Kínában
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Olaszországi utazás
Az expó idején az olasz pavilonban az ország 20 régiója közül 12
mutatkozik be. Minden régiónak megvan a maga jellegzetessége
a művészet, a gasztronómia, a zene, a divat és a sport területén
egyaránt. A pavilon látogatóinak olyan érzése lesz, mintha
Olaszországban tennének körutazást.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Az ember városa
Felépítés: szabadon variálható funkcionális modul

Labdarúgósztárok
A kiváló milánói szimfonikusok és balett-táncosok tartanak
előadásokat a Sanghaji Expó idején. Az olasz labdarúgósztárok,
akiket a kínai szurkolók is nagy figyelemmel kísérnek, a dél-afrikai
világbajnokság miatt valószínűleg nem lesznek ott Sanghajban.
Helyettük már visszavonult olasz labdarúgósztárok érkeznek.

Tervező: Giampaolo Imbrighi
Nemzeti nap: június 2.
Terület: 3600 négyzetméter
Helyszín: C zóna

Versenyautók
Fontos megemlíteni, hogy a legmodernebb olasz versenyautók
közül is látható lesz majd jó néhány a pavilonban.

E-mail:hun@cri.com.cn
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A svéd pavilon
Rövid ismertetés
A fenntarthatóság, az innováció és a kommunikáció a svéd pavilon három kiemelt témája, ami arra utal, hogy Svédország innovatív
szellemisége miként oldja meg a jelentkező kihívásokat, miként javítja a városi környezetet és az életszínvonalat, valamint a kommunikáció
jelentőségét hangsúlyozza az új technológiai körülmények közepette. A svéd pavilonban a látogatók megismerkedhetnek az ország
kultúrájával, társadalmával, iparával és technológiájával, hagyományaival, a természet iránti szenvedélyével, valamint innovatív
szellemiségével.

Főbb jellemzők
A svéd pavilon külseje egy nagy kockát formál. Nem tűnik nagyon különlegesnek, még a színe sem élénk. A svéd pavilon tervezője az
érdekességet a belső részekbe rejtette. A háromezer négyzetméteres területen elterülő pavilon négy háromemeletes épületből áll, amelyek
kereszt alakú üvegfolyosóval vannak összekapcsolva. Madártávlatból a pavilon a svéd nemzeti zászlónak látszik. A pavilon tervezésének
van még egy sajátos vonása: a pavilon belső, zöld színű falai a természetet jelképezik, szürke színű külső falai pedig a várost, a köztük lévő
üvegfolyosó a város és a természet közötti kapcsolatot mutatja, azt jelzi: a város és a természet képes harmóniában létezni.

Innovatív szellemiség
A svéd pavilonban található egy 22 tagú roboténekkar. A robotemberek más és más külsővel rendelkeznek, magasságuk is eltér. A
robotkórus valami teljesen újszerűt mutat be a látogatóknak. Az énekkart „Absolut”-nak hívják, ami a támogatóra, az Absolut Vodkára utal.

A pavilon külseje
A pavilon négy független, kocka alakú épületből áll, amelyek üvegfolyosóval vannak összekapcsolva. Madártávlatból a pavilon a
svéd nemzeti zászlóra hasonlít. A külső falakra festett minták a várost jelképezik, a pavilon belső részein található falak rajzai pedig a
természetet. Valójában a külső falon látható kép Stockholm térképe.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA
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A pavilon funkciója
A pavilon négy független épületből áll, amelyek mindegyike háromemeletes. Kiállítási területe 1500 négyzetméter. A pavilonban kávézó és
vásárközpont is helyet kapott. A pavilon második emeletén van a VIP-terem és az étterem. A pavilon teraszán a látogatók kávézhatnak,
zenét hallgathatnak, akrobatikai bemutatót nézhetnek, és különleges svéd ajándéktárgyakat vásárolhatnak.

A pavilon idegenvezetője, Harisnyás Pippi
A svéd pavilon egyik idegenvezetője a híres mesefigura, Harisnyás Pippi, aki egy fantasztikus, innovációban gazdag utazásra invitálja a
látogatókat.

Földrengésálló épületek fából
A svéd pavilon egyik épülete fából készült, ám a faanyag nem általános, hanem rétegelt falemez. Az erős földrengések által sújtott
Oszakában és Kóbéban több ilyen rétegelt falemezből álló épület volt, amelyek sok ember életét mentették meg. A svéd kiállító szerint a
kínai Szecsuanban történt tavalyi nagy földrengés arra késztette őket, hogy népszerűsítsék a rétegelt falemezt Kínában.

Séta a „svéd erdőben”
A pavilon építésekor azért is esett a választás a rétegelt falemezre, mert Svédország azt is meg akarja mutatni a világnak és Kínának, hogy
fontosnak tartják az erdők védelmét. A svéd pavilonban sok minden utal erre. A pavilon üvegfolyosójának belső falaira fákat festettek; az
emberek úgy érezhetik, mintha a svéd erdőkben sétálnának.

A pavilon kínai eleme
Svédország és a sanghaji Tongji Egyetem közösen tervezői versenyt szervezett. Az innovatív szellemiség és a svéd pavilon külseje lesz a
verseny fő témája. A harminc legjobb alkotást a svéd pavilonban mutatják majd be.
2009. november 11-én „Kínai és svéd gyerekek graffitija” címmel tartottak rendezvényt a sanghaji Zhongshan park hatalmas
gyepszőnyegén. Több mint száz kínai és svéd gyerek egy száz méter hosszú papírtekercsre két témában rajzolhatott: ideális város és szép
remény. Ezt a művet is be fogják mutatni a svéd pavilonban.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Innovatív szellemiség
Koncepció: a faanyag használata a modern építészetben
Tervező: SWECO
Nemzeti nap: május 23.
Terület: 3000 négyzetméter
Helyszín: C zóna
A pavilon építésének költségét Svédország fedezte.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Az Egyesült Arab
Emírségek pavilonja
Általános ismertetés
A pavilon tervezői az ihletet a legendás sivatagi homokdomboktól
kapták. Az öt részből álló pavilonban a színes természeti
látványosságok mellett a városok arculatát is bemutatják. A
látogatók az itt vetített Pillanat című rövid filmet megnézve a
lakosok életszínvonalának változásával is megismerkedhetnek.

és a jövőt jelképezi. A homokdomb illúzióját az is fokozza, hogy a
pavilonnak a széllel szembeni oldala nem sima, hanem ívelt, miáltal
hullámzó homokdombhoz hasonlít. Ennek a kialakításnak még egy
eredménye van: a napfény hatására csillog az építmény felszíne,
ami a sivatagi vibráló forró levegőt idézi fel a szemlélőben.

Tematika
A pavilon külseje
Az Egyesült Arab Emírségek pavilonja távolról piros ajakhoz,
közelről viszont áramló homokdombhoz hasonlít. Ha valaki
megérinti a pavilont, érdekes, szinte mágikus érzést tapasztal: az
építmény felszínének rózsa- és aranyszínű acéltáblája változtatja
a színeit, felidézve ezzel a formálódó, áramló homokdombok
képét. A pavilon három, 20 méter magas, egymást követő, eltérő
nagyságú „homokdombból” áll. A hármas szám a múltat, a jelent

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

Az első teremben a látogatók megtekinthetik az Egyesült Arab
Emírségek elmúlt 50 évének fejlődését, megtudhatják, hogy a
hajdan szegény és elmaradott arab terület hogyan vált a világ
egyik legmodernebb országává, valamint itt látható néhány sivatagi
város urbanizációjának története is. A második terem az Egyesült
Arab Emírségek népéről szól, itt ismerkedhetnek meg a látogatók
az ország lakosainak életével. A harmadik terem egy hipermodern,
óriás képernyős mozi, ahol a nézők úgy érzik, mintha az Egyesült

Ázsia
Kína a világban, a világ Kínában

Arab Emírségekben lennének. Az itt vetített filmben egy 18 éves
kínai és egy 18 éves arab leány kalauzolja a látogatókat egy
fantasztikus utazás keretében.
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Alapvető tudnivalók
Tematika: Az álom ereje
Nemzeti nap: szeptember 27.

Újdonság
A világkiállítás után a pavilon egészét az Egyesült Arab
Emírségekbe szállítják, ahol kulturális központként fog működni.
Az expó ideje alatt a pavilont felkeresők között ajándékokat
sorsolnak ki, a legszerencsésebb nyertes a világ első hétcsillagos
szállodájába, a dubaji Arabok tornya (Burdzs al-Arab)
luxusszállodába nyer meghívást.

Helyszín: A zóna

Az iráni pavilon
Rövid ismertetés
Az iráni pavilon a hagyományos iszlám építészet sajátosságainak
figyelembevételével épült, egyúttal Irán régi és új kultúráját is
bemutatja. A pavilon három részből áll: az iráni történelem, Irán mai
arculata, valamint Irán jövője. A történelmi rész a perzsa nemzetről
és civilizációról, a mai Iránt bemutató rész pedig az iszlám
épületekről szól.
A Sanghaji Expó fő témájának szellemében néhány nagyobb iráni
város különböző események keretében ad ízelítőt a látogatóknak a
maga kultúrájából, történelméből, valamint hagyományaiból.

és az alkotást, a fény a természetet, a szín pedig a különböző
növényfajtákat jelképezi.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Városi kultúrák
Nemzeti nap: június 11.
Helyszín: A zóna

A pavilon tervezésekor négy fő elem: a víz, a föld, a fény és a szín
volt a meghatározó. A víz a világegyetemet, a föld az emberiséget

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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A japán pavilon
A pavilon

A japán pavilon képes „lélegezni”, külső üregei és csápjai
alkotják jelképes száját, ujjait, orrát és fülét. Az építmény lilabíborlila színű, akár egy nagy selyemgubó, ezért a kínaiak lila
selyemgubószigetnek nevezték el. A japán pavilon a legnagyobb
külföldi pavilon, 24 méter magas épületét könnyű membránanyag
borítja, amely napenergiát felhasználva termel áramot.

Mottó
„A mosoly összeköt” (Smile to smile) a mottó, mely hűen kifejezi
a pavilon központi üzenetét: a kapcsolatot, a szívek kapcsolatát.
Az embléma tervezője a Japán szó kezdőbetűjével, egy „J”vel köt finoman egymáshoz mosolygó arcokat, mellyel a jövő
boldog társadalmának képét vetíti a látogatók elé. A mosolygó
arc cinóbervörös színű (az íbisz madár színe), ami a japán-kínai
barátságot jelképezi.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

A japán pavilon körülbelül 6000 négyzetméteren terül el, egyszerre
1800 látogatót képes fogadni, az előrejelzések szerint naponta 17
ezren keresik majd fel. A pavilon arculata a napszakokkal állandóan
változik, színárnyalatai a lilától a bíborvörösig terjednek, ami a nap
és a víz színeinek keveredésére emlékeztet.

A kiállítás
A japán pavilon három kiállítási egységből áll: a Múlt, a Jelen és a
Jövő részlegekkel egyesítik a hagyományos és a korszerű Japán
sajátosságait. Az alapkoncepció szerint a pavilon élőlényként
lélegző környezetbarát épület. A „Múlt” részlegen a látogatók híres
japán antik műtárgyak tökéletesen hű másolatait tekinthetik meg.
A „Jelen” részen fluoreszkáló képekkel, tárgyakkal és modern
vetítőrendszerekkel mutatják be 2020 városát. A „Jövő” színterén
láthatunk egy távcsőfunkcióval ellátott fényképezőt és hegedülő
robotot is.

Környezetbarát és energiatakarékos
A japán pavilont úgynevezett környezetirányítási technológiával
tervezték, így a lehető legnagyobb mértékben hasznosítja a
környezet erőforrásait: a napfényt, az esővizet és a szelet.

Ázsia
Kína a világban, a világ Kínában

Több mint 6400 színielőadás
A japán pavilonban egy 500 férőhelyes, hagyományos,
fából készült operaterem is található. Az expó ideje alatt
naponta 35 színielőadást tartanak, melyek a japán-kínai
barátságot visszhangozzák, és hogy a két ország népe
közös erőfeszítéseket tesz az íbisz madár megmentéséért.
A világkiállítás fél éve alatt több mint 6400 előadás lesz
színpadon.

Kínai követ Japánban
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orvosi segítséget is nyújtani az embernek. A távcsőként is
használható fényképezőgép felismeri a mosolygó arcokat.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Lelki és technológiai harmónia
Nemzeti nap: június 12.
Méret: 6000 négyzetméter
Helyszín: A zóna
Típus: önálló kivitelezésű

A pavilonba való belépéskor először a Tang-dinasztia idején
Japánba utazó kínai követ, Jian Zhen szerzetes történetének
kiállítását tekinthetik meg a látogatók.

A hegedülő robot
A látogatók megtapasztalhatják a jövő technológiáit is, vannak
például olyan robotok, melyek képesek hegedűn játszani és

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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A kazah pavilon

Rövid ismertetés
A kazah pavilon a globalizáció szempontjából mutatja be a főváros,
Astana fejlődését. A pavilonon megfigyelhetők a modern kazah
épületek sajátosságai is. A pavilont 8 részre osztották, ezek a
következők: Tudások határterülete, 4D-s mozi, Városmátrix 2030,
Kölcsönös szórakoztatás, Astana, Szeminárium, Művészeti folyosó,
Viszlát, Kazahsztán. A pavilon Kazahsztán múltját, jelenét, valamint
jövőjét is bemutatja.

rendszerrel mutatja be a főváros, Astana szépségeit. A látogatók
egy fiatal, dinamikus és gyorsan fejlődő fővárossal ismerkedhetnek
meg. A pavilonban fejlett elektronikai berendezések és információs
rendszer mutatja be más kazah városok szépségeit és szokásait.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Astana, az eurázsiai kontinens szíve

A kiállítás tematikája

Nemzeti nap: június 5.

A kazah pavilon a Virtual Imaging technikával és fejlett információs

Helyszín: A zóna

A kirgiz pavilon

Rövid ismertetés
A kirgiz pavilon kirgiz jurtára hasonlít, és azt szimbolizálja, hogy
a kirgiz nemzet harmonikus kapcsolatban él a természettel. A
pavilonban látható kiállítás Biskeknek nemcsak iparosodott arculatát
mutatja be, hanem azt is, hogy Kirgizisztán fővárosa egészséges
lakóhely, hiszen Biskekben sok a fa és a virág. A pavilonban
a látogatók filmek, képek, kiállítások és kulturális események
segítségével ismerhetik meg a kirgiz kultúrát, hagyományokat,
illetve a főváros gazdaságát, kultúráját és idegenforgalmát.

Biskek, a kereskedelmi, kulturális és idegenforgalmi központ.
A második: szabadidő és gazdaságfejlesztés. A harmadik: a
hegyi ország kis városai. A kiállítást megtekintve a látogatók
megtudhatják, hogy milyen eredményeket értek el Biskek és az
ország gazdaságának fejlesztése során.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Biskek, a nyitott város

Tematika

Nemzeti nap: augusztus 4.

A pavilon látnivalóit három gondolat köré szervezték. Az első:

Helyszín: A zóna

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
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Ázsia
Kína a világban, a világ Kínában

25

A laoszi pavilon
Rövid ismertetés
Luang Prabang, Laosz ősi fővárosa
számos eredményt tud felmutatni mind az
örökségvédelem, mind a sokrétű városi fejlődés
területén. Megcsodálhatjuk a város modelljét,
mellyel a régi és a modern társadalom közötti
harmóniát szemléltetik, kiemelve a fenntartható
városi fejlődés fontosságát. A laoszi pavilonban
Luang Prabang történetén keresztül ismerhetik
meg az emberek, hogyan válhat egy ősi város a
kulturális örökségeinek megőrzésével és ezzel
párhuzamosan a modernizáció szem előtt tartásával korszerű
vallási, kulturális és turisztikai központtá.

Alapvető tudnivalók

A kiállítás
A pavilonban jellegzetes laoszi lampionok, textíliák, helyben
készített kézműves tárgyak, valamint hagyományos zene és tánc
fogadja a vendégeket. A lenyűgöző természeti képek által úgy
érezhetjük, mintha magunk is ott járnánk a laoszi hegyekben,
vízeséseknél, barlangoknál.

Tematika: Varázsos kisváros - Luang Prabang, a világ lenyűgöző
öröksége
Nemzeti nap: október 12.
Helyszín: A zóna, 3. számú közös ázsiai pavilon

A mongol pavilon
Rövid ismertetés
A mongol pavilon közepén egy hatalmas dinoszaurusztojás
található, amelyben két dinoszauruszmodell és egy faszerkezetes
jurta látható. Mindez a városok törékenységét szimbolizálja,
valamint azt, hogy a városok fejlesztése során az ökológiai
egyensúly megteremtése a legfontosabb feladat.

Alapvető tudnivalók
Tematika: A Góbi és a város
Nemzeti nap: szeptember 13.
Helyszín: A zóna

Tematika
Számtalan kis dinoszauruszmodell és sok kép
szolgál tudományos ismeretekkel a látogatóknak
a dinoszauruszokról és a dinoszaurusztojásokról.
Emellett a nézők még faszerkezetes jurtákban
tapasztalhatják meg, hogy milyen a nemezsátorban
lakók élete. A kereksátor felépítése során a
hagyományoknak megfelelően nem használtak
egyetlen szöget sem.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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A maláj pavilon

Rövid ismertetés

A kiállítás tematikája

A maláj pavilont újrahasznosítható olajpálmából és műanyagból
építették, a kiállítás az ország sajátosságait és a nemzet
egységes szellemét mutatja be. A pavilont a hagyományos maláj
épületek alapján tervezték. Két meredeken lejtő háztető a pavilon
legjellegzetesebb része. A háztetők a magasba emelkednek, ettől
az épület úgy néz ki, mint egy vitorlás hajó. A pavilon tetején álló
kereszt a maláj építészet hagyományos szimbóluma. A pavilonban
az emeleteket összekötő lift a Kuala Lumpurban található híres
Petronas-ikertoronyhoz hasonlít. Penang és Malakka nevezetes
kulturális világörökségei mellett az átlagos malájok vidám családi
élete is megtapasztalható a pavilonban, továbbá az ország
különleges kézművesipara művészi termékeinek elkészítésében is
lehet gyönyörködni.

A maláj pavilonban gazdag kiállítások és színes előadások várnak
az érdeklődőkre. A pavilon fókuszában Penang és Malakka áll.
Amellett, hogy az ország hagyományos kultúráját jelképezik,
Penang 2008. július 7-én az UNESCO világörökségi listájára is
felkerült.

A pavilon formája
A pavilon jellegzetessége a két lejtős háztető, amelyek a magasba
ívelnek, ettől az épület egy tengeren úszó hajónak néz ki. A pavilon
földszintjének, illetve bejáratának stílusa iszlám mecsetet idéz, ami
azt jelképezi, hogy az iszlám az ország vallása. Az épület külső
falain pillangók, virágok, madarak, valamint geometrikus ábrák
láthatók.

A pavilon előadásaiban az ország 47 nemzetiségének kulturális
jellegzetességeiről kapnak átfogó képet a látogatók. A tervek szerint
a világkiállítás 184 napja alatt a pavilonban található, 100 nézőt
befogadó kis előadóterem színpadán mindennap kétszer mutatnak
be énekes-táncos előadást. Minden fontos maláj ünnep, valamint
a maláj-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének évfordulója
alkalmából sorsolást is tartanak a pavilonban, a nyertesek
ajándékokat kapnak. A maláj pavilonban egy kisméretű golfpálya
is a vendégek rendelkezésére áll, a látogatók kipróbálhatják
golftudásukat. A pavilonban még finom maláj fehér kávé és Bak Kut
Teh tea várja a vendégeket.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Harmonikus városi élet, egységes Malajzia
Nemzeti nap: szeptember 12.
Terület: 3000 négyzetméter
Helyszín: B zóna

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
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A nepáli pavilon
A nepáli pavilon
Rövid ismertetés
A művészi kivitelezésű nepáli pavilon fő eleme egy nagy buddhista
pagoda, amely körül a himalájai ország különböző történelmi
időszakait idéző népi házak állnak. Ezeken keresztül kaphatunk
képet az elmúlt évszázadok nepáli alkotótehetségei által ránk
hagyott nagyszerű építészeti és művészeti örökségről.

A kiállítás
A nepáli pavilon visszatekintést nyújt Katmandu, a templomok
városának fejlődési folyamatára, feleleveníti a több mint 2000
éve építészeti, művészeti és kulturális központnak számító város
történelmének ragyogó időszakait. Bemutatják a régi város
fejlődését, bővülését, valamint Katmandu mostani lehetőségeit és
kihívásait is. A pavilonba látogatók rátalálhatnak a város lelkére, és
belepillanthatnak a jövőjébe is.

Hagyományos technológiák
Az egész pavilon építése során nepáli művészeti irányzatokat
és díszítőanyagokat használtak fel. A mesteremberek fából,
fémből, téglából, porcelánból és kőből alkották meg a mintegy
500 tonna díszítőelemet és tárgyat. Az egész pavilon és díszítése
hagyományos kézművesmunka eredménye. A fafaragásokon és
agyagdíszeken gyönyörű képek láthatók, ezeket 350 nepáli család
közel két éven át készítette. Néhány nepáli kézműves Sanghajba is
eljött, és részt vett a pavilon kialakításában.

Rali

Nepáli Araniko
Központ
A pavilont Nepáli
Araniko Központnak
(Nepal Araniko Center)
nevezték el, hogy
megemlékezzenek a 13.
században élt híres nepáli építészről. Araniko Nepál nemzeti hőse,
akinek Kínában is jó hírneve van, hiszen épületeivel sokat tett a
kínai-nepáli baráti kapcsolatokért. Több buddhista szentélyt épített,
Pekingben is található egy nagy alkotása, a Fehér Pagoda. A nepáli
pavilon Katmandu épületein keresztül mutatja be a városiasodás
folyamatát a 11. századtól indulva.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Katmandui mesék - egy város lelkének nyomában;
Felfedezés és elmélkedés
Megjelenés: a főépület egy nagy buddhista pagoda
Nemzeti nap: szeptember 3.
Terület: 3600 négyzetméter
Helyszín: A zóna
Típus: önálló kivitelezésű

Számos nepáli művész, zenész, táncos és színjátszó tart majd
Sanghajban előadást, de ezenkívül a pavilonhoz kötődően egy
sor különleges eseményt is szerveznek. Lumbinitól, a Sákjamuni
Buddha szülőhelyétől például autós és motoros rali indul majd
Sanghajba, melynek során eljuttatják a világkiállításra „a béke örök
lángját”.
E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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A pakisztáni pavilon
Rövid ismertetés
A pakisztáni pavilon a 16. században épített Lahore erőd másolata.
A pavilonban a színes és modern Pakisztánt mutatják be. A
látogatók elektronikus könyv segítségével megismerhetik az ország
kultúráját és városainak fejlődését, valamint videón és filmvetítésen
keresztül képet kaphatnak Pakisztán hosszú történelméről és
vallásáról, a pavilon modern kupolás mozijában pedig olyan érzése
van a látogatóknak, mintha a pakisztáni városok utcáin járnának.

1981-ben vette fel a lahori erődöt a kulturális és természeti
világörökségek listájára.

Látnivalók

A pavilon külseje

A látogatók a pavilonban megtekinthetik a hagyományos
pakisztáni ruhákat és táncokat, kóstolhatnak curryt, grillezett
élelmiszereket, mangós joghurtot és tejes teát. Bronz- és
üvegművesek is bemutatják tudásukat. A pavilon maga is látnivaló,
belső díszítéséhez az iszlám stílus legfontosabb díszítőelemeit,
geometriai alakzatokat használtak fel.

A pakisztáni pavilon úgy néz ki, mint Lahore város 16. században
épített szimbóluma, a lahori erőd, amely szerepel a világörökségek
listáján is. A híres erődöt néha „pakisztáni téli palotának” is hívják.

Alapvető tudnivalók

A lahori erőd
A lahori erőd helyén már 1021-ben, a Ghazinavi-dinasztia idején
várat építettek. 1566-ban Akbar király a régi vár alapjára építtette
a lahori erődöt. Lahor, egyre gyorsabb ütemű fejlődésének
köszönhetően a dél-ázsiai szárazföldi kereskedelem központjává
vált. A Mughal-dinasztia nyári fővárosává tette meg, és a dinasztia
uralkodói egymást túlszárnyalva szépítették az erődöt: kertet,
majd szökőkutat, később palotát építettek fel az erődben, végül
a katonai erőd hatalmas és fenséges uralkodói palotává lett. Az
ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
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Tematika: A városi változatosság harmóniája
Nemzeti nap: augusztus 14.
Terület: 2000 négyzetméter
Helyszín: A zóna

Ázsia
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A palesztin pavilon
Rövid ismertetés
A pavilon külső falának egyik fő motívuma a palesztin nemzeti lobogó. Tekintélyes, arab stílusú kapun át juthatunk a csodás „Olívaváros”ba. A pavilon közepén egy optikai csalódást keltő óriási olajbogyó áll. Palesztinában bőségesen terem az olíva, az olívaolaj a terület fontos
mezőgazdasági exportterméke. A zöld olajág a béke és a barátság ősi szimbóluma, napjainkban a környezetvédelmet és a fenntartható
fejlődést, egyben az emberiség világbéke és a nemzetek közötti barátság iránti örök vágyát is jelképezi.

A kiállítás
A pavilon három oldalán felszerelt több digitális képernyő és beépített lámpa segítségével mutatják be Palesztina gazdag kultúráját és
sajátos termékeit. Az egyik pultnál igazi palesztin olívaolajat is vásárolhatunk.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Olívaváros, békés város
Nemzeti nap: október 16.
Helyszín: A zóna, 2. számú közös ázsiai pavilon

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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A szaúd-arábiai pavilon
Rövid ismertetés
A pavilon kívülről nézve egy égben úszó hajóhoz hasonlít. Az
épület köré és a tetejére datolyapálmákat ültettek, miáltal elragadó
kerteket alakítottak ki. A pavilonon belül az ország földrajzáról,
történelméről és politikai helyzetéről szóló ismertetők mellett nagy
hangsúlyt fektetnek a négy szaúdi várostípus bemutatására:
megelevenedik az energiaszektorra épülő, a zöld és a történelmi
város, valamint egy új típusú gazdaság városának képe. A
látottakból megtudhatjuk, hogy a szaúdi városok fejlődésének
alapja a víz, a kőolaj és a tudás.

150 szál kínai datolyafa
Mohamed Alisszan Al-Ghamdi, a világkiállítás szaúd-arábiai
szervezőbizottságának elnöke elárulta, hogy a datolyapálmákat
azért ültették, mert a szájhagyomány szerint ez a fa adott életet
a szaúdi népnek. Nem csoda tehát, hogy az ország címerébe is „
ültettek” egyet. Az országban csak ott létesültek települések, ahol
van datolya is. A pavilon környékén összesen 150 fát ültettek,
ezeket az egyik kínai tudományos kutatóintézet segítségével
találták Dél-Kínában - számolt be a szaúdi igazgató.

Selyemúti kincseshajó
A datolyák árnyékában lebegő szaúdi pavilon olyan, mint egy nagy
smaragd. A tervezésre kiírt pályázaton egy kínai céget hirdettek ki
győztesnek. A pavilon fénytechnikai és szellőztetési megoldásai jól
illenek Sanghaj adottságaihoz. „Nagyra értékeljük a kincseshajó
ötletét, hiszen a több mint 1000 évvel ezelőtti tengeri selyemút
kötötte össze az arab és a kínai civilizációt, ami nagy hatással volt
Arábia és Kína fejlődésére egyaránt” – mondta el Al-Ghamdi.

„Boldog Sivatag” városai
A Szaúd-Arábia szó arabul boldog sivatagot jelent. A pavilonban a
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„Jobb város, jobb élet” tematikája a „boldog sivatag” motívumaival
ötvözve jelenik meg. A pavilon fő témája, az „Élet ereje” mottó
azt takarja, hogy folyóvíz híján, mostoha természeti körülmények
között is lehetséges vonzó városokat teremteni.
Nem utolsósorban a pavilonban található a világ egyik legnagyobb
háromdimenziós mozija, mely különleges élményt nyújt a
látogatóknak, csakúgy, mint a hétköznapokon rendezett kulturális
előadások.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Az élet ereje; egybeolvadó sokszínűség
Külső megjelenés: selyemúti kincseshajó
Nemzeti nap: szeptember 23.
Területe: 6100 négyzetméter
Helyszíne: A zóna
Típusa: önállóan épített
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A thaiföldi pavilon

Rövid ismertetés
A thaiföldi pavilont thai stílusban, a thai hagyományokat figyelembe
véve tervezték. A piros és arany a pavilon két legfontosabb színe.
Az itt bemutatott kiállításokat és előadásokat a „harmónia” és az „
egység” gondolata köré szervezték, megjelenítve az ország földjén
élő különféle vallásokat, a többnemzetiségű ország hívőinek békés
együttélését, valamint a thai ember és a természet harmonikus
kapcsolatát.

A pavilon belső kialakítása
A pavilon belső kialakításában könnyen felismerhetőek a
hagyományos thai motívumok, az élénk színek, például a piros, a
sötétpiros és az arany. A díszítőmotívumok és a színek mellett a
zene biztosít a látogatóknak felejthetetlen audiovizuális élményt.

A kiállítások tematikája
Három kiállítóterem van a pavilonban, amelyeknek a nevei: „
A harmónia útja”, „A sokféleség harmóniája” és „A thai emberek
harmóniája”. A látogatóknak kép- és hangtechnika segítségével
mutatják be Thaiföld történelmét, kulturális gazdagságát és
a globalizációhoz való alkalmazkodását. „A harmónia útja”
elnevezésű kiállítóteremben az ősi Sziám lakóinak életmódjával
ismerkedhetünk meg. „A sokféleség harmóniája” elnevezésű
kiállítóteremben a thaiföldi városok és a vidék kapcsolata látható.
„A thai emberek harmóniája” elnevezésű teremben a thaiföldiek
életfelfogása ismerhető meg, amely az egyszerűség tiszteletén és
a megelégedettségen alapul.

tészta currys csirkével és csípős sertéshús bazsalikomos rizzsel.
A kevésbé erős ételek közül pedig: rizs édes-savanyú csirkével,
rizstészta thai konyhában készült sertéssel, hal és tészta kókuszos
csirkelevesben. A gasztronómia mellett hagyományos thai
előadásokban is gyönyörködhetnek a vendégek.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Thaiság: a fenntartható életmód
Nemzeti nap: szeptember 5.
Kabalafigura: Tai
Terület: 3117 négyzetméter
Helyszín: B zóna
Típusa: önálló kivitelezésű

Thai gasztronómia és előadások
A pavilonban hagyományos thai ételeket is készítenek a
vendégeknek, van például savanyú-csípős garnélarákleves,
E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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A török pavilon
Rövid ismertetés

A kiállítás tematikája

A pavilonnak két - egy külső és egy belső - fala van. A külső falon
ősi freskók és falfestmények alakjai kelnek életre. A szóban forgó
ősi freskó a számos civilizáció bölcsőjeként emlegetett Anatólia
villa alakú vulkánját, a Hasan Dant és a körülötte látható házakat
jeleníti meg. A kiállításnak három része van, melyek a múltat, a
jelent és a jövőt szimbolizálják.

A pavilon kiállítótermét három részre osztották: „Álomszerű múlt”
(Dreaming the Past), „A jelen formálása” (Cultivating the Present)
és „A jövő felé” (Aspiring to the Future). A pavilonba lépve először
Törökország egy réges-régen készült térképét pillantja meg a
látogató. Ez a ma már idejétmúlt, pontatlan térkép szó szerint és
átvitt értelemben is jól példázza, hogy milyen nehéz és bonyolult
feladat „feltérképezni” a múlt összetett voltát. Itt a múlt álomként
jelenik meg, fényképekben és tárgyakban ölt testet. A pavilon
központjában látható 360 fokos panorámafilm összekapcsolja a két
megavárost, Isztambult és Sanghajt. Ez a jelent bemutató rész. A
jövővel foglalkozó területen egy újabb kapcsolatra bukkanhatunk
Törökország és Kína között. Ez a főnixmadár, mely lángok között
leli halálát, és a hamujából éled újjá.

Külső kialakítás
A pavilont a világ egyik legősibb települése, az Anatólia
közepén található Çatal Hüyük ihlette. A piros és bézs falon egy
vadászjelenet kifaragott alakjai láthatók. A török pavilon a 8500
évvel ezelőtti építészeti stíluson keresztül igyekszik a látogatók
elé tárni az ősi kultúra és a modern építészet összefonódását a
mai Törökországban. A „Jobb élet, jobb város” üzenete is beépült
pavilonba, hiszen Anatólia a történelem során mindig is a jobb
városok és a jobb élet forrása volt.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
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A „világelső” Anatólia
Anatólia „emlékösvényét” bejárva a látogató sok „első”-vel
találkozhat, melyek a Török Múzeum kincsei: az első egyezmény,
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amit két ország kötött (i. e. 1295); 8500 éves szobor, az első tükör,
az első termosz, az első megtervezett város, és még lehetne
sorolni…

Isztambul, a világhírű történelmi város
Isztambul három birodalom, a Római, a Bizánci és az Ottomán
Birodalom fővárosa is volt. A selyemút kiindulópontjaként
Isztambul fontos szerepet játszik a nyugati és a keleti kultúra
összeolvadásában. A város intellektuális és kiszolgáló
infrastruktúrája is helyet kap itt, például a közkönyvtár, a
szennyvízelvezető csatorna és ciszternák.
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fagylalt kapható, a maraş dondurma. A pavilonban nem csak
koncertekben és táncelőadásokban gyönyörködhetnek, hanem
porcelánt, kalligráfiát és más jellegzetes török emléktárgyakat is
vásárolhatnak. A látogatás végén mindenki kap egy tigrisszem
követ.

Alapvető tudnivalók
Tematika: A civilizáció bölcsője
Nemzeti nap: június 20.
Terület: 2000 négyzetméter
Helyszín: C zóna

Törökország minden irányban
Az épület második emeletén elhelyezkedő étteremben
megkóstolhatják a hagyományos nyugat-török sült húst, alkoholt
és kávét. A vendégek egy török jóstól megtudhatják a jövőjüket
is. A kijáratnál különleges, összetettebb állagú, rágós török

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Az izraeli pavilon
Rövid ismertetés
A pavilon két „összeölelkező” áramvonalas épületből áll, melyek
olyanok, mint két összekulcsolt kéz, vagy egy pár kagylóhéj.
Három bemutatóterület az innovációt és a jövőt tükrözi úgy,
ahogy ezt Izrael látja. A Suttogó kertben (Whispering Garden) a
látogatók testközelből tapasztalhatják meg a természetet, A fény
csarnokában (Hall of Light) a zsidóság történetét mutatják be, Az
innováció csarnokában (Hall of Innovations) pedig háromdimenziós
audiovizuális élményben lehet részük a pavilonba érkezőknek; itt
Izrael innovációs eredményei kerülnek bemutatásra.

Külső kialakítás
A lila kagylónak is becézett izraeli pavilon jól illeszkedik a sanghaji
világkiállítás kabalafigurájához, Haibaóhoz és Sanghaj sajátos
városképéhez. Az izraeli pavilont az innováció és a jövő jellemzi, a
két áramvonalas épület pedig a tudományt és az innovációt.

A kiállítás
A pavilon körülbelül 1200 négyzetméteren terül el. Három részből
áll: Suttogó kert, A fény csarnoka és Az innováció csarnoka. Az
utóbbi természetes kőből készült, ami a Föld és a történelem
közötti kapcsolatot, valamint a természeti erőforrások ésszerű
felhasználását jelképezi. A fény csarnoka áttetsző PVC-ből
és üvegből készült, ami a technológiát, az átláthatóságot, a
könnyedséget és a jövőt szimbolizálja. A Suttogó kertben különféle
fafajták találhatók. A nézelődők padokon pihenhetnek meg. A kertbe
54 narancsfát ültettek, és csepegtető
öntözést használnak, ami Izrael sajátos
mezőgazdaságára utal. A pavilon
leghangsúlyosabb és leglátványosabb
része Az innováció csarnoka. Ebben
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a teremben háromdimenziós audiovizuális show-t láthatnak,
amelynek részeként Izrael különböző területeken elért innovációs
eredményeit mutatják be. Például a biodízelt, amiből a világűrben
használható üzemanyagot készítenek, vagy a tehén patájára
felszerelt intelligens berendezést, amivel olvasni lehet a tehén
gondolatában…

Zsidók Sanghajban
A pavilonban a zsidóság 5770 éves történetét és kulturális
örökségeit is bemutatják. Izrael innovációs fejlesztése
eredményeinek és a zsidók mai életének ismertetésénél modern
műszaki megoldásokat használtak. Külön rész foglalkozik a
második világháború idején Sanghajban élő zsidók kultúrájával, ami
jó példa Kína és Izrael régi barátságára.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Innováció egy jobb életért
Tervező: Haim Dotan
Nemzeti nap: május 6.
Terület: 1200 négyzetméter
Helyszín: A zóna

Dél-Amerika
Kína a világban, a világ Kínában
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A brazil pavilon
Rövid ismertetés
A brazil pavilon külső kialakítása a pekingi Madárfészekre
emlékeztet, és környezetbarát újrahasznosítható faanyagból
épült. A kiállítás a „Városnézés” (Urban Scenes Room), a „
Lüktető városok” (Pulsing Cities Room), a „Brazil öröm” (Brazilian
Happiness Room) nevű termekből és témafolyosókból áll,
ahol csúcstechnológiai eszközökkel és a különböző kulturális,
művészeti, valamint üzleti eseményeken keresztül mutatják be a
városi élet dinamizmusát.

Külső kialakítás
A pavilon terveit a Madárfészek ihlette, és környezetbarát
újrahasznosítható fából készült. Olyan mintha egy zöld
madárfészek lenne.

Tematikája
A pavilon csúcstechnológiai eszközökkel, valamint különböző
művészeti és kulturális eseményeken, beszélgetéseken
keresztül szemlélteti a városi élet dinamizmusát, és bemutatja
Brazília eredményeit a fenntartható fejlődésben és a közlekedés
javításában. A „Városnézés” teremben egy 170 négyzetméteres
városnéző alagút kapott helyet, ahol a látogatók a 192 darab,
eltérő méretű LCD képernyőből álló virtuális mozaikon keresztül
ismerkedhetnek meg az információtechnológia és a városfejlődés
közötti kapcsolattal, a kulturális egyenlőséggel, valamint a
városok megújulásával, emellett videofelvételt láthatnak a

2014-es labdarúgó-világbajnokság házigazdáiról. A „Lüktető
városok” és a „Brazil öröm” termek a brazil pavilon tematikája
szerint épülnek fel: a látogatók úgy érezhetik, mintha brazil
városokban sétálnának, megtapasztalják a brazil városi életet. A
pavilon több beszélgetésnek is otthont ad a világkiállítás idején.
Ezeken a brazil kormány és vállalatok által az oktatás, a kultúra
és a környezetvédelem területén tett erőfeszítésekről kaphatnak
tájékoztatást az érdeklődők. A „Brazil öröm” teremben egy 180
fokban ívelt képernyőt helyeztek el. Itt a brazil futballkultúrából,
a 2014-es labdarúgó-világbajnokság 12 rendezővárosának
látványosságaiból, a brazil szambából és zenéből, valamint a
változatos brazil kultúrából kaphatnak ízelítőt.

Varázslatos panorámaképernyő
A brazil pavilon központi termében négy, egyenként 48
négyzetméteres, téglalap alakú részből álló szélesvásznú
panorámaképernyő található. A mennyezetre és a padlóra
projektorral képeket vetítenek összhangban a panorámaképernyőn
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megjelenő városi felvételekkel. A látogatók úgy érezhetik, mintha a
homokos brazil tengerparton járnának, a Copacabana mentén futó
járdán sétálnának, és még az is előfordulhat, hogy egy sebesen
zúgó patakot kell „átlépniük”.

Fenntartható fejlődés
A brazil pavilonban havonta változó tematikus programmal
(tudományos és technológiai innováció, a város jövője stb.) várják
az érdeklődőket. Többek között szó lesz a városi élettel kapcsolatos
tapasztalatokról, így például a vízkezelésről is.

A rajongók paradicsoma
Brazíliának van még egy fontos küldetése a világkiállításon:
a 2014-es labdarúgó-világbajnokság beharangozása. A brazil
pavilonban egy óriási LCD falon mutatják be világbajnokság 12
rendezővárosát. Az expó hat hónapja alatt a 12 rendezőváros
mindegyike kéthetes bemutatót tart a város tájairól, kulturális
sajátosságairól.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Lüktető városok - Érezd át a brazil városi életet
Nemzeti nap: június 3.
A pavilon nagykövete: Paul Coelho
Terület: körülbelül 2000 négyzetméter
Helyszín: C zóna

A guatemalai pavilon
Rövid ismertetés
A pavilon a hagyományos guatemalai kultúrán keresztül ad képet a
helyi kultúra történetéről és sokszínűségéről, több módon mutatja
be a modern városigazgatást. A pavilonban megkapó táncokkal
ismertetik a néphagyomány továbbörökítését és fejlődését az
idők folyamán. Kókuszdióval, kávéval, cukorral, valamint rövid
italokkal kínálják a látogatókat. Ezek mind fontosak Guatemala
történelmében, életében, valamint kereskedelmében. Ezenkívül a
pavilonban bemutatják El Mirador nemrégiben feltárt piramisát.

El Mirador
A guatemalai fővárostól 360 kilométerre nyugatra elterülő erdőben
találtak rá a maja civilizáció egykor virágzó városára, El Miradorra.
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Az ősi maja társadalom az időszámításunk előtti 6. évszázadban
indult virágzásnak. Az időszámításunk előtti 3. és az 1. évszázad
között jelentős változáson ment keresztül. Ekkor népessége
körülbelül százezer fő volt. Ezt követően a maja civilizáció lassú
hanyatlásnak indult, és a 9. évszázadra eltűnt. El Miradort 1926-ban
fedezték fel. Területe körülbelül 26 négyzetkilométer, több ezer
épülettel, köztük több tíz méteres piramisokkal.

Alapvető tudnivalók
Tematikája: A maja örökség - Örökkévaló tavasz
Nemzeti nap: szeptember 15.
Terület: C zóna, közös közép- és dél-amerikai pavilon
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A perui pavilon

Rövid ismertetés
A perui pavilon építéséhez az ország urbanizációs történetének
legfontosabb építőanyagait, azaz bambuszt és földet használtak
fel. A pavilon külső kialakítását például bambusszal oldották meg. A
perui pavilonban főleg az ország változatos konyháját mutatják be,
miközben képet kaphatunk a városok fejlődésének történelméről
is.

nemzeti ünnepe, ez egyben a világkiállításon Peru napja is. Aznap
két táncegyüttes zenével és tánccal szórakoztatja a nézőket.

A perui ételek
A pavilonban a látogatók megkóstolhatják a jellegzetes perui
konyha sokféle ételeit.

A pavilon külső kialakítása

A mágikus Peru

A pavilon jellegzetessége egy fémből készült 25 négyzetméter
alapterületű piramis. A piramisok Peru legkorábbról fennmaradt
építményei, egyben a régi perui kultúra jelképei. A látogatók
felmehetnek a piramisra, ahol 6 óriási képernyőn láthatják Peru
fejlődésének történetét, így megismerkedhetnek Peru ősi és
modern civilizációjával.

A pavilonban videóval és képekkel mutatják be a mágikus Perut,
mint például az ismert történelmi világörökséget, a Machu Picchut.

Alapvető tudnivalók:
Tematika: Az ételek táplálják a várost
Nemzeti nap: július 28.

A kiállítás témája

Helyszín: C zóna

A perui pavilonban gasztronómiai és üzleti kiállítótermet
alakítottak ki. A gasztronómiai részben főleg a hagyományos perui
konyhaművészettel lehet megismerkedni. A perui szakácsok a
helyszínen készítik az ételeket, a látogatók pedig perui borokat is
megkóstolhatnak. A kínai piac igényeire tekintettel a pavilonban
ékszer- és művészeti kiállítást is rendeznek. Július 28-án van Peru
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A venezuelai pavilon
Rövid ismertetés
A pavilon külső kialakítását a Möbius-szalag ihlette. A szalag
háromdimenziós változatának, a Klein-féle palacknak a geometrikus
formája adja az épület alakját. Ez egy zárt sokaság, ami azt jelenti,
hogy kompakt felület, és nincs határa. A pavilon több részből áll:
belső nyitott udvar, lépcsősor, hagyományos köztér, Plaza Bolívar.
Ezeket bejárva a látogató megismerheti a venezuelai kultúrát,
művészetet és életet.

Külső kialakítás
A pavilon egy 8-ashoz hasonlít, ami tompítja a szintek határait.
A pavilonban egy tér is található, a Plaza Bolívar, amelynek
központjában áll Dél-Amerika felszabadítójának, Simón Bolívarnak
a lovasszobra. A kiállítóteremben a látogatók először a yamomami
törzs istentiszteleti helyét, a Shaponót pillanthatják meg. A
pavilonban van egy körfolyosó, melynek közepén egy nyitott belső
udvar található.

Tematika
A háromemeletes koncertterem a yekuana törzs köztereinek
mintájára épült. A félgömb alakú tető az égboltot, a központi oszlop
pedig a világ közepét, vagy az élet fáját jelképezi. A pavilonban
a látogatók a Venezuela és Kína által közösen fellőtt műholdon
keresztül élőképet láthatnak Venezuelából. A koncertteremben
a leghíresebb venezuelai sztárok is fel fognak lépni. A látogatók
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egy alagúton keresztül láthatják a pavilon tetejére ültetett vízi
növényeket, ami az üde természetet hozza be a pavilonba.

Határvonalak és szélek nélkül
A pavilon belső és külső területe között nincsenek határvonalak,
vagy szélek, így a látogatók mindig bent érezhetik magukat a
pavilonban; az a benyomásuk támadhat, hogy egyik pillanatban
még bent voltak, a következőben pedig már kint állnak.

Koncertek
A koncertteremben több előadásra kerül majd sor. Ezek közül
is kiemelkedik a híres venezuelai Simón Bolívar Szimfonikus
Gyerekzenekar koncertje, de lesz itt filmvetítés, videoműsor,
valamint más multimédiás előadás is.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Jobb élet, jobb város
Jellegzetessége: Möbius-szalag
Nemzeti nap: július 5.
Terület: 3000 négyzetméter
Helyszín: C zóna
Típus: önálló pavilon
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Az Egyesült Államok
pavilonja

Rövid ismertetés
A pavilon falán különleges tervezésű vízesés látható, a tetőteraszon
városi zöldségkert kapott helyet. A pavilon négy alapkoncepció
köré épül: fenntarthatóság, csapatmunka, egészség és az
Egyesült Államokban élő kínai származásúak sikerei. A látogatók
megismerhetik az amerikai kultúrát és szellemiséget.

Főbb jellemzők
A látogatók a pavilon négy előadóterében tehetnek sétát. A négy
területen a közös kínai és amerikai értékeket mutatják be: az
optimizmust, az innovációt és az együttműködést. Emellett minden
résznél egy nyolcperces filmet vetítenek. Az első rész a kiállítási
„előszoba”, melynek középpontjában az Egyesült Államok kulturális
és geológiai változatossága áll. Az első résznél egy amerikai
tisztviselő üdvözöl minden látogatót.

innovációval és együttműködéssel az emberek képesek szép várost
építeni - sugallja a film, melyben nincs párbeszéd, így fordítás
nélkül is könnyen megérthető a mondanivalója.
Az utolsó területen azt mutatják be, hogy az amerikaiak hogyan
tették egészségesebbé lakónegyedeiket.
Az amerikaiak multimédiás bemutatója szép jövőt vetít előre.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Nőj fel a kihíváshoz
Nemzeti nap: július 2.
Terület: 6000 négyzetméter
Helyszín: C zóna

A kapun belépve érkezünk a második területre, vagyis a kiállítási
csarnokba, ahol egyszerre ötszáz néző tartózkodhat. A második
területen három nagyméretű képernyő kap helyet. A képernyőn
mandarin nyelven amerikaiak barátságosan üdvözölnek minden
látogatót. Ennek a résznek a fő üzenete az, hogy nemzetiségtől,
származástól függetlenül az emberek képesek összefogni egy
szebb világ építéséért.
A harmadik részben vetített film címe „A kert”. Optimizmussal,
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Az ausztrál pavilon
Rövid ismertetés
A pavilon művészi kialakítása az ausztrál vadon egyenetlen
sziklaformáját mintázza. A külső falon különleges, időjárásnak
ellenálló acélt használtak, amelynek színe az idő múlásával egyre
sötétebbre vált, végül vörösesbarna színű lesz, pontosan olyan,
mint az Ausztrália távoli, elhagyatott vidékeire jellemző vörös föld.
A pavilonban három kiállítási területet rendeztek be, melyek témája
az utazás, a felfedezés, illetve az átélés. Itt bemutatják a misztikus
kontinensen élő fantasztikus élőlényeket, a gazdag kultúrát és az
élhető városokat.

A kiállítás tematikája
A pavilonban három kiállítási terület kap helyet, melyek neve
Beutaz (Journey), Felfedez (Discover) és Átél (Enjoy). A látogatók
megismerhetik Ausztrália misztikus világának mesés élőlényeit,
gazdag kultúráját és élhető városait. A Beutaz elnevezésű kiállítási
területen egy 160 méter hosszú, az egész pavilont körülvevő
zárt üvegfolyosót bejárva hat kisebb kiállítási területen a látogató
megismerheti Ausztrália történelmét és sajátosságait, bemutatják
a multikulturális Ausztráliát. A Felfedez nevű terület a pavilon
központjában helyezkedik el, ahol az arénaszerű színház színpada
körül ezer ember foglalhat helyet, és élvezheti az audiovizuális
show-t. Az ugráló kenguruk, a sűrű levélzetű növények, az
ausztrál városok és az ott élő embereknek élete… Mindezeket
saját szemével és fülével fedezheti fel! Ausztrália 10-15 perces
rövidfilmen mutatja be az ország képzelet szülte világát. Az Átél
elnevezésű területen az utazók ízletes és friss ausztrál ételeket
és borokat kóstolhatnak végig, ausztrál stílusú emléktárgyakat
vásárolhatnak. A finomságok és a vásárlás után az előadóterületen
zenét hallgathatnak, pantomimjátékot, táncelőadást, humoros
előadást, és vizuális művészetre épülő kiselőadásokat tekinthetnek
meg.
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Ausztrália a bennszülöttek
művészetének bemutatójával köszönti
vendégeit
Az ausztrál pavilon bemutatója a Bedrock művészeti kiállítással
vette kezdetét, amely a hagyományos és a kortárs művészet egyedi
összeolvadását mutatja be. A pavilonba lépve a látogatók egy
lenyűgöző, bennszülött, fali alkotással találják magukat szemben.
Fából, gyantából és acélból készült 30 „mimih” oszlop testesíti
meg az észak-ausztráliai sziklás Arnhem-föld magas és vékony
szellemeit. Hagyományos szőtt alakok mintáiból kiöntött, fémből
készült halraj és rostos anyagból szőtt vízi tündérek, vagyis „yawk
yawk”-ok lógnak a mennyezetről.

Alapvető tudnivalók
Tematika: ImagiNation
Nemzeti nap: június 8.
Kabalafigurája: nevető jégmadár („Peng Peng”)
Helyszín: B zóna
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Az etióp pavilon
Rövid ismertetés
Az etióp pavilonban az emberek a történelem nyomait fürkészve
megtapasztalhatják az autentikus, régi etióp érzésvilágot és
hangulatot. Az épületek visszatükrözik Etiópia történelmi emlékeinek
szépségét, különleges stílusát és építészeti jellegzetességeit.
Olyan érzése támad az embernek, mintha visszafelé lépegetne
az időben az ismeretlent, az idegent kutatva. A sárga homoknak
és a téglafalaknak is különleges vonzereje van; a pavilon kiváló
reprezentánsa Etiópia sok évszázados civilizációjának. A kállításon
közel kerülhetünk az etióp bölcsesség legjavához, megtekinthetjük
a városi civilizáció kibontakozásának folyamatát, valamint hogy
milyen haladó szellemiségben védik meg és ápolják az országban
a történelmi emlékeket, illetve a szellemi hagyományokat.

A közös afrikai pavilon rövid ismertetője
A közös afrikai pavilon a legnagyobb a közös pavilonok között,
43 kiállítóteremben mutatkozik be 42 afrikai ország és az Afrikai
Unió. A pavilon külső falain jellegzetes afrikai tájra és vonásokra
lehetünk figyelmesek. A sűrű lombkoronájú fa jelképezi az afrikai
kontinens életerejét. Az erős gyökerek igen mélyre nyúlnak a
földben, jelképezve ezzel, hogy Afrika az emberiség bölcsője.
Gyökerein keresztül tápanyagokot felszívva a fa aztán szabadon
terebélyesedik a felszínen, ami azt szimbolizálja, hogy Afrika
saját kultúrájának gyökereiből erőt merítve reményekkel és

lehetőségekkel teli földrésszé válik. A sivatag, a szavannai állatok
és az épületek jelenítik meg a fekete kontinens gazdag természeti
látnivalóit, az ősi, élettel teli Afrikát. A pavilonban található továbbá
egy közös kiállítóterület színpadokkal és egy különleges kiállítással.

A kiállítás
Az etióp pavilon három kiállítóterületre osztható: Harer régi városa,
a kávé története és az ország 8 világöröksége. Az első minden
bizonnyal a legvonzóbb érdekesség: átlépve a városkapun és -falon
tehetünk egy sétát Harer építészeti értékekben bővelkedő főutcáján,
megcsodálhatjuk Afrika legrégebbi mecsetét vagy Rimbaud
híres francia költő egykori lakhelyét. A nyüzsgő piac szintén
kihagyhatatlan, itt élhetjük át a régi Harer lakóinak mindennapjait.
Az utca egyik végén felállított óriás etióp napernyő alatt megpihenve
a kávé történetének regéjét hallgathatjuk meg, és részt vehetünk
egy igazi etióp kávézáson is. A keskeny utca másik végén a keletafrikai ország 8 világörökségét mutatják be az érdeklődőknek.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Vegyes városi hagyaték – az etióp tapasztalat
Nemzeti nap: szeptember 10.
Helyszín: C zóna, közös afrikai pavilon
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A mozambiki pavilon
Rövid ismertetés
A mozambiki pavilonban kiállítások és számos bemutató ad
képet az ország városainak fejlődéséről, valamint bemutatják
azokat az eredményeket, amelyeket a fenntartható fejlődésnek
és a térség sajátosságainak figyelembevételével valósítottak
meg. A látogatók betekintést nyerhetnek Mozambik
különlegességeibe és kultúrájába. A pavilont négy részre
osztották, az egyik egy iskolát, a második egy hagyományos
kis házat, a harmadik egy modern lakást, a negyedik pedig
egy kórházat mutat be. A négy kiállítási területet a „Zambézi
folyó” köti össze.

A közös afrikai pavilon rövid
ismertetője
A közös afrikai pavilon a legnagyobb a világkiállítás közös
pavilonjai közül. A pavilon 43 kiállítótermében 42 afrikai ország
és az Afrikai Unió mutatkozik be. A pavilon falainak külsejét
jellegzetes afrikai motívumok díszítik, amelyeknek különleges
jelentése is van. A sűrű levélzetű afrikai fák az afrikai
kontinens életerejét jelképezik. A fák erős gyökerei nagyon
mélyre nyúlnak a földben, ami azt mutatja, hogy Afrika az
emberiség bölcsője. A gyökerein keresztül táplálékot szívó fa
szabadon nő a magasba, ami azt jelképezi, hogy Afrika saját
kultúrájának gyökereiből erőt gyűjtve reményteljes és nagy
lehetőségekkel rendelkező kontinenssé vált. A pavilon falán
látható sivatag, az állatok és az épületek az afrikai kontinens
természeti kincseit és gazdag látnivalóit ábrázolják, és az ősi,
élettel teli afrikai kontinenst jelképezik. A pavilonban található
egy közös kiállítási terület, amely közös színpadból, az „Igaz
ember show” színpadából és különleges kiállítóhelyből áll.

A kiállítás témája
Miután belépünk a pavilonba, rögtön a különleges mozambiki
látnivalók, kultúra és hangulat hatása alá kerülünk. A pavilont
négy részre osztották, az egyik egy iskolát, a második egy
hagyományos kis házat, a harmadik egy modern lakást,
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a negyedik pedig egy kórházat mutat be. A négy kiállítási
területet a „Zambézi folyó” köti össze. Ugyanakkor két
fontos közös projektet is láthatunk itt, az Armando Emilio
Guebuza hidat és a Cahorabassa gátat. A modern lakások
a pavilon elülső részében vannak, miként a pavilon
recepciója és információs pultja is. Az itteni kiállításon
közös infrastrukturális projektekről, a városiasodásról, útés gátépítésről szerezhetünk információkat. Az iskola, a
kórház és a hagyományos ház a pavilon hátsó részében
van. Itt Mozambik különleges építészeti megoldásaival és
kapcsolódó projektekkel ismertetik meg a látogatót. Az iskolát
hagyományos faanyagból építették, és Mozambik oktatási
és kulturális életét jelképezi. A kórház modern épület, és a
tudományos-technológiai fejlődést jelképezi, továbbá itt kerül
bemutatásra Mozambik különböző területeinek tudományos és
technológiai fejlődése. A tradicionális kerek alaprajzú kis házat
is hagyományos anyagokból építették. Ez a kis ház jelképezi
az idegenforgalmat, és itt mutatják be Mozambik különböző
területeinek idegenforgalmi programjait és vendéglátóiparának
fejlődését.

Alapvető tudnivalók
Tematika: Térségi virágzás, jó élet
Helyszín: C zóna, közös afrikai pavilon
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A tunéziai pavilon
Rövid ismertetés
A pavilon tradicionális építészeti elemeket ötvöz:
felfedezhetünk magas boltíveket, az európai kastélyok
stílusjegyeit és hagyományos virágmintákat is. Az épület
oldalszárnyain pedig rácsos lemezeken mutatják be Tunézia
városait mind régi, mind modern színezetben. A belső tér
három fő részre oszlik, melyek a következő neveket kapták: „
Gyönyörű látképű város”, „Gazdag kultúrájú város” és „Régi
civilizáció városa”.

illatokban szeretne elmerülni, annak is itt a helye.

Multimédiás ismertető
A színházterem kör alakú kialakításával, de még ülőhelyeivel
is a leghíresebb Tunéziában található római amfiteátrumot
mintázza. Itt rövidfilmeket tekinthetünk meg az ország
lélegzetelállítóan szép tájairól, gazdag kultúrájáról és hosszú
időkig visszanyúló történelméről.

Hagyományos udvarok

Alapvető tudnivalók

A pavilonban megcsodálhatjuk a hagyományos belső
udvarokat, kerteket, miközben lágy tunéziai muzsikaszó és
illatvarázs bűvöli el érzékszerveinket.

Tematika: Természetbe olvadó nyüzsgő város
Nemzeti nap: szeptember 19.
Helyszín: C zóna

Különleges kávézó
A pavilon kávéházában a látogatók saját maguk készíthetik el
különleges aromájú, valódi tunéziai kávéjukat, de aki csak az
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A Világkereskedelmi
Központok Szövetségének
pavilonja
Rövid ismertetés
A pavilon külsejének színe égszínkékből fűzöldbe megy át, kifejezve
ezzel a természethez való harmonikus közelségét.
A pavilon első részének témája a nemzetközi kereskedelem. Itt öt
darab 50 hüvelykes televízión mutatnak be különleges városokat,
természeti kincseket, illetve kultúrákat.
A második rész a kereskedelem fejlesztésének helyszíneivel
foglalkozik. Itt főleg a már létező világkereskedelmi központok
történetével lehet megismerkedni.
A harmadik rész témája a nemzetközi kereskedelem megismerése.
Itt a látogatók interaktív módon szerezhetnek információkat a
különböző régióknak és városoknak a kereskedelem fejlesztésével
kapcsolatos terveiről, programjairól és vágyairól.
A pavilont úgy alakították ki, hogy mind a három részt színpaddá
lehet alakítani, így nagyobb rendezvényeknek, kiállításoknak is
otthont adhat a pavilon.

Látnivalók a WTCA-pavilonban
A Világkereskedelmi Központok Szövetségének pavilonja jellegzetes
nem-kormányzati pavilon, és mint ilyen főleg a környezetvédelem,
az információtechnológia és a divat témájában rendez
rendezvényeket. A bemutatókat négy alapvető emberi szükséglet
köré szervezik: kiállításokat, előadásokat, fórumokat tartanak az
élelmiszerek, a ruházkodás, a lakás és a közlekedés témakörében.
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A rendezvényeken szakemberek látják el a látogatókat a legfrissebb
információkkal és tapasztalataikkal. Az érdeklődők a világ minden
részéből érkezett kézművesipari termékeket is láthatnak, s ezáltal
jobban megismerhetik a világkereskedelmet és a városok kultúráját.
A Világkereskedelmi Központok Szövetségének pavilonjába neves
tudósokat és szakértőket is meghívtak előadást tartani, és azok,
akik nem tudnak személyesen részt venni a rendezvényeken, a
pavilon honlapján élőben követhetik az előadásokat. Ez pontosan
tükrözi a Világkereskedelmi Központok Szövetségének célját, a
világkereskedelem határok nélküliségét.

Tervezői gondolat
A pavilont minden irányban ragyogó reflektorfény világítja
meg. A bejáratnál egy „időalagút” fogadja a látogatókat, akik a
pavilonba lépve rögtön meg is kezdhetik az ismerkedést a globális
kereskedelemmel.

Alapvető tudnivalók
Tematika: A kereskedelem előmozdítja a békét és a stabilitást
Nemzeti nap: június 9.
Terület: 2000 négyzetméter
Helyszín: B zóna
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Ötféle túra a Sanghaji Expón
Ázsiában a különféle ínyencfalatok mindig nagy sikert aratnak a
látogatók körében. A Sanghaji Expóra kilátogatók az ázsiai pavilonok
A zónájában kiélhetik ínyenc hajlamaikat. Az ázsiai országok nemzeti
pavilonjainál különösen ügyelnek arra, hogy elkerítsenek egy területet,
ahol a nemzeti specialitásaikat kóstolhatják meg az érdeklődők.

Az ínyencfalatok legyőzik a nyelvi akadályokat
A pakisztáni pavilonnál nem szabad elmulasztani a különleges
szójaszósszal sütött húst és a pakisztáni tejes teát. A pavilon építésének
kezdete alkalmából rendezett ünnepségen kínált sült húsok máig
feledhetetlenek a résztvevők számára. A vendéglő a pakisztáni
pavilon földszintjén található, és van benne étkező rész, bár, valamint
táncparkett is. A pakisztáni konyha kedveli a csípős ízeket, gyakran
használnak borsot és gyömbért a curryvel készített ételekhez, s
emellett a mangóból készített italuk is meglehetősen ismert Ázsiában.
Mindezeket természetesen a pakisztáni pavilonnál is meg lehet kóstolni.
Egy másik dél-ázsiai nagyhatalom, India sem mulasztja el, hogy az
expón bemutassa gasztronómiai kultúráját. Az indiai konyha ugyancsak

kedveli a sokféle fűszert, például a curryt, paprikát, fekete borsot,
édesköményt. A curryt általában porrá őrlik, és szinte minden étel
elkészítésekor használják. Az indiai pavilonhoz közeledve a látogatókat
már messziről csábítja a curry illata. A hagyományos indiai étkezés
nélkülözhetetlen része a bableves, amely a vegetáriánusok számára is
kihagyhatatlan.
Az ínyencek jól érezhetik magukat az ázsiai pavilonokban. A dél-koreai
pavilon második emeletén alakítottak ki egy Modern konyha elnevezésű
részt, ahol különböző specialitásokat kínálnak a látogatóknak, de
szakácskönyveket is lehet olvasni, és akinek kedve van hozzá,
kipróbálhatja a dél-koreai ételek készítését is, hiszen ahogy a mondás
tartja: „az ételek készítése hasonló az élethez, az ételek kóstolása
hasonló az emberi élet leéléséhez”.

Egy szerencsés látogatónak ingyenes
meghívás a Burdzs al-Arab luxusszállodába
Az A zónában természetesen a kínai nemzeti pavilon vonzza a
legtöbb vendéget. Az emberek tömött sorokban, gyakran fél órát is
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várakoznak türelmesen, hogy bejuthassanak a pavilonba. A bejutást
követően egy téren kell várni a liftnél, s utána fel lehet jutni a 49 méter
magasan levő felső szintre. Itt egy 7 perces filmet mutatnak be, majd a
több százszorosra nagyított, több mint 100 méter hosszú horizontális
tekercsfestményt, a Qing Ming Shang He Tu (Tusrajz a folyó tavaszáról)
című művet lehet megtekinteni. Innen lehet felmenni a pavilon tetejére is,
ahol a Yuanmingyuan kertészeti parkban gyönyörködhetnek a látogatók.
A zónában a tajvani pavilontól indulva az indiai és a szaúd-arábiai
pavilon következik. Ez utóbbi kagyló formájú hajótesthez hasonlít.
Összesen 150 kókuszfát is elültettek itt, aminek köszönhetően olyan
a pavilon hangulata, mint egy sivatagi oázisnak. A romantikus „hajó”
építésére állítólag több mint 100 millió dollárt költöttek, s a kínai nemzeti
pavilon mögött ez a legnagyobb méretű pavilon a világkiállításon.
A szaúd-arábiai pavilontól a dél-koreaihoz jutunk. Ennek fő tematikája
a „Barátságos város, színes élet”. A háromemeletes pavilonban a
technológiáról, a természetről, a kultúráról és az emberi tulajdonságokról
alakítottak ki négy zónát. A táncban jártas dél-koreaiak természetesen a
világkiállításon sem mulasztják el bemutatni művészetüket.
A dél-koreai pavilon után egy meghökkentő építmény, a bíbor hernyó
várja a látogatókat. Habár a lélegzésre is képes japán pavilon az A zóna
legtávolabbi helyén fekszik, mégis rengeteg ember keresi fel. A pavilon
legfontosabb látnivalója a japánok egyik nagy büszkesége, a robot. A
látogatók még robotok koncertjét is meghallgathatják. A japán pavilonhoz
érve az A zóna felét már be is jártuk.
A következő említésre méltó pavilon az Egyesült Arab Emírségeké.
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Kívülről egy homokdombhoz hasonló óriási építmény, belülről azonban
már kanyargó patak, árnyat adó fák és hihetetlen luxus fogadja a
látogatókat. A tervezők be akarták mutatni, hogyan vált a hajdani
szegény ország a mai gazdag Egyesült Arab Emírségekké. Az expó
ideje alatt a pavilont felkeresők között egyhetes ingyenes szállást
sorsolnak ki a dubaji Arabok tornya (Burdzs al-Arab) luxusszállodába, a
világ első hétcsillagos szállodájába.

B zóna: a „lusták” túrája
A B zóna felé a Yaohua útnál fekvő főbejárattól érdemes elindulni.
Először a Tematikus Pavilont (Theme Pavilion) pillantjuk meg, benne
három pavilonnal, melyeket az ázsiai és az óceániai térség pavilonjai
követnek, majd a nemzetközi szervezeteknek helyet adó közös pavilon
(Joint Pavilion of International Organizations) következik. A Huangpu
folyó partján sétálva érkezünk a világkiállítási kertbe, végezetül
a Világkiállítási Előadóközpontban (Expo Performance Center)
tekinthetünk meg egy előadást.
Ha nem sikerült belépőt előrendelni a kínai nemzeti pavilonba, és
nem szeretnének időt veszíteni a sorban állással, akkor rövid idő alatt,
kényelmesen be lehet járni a fent javasolt útvonalat.

Előrendeléssel kényelmesebb!
Ha a „lusták” útvonalát választjuk, akkor egy kicsit később is kelhetünk,
hogy elkerüljük a reggeli embertömeget. A park B zónájában
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mindenekelőtt érdemes előre gondoskodni a belépőkről, amivel időt
takaríthatunk meg, hiszen a napunkat alapvetően meghatározhatja
az, hogy miként használjuk ki a belépőjegyenkénti egy előrendelést.
Javasoljuk, hogy az előrendelési lehetőséggel a bejárathoz legközelebb
fekvő Tematikus Pavilonnál éljenek. Érdemes tudni, hogy a „lusták”
útvonalának választásakor biztos, hogy nem juthatunk be a kínai
nemzeti pavilonba, és így a túra hangsúlya a világ más országai által
megálmodott művek felkeresésére helyeződik. A másik tényező sem
mellékes, miszerint a bejárat közel fekszik a Tematikus Pavilonhoz, és
ha aznap itt nem kell sorban állni, akkor jó esélyünk van a bejutásra. Ha
sokan vannak, akkor érdemes előre beszerezni a belépőt.
Az előrendelést követően se tétlenkedjünk, tervezzük ekkorra az ebédet.
A környéken található a kínai finomságok utcája, ahol 31 kínai tartományi
jogú közigazgatási terület specialitásait kóstolhatjuk meg. Az utcában
az éttermekről a különböző helyi kormányzatok gondoskodtak, ezért a
vendéglők között nagy a versengés, ami persze csak jó lehet a látogatók
számára.
Az ebéd után - már a belépőkkel a kezünkben - látogassunk el a
Tematikus Pavilonba. Ettől északnyugatra találhatók az országok út
mentén sorakozó pavilonjai. Azt javasoljuk, hogy inkább a thaiföldi, az
ausztrál, az új-zélandi és a szingapúri pavilonokat keressék fel. (Olvassák
el ismertetőnket a thaiföldi és az ausztrál pavilonokról a 31., illetve a 40.
oldalon.)
Az úton északkeleti irányba továbbhaladva a nemzetközi szervezetek
közös pavilonjához érkezünk. A lusták számára különösen ideális ez az
övezet, mert itt nem kell sorban állni.
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Az itt található pavilonok közül az ENSZ-épület a legfeltűnőbb, itt
testközelből is megszemlélhetjük azt, amit korábban csak tévén
láthattunk. A világkiállítás idején az ENSZ pavilonjában több nemzetközi
fórumot is rendeznek az urbanizációról, az egészségmegőrzésről, a
környezetvédelemről és a karitatív tevékenységekről. A Meteorológiai
Világszervezet Meteovilág nevű pavilonja (MeteoWorld Pavilion) az
expópark egyik legkülönlegesebb épülete: messziről nézve egy nagy
felhőhöz hasonlít. Az obszervatóriumként is működő pavilonban az
érdeklődők a tudomány világának misztikusságát tapasztalhatják meg.

A kerttől az előadóközpontig
A túra következő szakaszát a zöld szín jellemezi. Ez a világkiállítási
kert. A zsúfoltság után itt nyugalomra találhatunk, kifújhatjuk magunkat,
de azért itt is akad látnivaló, hiszen az itt tartózkodást több innovatív
technológia teszi kellemessé. A hely hőmérséklete a városinál 5 Celsius
fokkal alacsonyabb a folyamatos párásításnak és a vizet gyorsan
áteresztő burkolatnak köszönhetően. Ez a kert fekszik a legközelebb
a Huangpu folyóhoz Sanghaj városban; a gyepről rálátni a forgalmas
folyóra.
Az expóparkban az épületek és az ételek mellett a különböző előadások
is figyelmet érdemelnek. A világkiállítási kert kijáratától a Világkiállítási
Előadóközponthoz jutunk. Javasoljuk, hogy a túra előtt tanulmányozzák
a meghirdetett programokat, tájékozódjanak arról, hogy mikor milyen
előadás lesz. A világkiállítás idején minden előadás ingyenes, így
érdemes ezekre is elmenni. Így még inkább megéri a 160 jüant a
belépőjegy!
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C zóna: rejtélyes és romantikus „gyémánt
túra”
A C zóna Pudong területén a Lupu felüljárótól nyugatra terül el. Az itt
található pavilonok több kontinenst mutatnak be, sokféleségük miatt
rejtélyesnek, izgalmasnak, érdekesnek tartjuk az itt teendő túrát.

A belga-EU pavilonban gyémántot lehet nyerni
A C zónába az északkeleti részen, a metróállomáshoz közel fekvő
spanyol pavilontól léphetünk be. Európában a spanyolok igen jártasak az
Ázsiában is mesterien űzött rattanszövés technikájában. A pavilon falát
is különböző színű rattanok ötvözetéből kialakított kínai karakterekkel
díszítették. A kínai írásjegyek egy kínai verset adnak ki.
A spanyol táncosok itt gyakran tartanak bemutatót az ismert flamenco
táncból.
A spanyol pavilontól délre található a monacói, a szerb és a belgaEU pavilon. Aki szereti a csokoládét, annak érdemes a belga-EU
pavilonba elzarándokolni, mert ott a helyszínen, a vendégek előtt
készítenek csokoládét, amit meg is lehet kóstolni, erre a célra a belgák
3 millió csokoládét adományoztak. Nagy várakozás övezi a pavilon
szerencsejátékát is: mindennap 19 órakor kisorsolnak egy ötnapos, két
személyre szóló belgiumi utazást, szombatonként pedig egy szerencsés
látogató antwerpeni gyémántot nyerhet. Mindehhez csak az Európai
Unióval és Belgiummal kapcsolatban kell néhány kérdésre helyesen
válaszolni.

Romantikus élmények a lengyel, a svéd, a
francia és a német pavilonoknál
A belga-EU pavilon nyugati részénél fekszik a lengyel pavilon,
amelynek külső fala papírkivágáshoz hasonlít. A kivágott részeken
keresztül jut be a napfény a pavilon belsejébe. Chopin szülőhazájának,
Lengyelországnak a pavilonjában mindig gyönyörű zene szól.
A lengyel pavilontól északra található a svájci pavilon. A vendégek
kötélpályán juthatnak fel a tetőre, ahol különleges „svájci vidék” tárul a
szemük elé.
A legromantikusabb országként ismert Franciaország pavilonját sem
szabad elmulasztani, hiszen ha egy szerelmespár esküvői ruhában
keresi fel őket, akkor csodálatos emléktárgyhoz juthatnak.
A franciákétól délre fekvő német pavilonból természetesen nem
hiányozhat a sokféle innovációs alapú csúcstechnológia. A teremben az
energia forrásának nevezett hatalmas fémgolyó található, ez reagál az
emberi hangra és mozdulatra.
A németet az ír pavilontól egy út választja el. Az ír pavilonban dublini
főutat rendeztek be, itt sétálva az ír városok fejlődését lehet testközelből
megismerni.
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A norvég, az izlandi, a dán és a finn pavilonok alkotta észak-európai
övezet is kihagyhatatlan, hiszen mindegyikben más-más érdekesség
várja a látogatót.
Az észak-európai övezettől egy felüljárón keresztül lehet eljutni a cseh, a
portugál, a szlovák, a fehérorosz, a bosznia-hercegovinai, a magyar és a
közös európai pavilonokhoz.

Misztikus kalandút — az amerikai pavilonok
A magyar pavilontól nyugatra találhatók az amerikai pavilonok.
Archeológiai szempontból az amerikai kontinens rendkívül érdekes,
földjén egymást érik a titokzatos ókori civilizációk, ezért a fantáziavilág
szerelmeseinek mindenképpen el kell ide jönniük.
A kalandút első állomása a közös karibi, a kubai, a venezuelai, a chilei, a
mexikói és a kanadai pavilonok által kialakított amerikai tér lehet. A chilei
pavilonban egy kút kelti fel a figyelmünket, mert a chilei rendezők állítása
szerint a kút másik vége Chilében van — persze csak ha képesek
vagyunk a földgolyó átfúrására. Ha nem, akkor sincs semmi baj, mert a
helyszínen csúcstechnológiai eszközök segítségével a kúton keresztül
így is bele lehet pillantani a chileiek életébe.
A focirajongóknak az amerikai térhez közel fekvő brazil pavilonban a
helyük. A brazilok a 2014. évi világbajnokság rendezői. Ennek apropóján
rengeteg brazil focistát hívtak meg a pavilonjukba.
A kolumbiai pavilonban a látogatók trópusi lepkéket nézhetnek meg, és
megkóstolhatják az autentikus kolumbiai kávét és gyümölcslevet.
Az amerikai pavilonoktól vissza lehet térni az európai pavilonokhoz.
Legközelebb a litván, a horvát, a román, az osztrák és az orosz
pavilonok vannak, északra pedig a holland, a brit, az olasz és a
luxemburgi pavilonok találhatók. A brit pavilonnak igen érdekes a külseje,
mert több ezer tüske mozog rajta a szél hatására. Ez a játékosság
látszólag teljesen ellentétben áll a britekről alkotott elképzelésekkel.
Az olasz pavilon egyszerre mutatja be a modern világot és a
hagyományokat. A látogatók itt klasszikus operákban gyönyörködhetnek,
tradicionális kézműves termékeket tekinthetnek meg, s ezzel
párhuzamosan láthatók híres olasz autók, valamint az olasz világmárkák
termékei, és meg lehet kóstolni az olasz borokat is.
Az olasz pavilontól nyugatra fekszik a kínai nemzeti pavilon után
az expópark legnagyobb építménye, a közös afrikai pavilon, amely
egzotikus is, titokzatos is, és mindennap énekes-táncos előadást
tartanak benne.
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A Sanghaji Expó
belépőjegyei
1. Milyen jegyeket árusítanak a Sanghaji Expóra?
A Sanghaji Expónak alapvetően két fajta belépőjegye van: egyéni és csoportos. Egyéni belépőkből létezik normál és ünnepnapi típus. Mindkettőnek
kapható kedvezményes változata is, az előbbiből pedig lehet háromnapos, heti- és esti jegyet is váltani. A csoportos jegyeknek is két fajtája van:
a normál csoportos jegy és az iskolai csoportos jegy. Ingyenjegy nincsen a világkiállításon, de a legfeljebb 120 cm magas gyerekek ingyenesen
léphetnek be az expóra.

2. Hogyan lehet megkülönböztetni az egynapos és az ünnepnapi jegyet?
A Sanghaji Expó 2010. május 1-jétől október 31-ig, összesen 184 napon át tart. E 184 nap közül 17 számít ünnepnapnak: ha a munka ünnepén (május
1-3.), a nemzeti ünnep alatt (október 1-7.) vagy a záróünnepséget megelőző egy hétben szeretné megtekinteni a világkiállítást, akkor ünnepnapi
jegyet kell váltania, minden más napon elegendő a normál jegy.

3.

Miért van szükség ünnepnapi jegyre?

Az előzetes látogatószám-becslések szerint az ünnepnapokon feltehetően túl sokan szeretnék majd megtekinteni az expót, ami miatt a jegyek
jelentősen megdrágulhatnának, esetleg korlátozni kellene a jegyeladást is. Éppen ezért találták ki az ünnepnapi jegyeket, amelyeket egy adott napra,
korlátozott számban, valamivel magasabb áron lehet kapni.

4. Ha az adott ünnepnapon mégsem tudnék eljönni a kiállításra, a jegyem máskor is
felhasználható?
Igen. A Sanghaji Expó jegyeiről rendelkező szabályzat szerint ha az ünnepnapra szóló jegyet az adott napon nem tudják felhasználni, akkor azt
bármelyik másik nem ünnepnapon megtehetik.

5. Fel van tüntetve a jegyeken a felhasználhatóság napja?
Csak az ünnepnapi jegyeken adják meg a látogatás időpontját.

6. Kik válthatnak kedvezményes jegyet?
A fogyatékkal élő emberek, az idősek, a diákok (főiskolások is) és az aktív szolgálatot ellátó kínai katonák vehetik igénybe a kedvezményes jegyeket.
Ehhez azonban be kell mutatniuk személyi igazolványukat, illetve a kedvezmény igénybevételére jogosító irataikat a jegyvásárlásnál és az expóra
való belépéskor.

7. Hogyan határozzák meg az idősek, a diákok és a fogyatékkal élő emberek körét?
Idősnek minősülnek, akik 1951. január 1-je előtt születtek. A diákoknak fel kell mutatniuk érvényes diákigazolványukat. A fogyatékkal élőknek pedig
maguknál kell tartaniuk az illetékes hatóság által kibocsátott érvényes igazolványukat.

8. Kik léphetnek be ingyenesen az expó területére?
A legfeljebb 120 cm magas gyermekek felnőtt kíséretében ingyenesen léphetnek be a világkiállításra.
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9. A háromnapos jeggyel (vagy a hetijeggyel) egy
napon belül többször is be lehet lépni a expóparkba?
Nem. A háromnapos és hetijegyet az ünnepnapok kivételével bármikor fel lehet
használni, de egy nap csak egyszer lehet belépni velük.

10. A háromnapos jegyet és a hetijegyet csak egy
ember használhatja fel?
Nem. Mivel nincs szükség regisztrációra, a háromnapos jegyet és a hetijegyet
bárki felhasználhatja.

11. Esti belépőt is válthatok előre a jegyirodákon
keresztül?
Nem. A látogatók számának korlátozása érdekében esti belépők csak az
expóparknál kaphatók. Ezeken kívül viszont minden más jegy megváltható a
jegyirodáknál.

12. Van-e „családi jegy”?
Nincs. A családos látogatókat más kedvezményekkel csalogatják.

13. A belépőjegyet kell regisztrálni a felhasználás
előtt?
Nem, hiszen az expóra mintegy 70 millió látogatót várnak, a jegyvásárlás
egyszerűsítése, a kényelmes és hatékony szolgáltatás érdekében a jegy
tulajdonosának (vagy felhasználójának) nem kell regisztrálnia jegyével.

14. A belépőjegy minden pavilon látogatására
feljogosít?
Igen. A korábbi világkiállítások gyakorlata szerint a látogatók minden pavilont
megtekinthetnek az expó helyszínén, kivéve azokat, amelyeknek különleges
szabályai vannak (a kínai vagy a német pavilonhoz például elő kell jegyeztetni
magukat).

15. Egy jeggyel többször is be lehet lépni az
expóparkba egy napon belül?
Nem. A szabályok szerint egy jeggyel egy nap csak egyszer lehet belépni a
parkba. Az expó területének elhagyása után a jegy (legalábbis arra a napra)
érvényességét veszti.

16. A jegy ára tartalmazza az étkezést is?
Nem. Az élelmiszerekért és italokért külön kell fizetni.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
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A tudósítók bázisa

Iráni szőnyegárus lányka

Koncert a Fülöp-szigeteki pavilonban

Hol van Superman?!

Jó a hangulat az Egyesült Arab Emírségek pavilonja előtt
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Alvó öböl

Különleges indonéz tánc

A fonott kosárba csomagolt spanyol pavilon

Virtuális valóság: Nagy-Britannia

A világ egy nagy család - szól a felirat

Az ENSZ „székháza” Sanghajban

További fényképek: hungarian.cri.cn
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Kína világa, a világ
Kínája

Május 15-én két kollégám elutazott a Sanghaji Expóra.
Egyheti fáradságos munkájuknak köszönhetően a pekingi
irodámban gyönyörködhettem — kávéskanállal a kezemben
— a világkiállításról küldött fantasztikus fényképeikben, s
közben elképzeltem őket Sanghajban, zarándokútjaikat az
expóparkban, a világeseményen szerzett élményeiket.
„Ugyan Kína csak most először tart világkiállítást, ámde a
158 éves rendezvény már nem újdonság a világ számára”
— hallottam itt Pekingben. Taxiban utaztam, és közben, mint
mindig, a taxissal beszélgettem. (A pekingi taxisok messze
földön híresek arról, hogy ha tehetik, vitába bonyolódnak
az utasaikkal, akár politikai kérdésről is.) Megkérdeztem
tehát a sofőrt, hogy mi a véleménye a világkiállításról. Felém
pislantott, arckifejezésén jól látszott, hogy kérdésem nem
hozta túlságosan lázba, majd ellentmondást nem tűrő hangon
kibökte a fentebb idézett választ.

Való igaz, hogy gyakran túl nagy fontosságot tulajdonítunk
egy-egy nagy rendezvénynek, holott egyre több nemzetközi
esemény zajlik Kínában. Ilyen közel ugyanakkor mégiscsak
először jött a világ a kínaiakhoz, és a kínaiak is először
lelkesedtek ilyen mélyen és feltétel nélkül a világ országaiért,
amit az expóparkban a nemzeti pavilonok előtt sorban álló „
emberi sárkány” is bizonyít.
Azt már előre lehetett tudni, hogy szinte minden sanghaji
felkeresi a világkiállítást, ami máris 15 millió látogatót
jelent. Rajtuk kívül természetesen sok-sok kínai és külföldi
is elmegy Sanghajba. Eközben elkerülhetetlen közöttük
a kommunikáció, de az eszmei és kulturális súrlódás is.
Valamelyik kollégám mesélte például, hogy a japán pavilon
tette rá a legnagyobb benyomást, mivel ott „a nagy tömeg
ellenére minden rendben van”. Ámulatba ejtette őt a japánok
szervezőképessége. Ezzel szemben jöttek olyan hírek is, hogy
az expóparkban volt néhány magáról megfeledkezett kínai is,
akik elveszítették morális kontrolljukat, figyelmen kívül hagyták
az illemszabályokat, valamint megszegték néhány külföldi
pavilon üzemeltetési és működési szabályzatát. Nem akarom
mentegetni az ilyen illetlenségeket, hiszen kínaiként én is
ismerem bizonyos kínaiak hiányosságait. Két dolgot azonban
mindenképpen meg kell említenem a kérdéssel kapcsolatban.
Egyrészt rengeteg az olyan külföldi, aki életében most először,
a világkiállítás miatt jár Kínában.

Számukra elképzelhetetlen, hogy néhány kínaiból hiányzik a
jogkövető magatartás ethosza. Én „szerencsés” vagyok, ezt
már megszoktam. Másrészt hatalmas az ország lakossága,
és Kína különböző területeinek egyenlőtlen fejlődése miatt
nagyok az életszínvonalbeli különbségek.
A kérdést tehát a racionalizmus alapján, filozófiai
összefüggéseiben kell megítélni, és akkor megértjük,
hogy az életszínvonal emelésén át vezet az út az ember
javításához. Pedig akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az
életszínvonal-emelés is csak az első lépés...
A számítógép előtt ülve bal kezemmel a kávéskanalat
babrálom, ami megnyugtat és ellazít. Szükségem is van
erre, hiszen a fénykép méretűre kicsinyített világ többször
megzavarja a gondolataimat, a sok újdonság kisebb kulturális
sokkot is okozhat nekem.
A koffein egyébként már régóta nem hat rám serkentően,
még akkor sem, ha cigarettával, borral és teával kombinálom.
Gyakran kínai borral, külföldi cigarettával és kínai teával
próbálom munkára serkenteni agyamat, ha ihletre van
szükségem.
Letettem bal kezemből a kávéskanalat, jobb kezem
elengedte a számítógép egerét. Levettem a polcról egy
tíz évvel ezelőtt világszerte népszerű könyvet. A norvég
Jostein Gaarder által írt Sofie világa segítségével akartam
jobban megismerni a nyugati világot. A kínai kulturális
hagyományok közt, konfuciánus filozófia által meghatározott
gondolkodásmódúként felnőve meg kell ismerkednem
a külvilággal. És fordítva? A 17. században a nyugati
misszionáriusok beszámolóinak köszönhetően az ősi,
misztikus Kína először vált ismertté a nyugatiak számára,
akik rádöbbentek, hogy véglegesen megtalálták az igazi
Utópiát. Azóta már négy évszázad is eltelt. Hogy látja ma a
Nyugat Kínát? Ellenségnek? Barátnak? Vagy érdekeltségnek?
Akárhogyan is, már nem Utópiának.
A cikket befejezve éppen letettem volna a tollat, amikor
rápillantottam a kávéskanalamra, amelyen néhány „népszerű”
szó áll: Made in China.
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Sanghaj a pizsamával együtt
a szabadságnak is búcsút
inthet?
Shen Guofangnak, a Qiba lakóközösség vezetőjének július második
felétől új feladata van: meg kell győznie a lakónegyedben élőket,
hogy ne menjenek ki az utcára pizsamában.
Aki már ismerős Sanghajban, az tudja, hogy a helyiek előszeretettel
viselnek pizsamát még az utcán is. A kis mellékutcákban, a piacon,
a szupermarketben, az utakon, sőt a híres bevásárlóutcában, a
Nanjing úton sem ritka egy-egy pizsamás feltűnése, ami része a
sanghaji utcák kultúrájának. Most, hogy buldózerek dúlják fel a
régi kis sikátorokat, de a régi életmód tovább él az emberekben, a
pizsamakultúra azonnal a „civilizáltak” ellensége lett.
2010-ben Sanghaj ad otthont a világkiállításnak. A civilizáció
modernségét megtestesítő esemény már nem tűrheti a kisemberek
„rossz szokását”. Pudong körzet más területeivel együtt az expó
területétől csak két-három megállóra található Qiba lakónegyedet is
hozzá kell igazítani a modern illem standardjához.

menjen ki az utcára.
Az akció több mint két hónapja tart „jó eredménnyel, a pizsamában
sétáló emberek számának látványos csökkenésével”. Shen
Guofang nagyon elégedett.
A lakóközösség vezetője több ötletes megoldást eszelt ki a
beidegződés megtörésére.
Elgondolása szerint gyerekeket is bevonnának önkéntesként a
nyári szünetben. „Kézen ragadják a nagymamát vagy a nagypapát,
és azt mondják neki: >>Nagyi, nagypapa, nem illik pizsamában az
utcára menni.<< Ha valaki ezt hallja, általában ellágyul a szíve, és
jobban elszégyelli magát, jóllehet még csak gyerek az, aki kérdőre
vonja.”

„Ez az ügy összefügg az országképpel” - mondta Shen Guofang.

A második módszer az expó komolyságára és jelentőségére épít
a kellő hatás érdekében. „Az expó eseményei után a külföldiek
fényképezővel a kezükben járják majd a lakónegyedek környékét,
és könnyen előfordulhat, hogy hozzánk is betévednek. Mi vagyunk
a házigazdák. Még a legapróbb dolog is fontos lehet. Nem
hozhatunk szégyent Sanghajra.”

A Qiba lakónegyed kulturált öltözködésre rábeszélő csoportja
hetente kétszer dolgozik, minden alkalommal egy-két órát. Shen
Guofang hozzátette, hogy a rábeszélő csoport tíz önkéntesből áll,
akik mindegyike piros színű selyem karszalagot visel. Kulturált
viseletben felügyelik a rendet a bejáratnál. Ha valakit azon kapnak,
hogy pizsamában készül elhagyni a lakónegyedet, akkor az
önkéntesek megszólítják, és megpróbálják meggyőzni, hogy ne így

Harmadszor: hass az ismerősökre, és jól válogasd meg a
szavaidat. „Ha túl komoly hangnemben beszélsz másokkal erről
a témáról, akkor sokszor nem hallgatnak rád” - mondta Shen
Guofang. Ilyen helyzetben a legjobb megoldás az, ha elvicceljük a
dolgot, másfelől közelítjük meg a kérdést. Íme egy példa. Épp egy
jó ismerős közeledik pizsamában. Shen Guofang odalép hozzá,
és a következőket mondja. „Üdv. Hová mész? Ételt veszel? Na, de

A sanghaji polgároknak meg kell küzdeniük a világból odasereglő
emberek kíváncsi tekintetével.
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hogy lehet, hogy ebben
a ruhában indultál el
hazulról? Legközelebb
ne ezt vedd fel. Ez
a ruha nem valami
szép, jobban teszed,
ha visszafordulsz, és
átöltözöl.” A taktika az,
hogy csak pedzegetjük
a témát, az elején szóba
hozzuk, majd a végén
visszatérünk rá.
„Egy nemzetközi
metropoliszban a
minimum az, hogy
valaki jól öltözött. Ez nem azt jelenti, hogy márkás ruhákat kell
viselni, de meg kell őriznünk a méltóságunkat, és különbséget kell
tudnunk tenni az otthoni és az utcai viselet között. Ez lakosainkat
minősítheti” - mondta Su Meizhi, a rábeszélő csoport egyik tagja.
„Mi közöd hozzá?”
„Törődj a magad dolgával!”
Amikor arról kérdezik őket, hogy mi a véleményük a pizsamamentes
utcai öltözékről, egyes sanghaji nénikék rossz néven veszik a
felvetést.
„Ez az egész fel van fújva. Expót bármelyik országban
rendezhetnek. Akkor mi az értelme ennek a nagy hajcihőnek”
- panaszkodott egy néni, aki a Qiba lakónegyeddel szembeni
Changsi negyed 37-es épületében lakik. Panaszából düh és
türelmetlenség érezhető.
Sok sanghaji nem érti, hogy miért kell átöltözniük, ha csak a lakásuk
előtti boltba szaladnak le.
Megvan annak is az oka, hogy miért mennek ki az utcára
pizsamában: nem mennek messzire, nem hivatalos ügyet intéznek,
nem maradnak kint sokáig. Sőt a lakónegyed és a hozzá tartozó
létesítmények szimbiózisban léteznek, ami egy újabb jó érv a
pizsama viselése mellett. „A zöldségpiacon inkább az kelt feltűnést,
aki nagyon kicsípi magát.” A hozzá hasonlók szerint a lomha
életmód a sanghaji stílus része.
A pizsama viselése régi és berögzült szokás, sőt jellemző vonása
a kultúrának. A régi társadalomban általában az emberek két
csoportja engedhette meg magának a pizsamát: a gazdag
ember, aki ezzel is nyomatékosította fényűző életstílusát, és
a szórakoztatóiparban dolgozók - így például a táncosok -,
akik bájukat domborították ki ezzel. A Kínai Népköztársaság
megalakulása után a pizsamahasználat egyre elterjedtebb lett.
A hetvenes években megszokottá vált a pizsama utcai viselése,
divatos trenddé vált. Azt gondolták, hogy a pizsama szép, a
pizsama egy kényelmesebb élet indikátora.
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Mára a divathullám alábbhagyott, de a szokás megmaradt.
A Shanghai Online (www.online.sh.cn) 2009. július 20-ától felmérést
végzett „A sanghajiak szeretnek pizsamában járni az utcán. Mit
gondolsz erről?” címmel. Ennek eredménye szerint az emberek
többsége, 42,03 százalék „az aljanép szokásának, civilizálatlannak”
tekinti a nyilvános pizsamaviselést. 33,95 százalék gondolja
„normálisnak; nem civilizálatlannak, csupán praktikus viseletnek”,
és az emberek 24,02 százaléka úgy véli, hogy „nagyon is elfogadott
a pizsama utcai viselése, és ha nem tetszik valakinek, akkor ne
nézze”. Egyszóval a sanghajiak több mint fele nem talál kivetnivalót
a pizsama utcai viselésében.
Úgy tűnik, hogy a Sanghaji Expó modern illeme erős ellenféllel kell,
hogy szembenézzen: az öltözködési kód szabadságával.
Bár a lakónegyed bizottságai nem olyan szigorúak, mint a piros
lámpán áthajtó vezetőt fülön csípő rendőr, egyes szakemberek
szemében a kormányzat által szervezett, alulról építkező rábeszélés
még így is túl agresszív.
Yang Xiong, a Sanghaji Társadalomtudományi Akadémia
társadalomfejlődéssel foglalkozó kutatóintézetének vezetője szerint
a pizsama utcai viselése valóban nem felel meg a nemzetközi
etikettnek, és ezen változtatni is kell. „De ez nem erkölcsi kérdés,
sőt még csak nem is minősíti a helyiek illemét. Néha bizony
bolhából elefántot csinálunk.”
Hu Shoujun, a Fudan Egyetem szociológus professzora úgy
véli, hogy a lakónegyed bizottsága szószólója lehet az utcai
pizsamaviselet visszaszorításának, de ahhoz nincs joguk, hogy
tiltsanak, vagy tiltó tevékenységüket a meggyőzés leple alatt
folytassák. Jóllehet ő maga is ellenzi a pizsama kinti viselését, azt
is helyteleníti, hogy kötelező érvénnyel száműzzék az utcákról a
pizsamát.
„Az expót ideálisabb körülmények fogadják, ha az egyik oldalon
javítják a törvénykövető kormányzás hatékonyságát és színvonalát,
a másik oldalon pedig erősítik a lakosok öntudatosságát. A
kormányzatnak nem szabad túl szorosan fognia a gyeplőt,
és mindent kontrol
alatt tartani, hiszen
ezzel a közösségek
önállósága szenvedne
csorbát. Minden
lakos lelkesedésére
szükségünk lesz ahhoz,
hogy büszkeséggel
telve, emelt fővel
rendezhessük meg a
világkiállítást” - mondta
Hu Shoujun.
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Nosztalgikus hangulatok
Sanghajban
Engem a nosztalgia jellemez.
Már közel 30 éve annak, hogy először jártam Sanghajban.
Akkoriban játékfilmrendező voltam, a keleti metropoliszba
azért jöttem, hogy irányítsam egy játékfilm szinkronizálását a
sanghaji filmstúdióban. Rendezőként gyakran volt ilyen munkám,
mindannyiszor személyesen kellett felügyelnem a munkálatokat,
mert akkoriban ez még nem olyan rutinfeladat volt, mint manapság.
Első látogatásomkor Sanghaj, jóllehet az előbb metropolisznak
neveztem, még tele volt régi épületekkel, a mai modern
felhőkarcolókból sem épült még meg egy sem. Természetesen a
régi házak fontos részei minden városnak, hiszen annak kultúráját
és múltját képviselik.
Az általam említett régi házak nem a napjainkban is látható
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hosszú múltra visszatekintő nyugati épületek, amelyek a Huangpu
folyó mentén fekszenek, hanem a nongtangokban, a pekingi
hutongok sanghaji megfelelőiben található régi házak. Ezek a
házak tulajdonképpen Sanghaj helyi kultúrájának szellemei —
legalábbis én így gondolom. Egy régi költemény szerint a hegy
a magasságától függetlenül azért csábító hely, mert úgy tűnik,
mintha varázsló lakhelye lenne. A sanghaji „varázslók” pedig a
nongtangokban laktak. Az értéktelennek tűnő, koszos, szűk helyen
érezhető volt a sanghaji kultúra varázsa.

A sanghaji utakon járva zöld növényfüggönyön keresztül tárulnak
szemünk elé az antik épületek, amelyek nemcsak díszei a városnak,
de a metropolisz történelmi szellemiségének is letéteményesei.
Igen kedvesek számomra a múltat képviselő nongtangok, hiszen
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közel érzem őket magamhoz, és Sanghaj igazi kultúráját képviselik.
Több mint két évtized telt el az első látogatásom óta, de azóta is
őrzöm emlékeim közt a hajdani sanghaji képeket, ezért többször
is elindultam bejárni a belvárost, hogy újra lássam a hajdani
helyeket. Most azonban nehéz akár egyetlen nongtangot is
találni. Megváltozott a város, miként megváltoztam én is, már
nem filmrendező vagyok, hanem nemzetközi kommunikációval,
közelebbről rádióadásokkal foglalkozom. Emiatt egyre
érzékenyebbé váltam a hangokra, ezek léptek a kétdimenziós
látványok helyébe. A régi nongtangok vásárlóutcákká váltak.
Amikor arra sétáltam, inkább a fülemmel „nézelődtem”, hátha még
meghallom a régi Sanghajt. De persze észrevettem azt is, hogy a
régi sanghaji szokások a modern környezetben is tovább élnek.
Például az újabb lakóházak homlokzatát ma is ruhaszárító rudak
csúfítják el, no és persze ruhák is vannak rájuk teregetve. Akárhogy
változik is a metropolisz, a nongtang iránti nosztalgia nem tűnik el.
Wang Zhi
(A szerző a Kínai Nemzetközi Rádió Orosz és Kelet-európai
Központjának munkatársa.)
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Chongqing - a hegyek, a víz
és a köd városa
Chongqing (Csungking) már a kínai történelem kezdetén is fontos szerepet töltött
be. Az ország belső területén elhelyezkedő várost a Jangce köti össze a fejlettebb
keleti területekkel. Nagy-Britannia már 1876-ban kirendeltséget nyitott itt. 1937-től
1944-ig a II. világháború idején Chongqing volt Kína fővárosa. Az új Kína kikiáltása
után a város Délnyugat-Kína politikai, gazdasági, közlekedési központja maradt.
1997-ben Chongqing különvált Szecsuan tartománytól, és Peking, Tianjin (Tiencsin)
és Sanghaj után a központi kormányzatnak alárendelt negyedik tartományi jogú
várossá vált. Ám az emberek inkább tartományként gondolnak Chongqingra, mert
közigazgatási területén még két, egymilliós nagyváros is található: Wanzhou és
Fulin. Magában Chongqingban több mint 5 millió ember él. A város célkitűzése a
csúcstechnológiára és újrahasznosításra épülő ágazatok fejlesztése.

Könyvekből, filmekből, televízióból már
sokat hallottam Chongqingról, ám magába
a városba először csak nemrégen,
május végén látogattam el az új magyar
főkonzulátus vezetőjével készített interjú
apropóján.

szállodánktól. A Jialing a Jangce egyik
mellékfolyója. A két hatalmas folyó
pont a városban találkozik, de úgy is
mondhatnánk, hogy a város pont a két folyó
találkozási pontjánál fekszik. Chongqing

Jó időszakra esett chongqingi utazásunk.
A Jangce folyó mentén fekvő Chongqingot
Nankinggal és Wuhannal együtt az ország
„három kemencéjének” szokták nevezni,
ahol nyáron állandó a hőség. Ám május
végén köszönt be az esős időszak a
Jangce középső és alsó vízgyűjtő területén.
Repülőgépünk délután szállt le a chongqingi
Jiangbei repülőtéren. A kellemes szellő
azonnal „elfújta” a másfél órás repülőút
fáradtságát.
Nem is vártunk a kellemesnek ígérkező
városnézéssel: a szállodai bejelentkezés
után sétálni indultunk. Szerencsénkre
a belvárosban szálltunk meg; a Jialing
folyó csak közel száz méterre volt a
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Sziklára épült lakóház

belvárosa a két folyó által határolt Yuzhong
„félszigetén” van.
Az igaz ember imádja a hegyet, a bölcs
ember szereti a vizet - szól a kínai mondás.
Ha ezt vesszük alapul, akkor minden
jó ember szereti Chongqingot, mert azt
nemcsak két folyó keresztezi, de a várost
és környékét hegyek, völgyek övezik. Ezek
után érthető, hogy a kínaiak miért nevezik
Chongqingot a hegyek városának. Már
a szállodánk környékén szembesülnünk
kellett azzal, hogy mit is jelent a hegyek
városában élni. A kínai városokra leginkább
jellemző utcáktól eltérően itt ezek nem
egyenletesek, nem egyenesek, hanem
hullámosak és kanyargósak. Az utca
másik oldalán az út menti épületek mögött
a lakóépületek valójában hegysziklán
állnak. Kényelmes tempóban gyalogoltunk
a Jianglin folyó partjára vezető úton.
Alkonyatkor szemerkélt az eső, ami tipikus
időjárás a városban. Hiába kutyagoltunk
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kitartóan, a vízpartot sehogy sem
sikerült elérnünk. Az egyik pillanatban
még a magasból láttuk a folyó partját,
a másikban pedig olyan érzésünk volt,
mintha távolodtunk volna a folyótól. A két
folyó mentén kevés az épület, mert árvizek
idején nagyon megemelkedik a vízszint, de
most viszonylag kevés víz van a Jianglin

Tavasz végén, nyár elején még
kevés a víz a Jianglin folyóban
folyóban, olyannyira, hogy még a folyón
átívelő Jianglin híd lábainak nagy része
is kint van a vízből. Messze a folyó másik
oldalán modern épületek láthatóak; ez az új
városnegyed.
Megérkezésünk másnapján felkerestük
a magyar főkonzulátust, ami a város
központjában fekvő Marriott Hotelben
kapott helyet. Ez az óvárosi rész, ami
még ma is Chongqing központja, szíve,
bevásárlónegyede, a központi üzleti övezet.
Több tucatnyi felhőkarcoló pásztázza az
eget, sok az irodaház, pláza. Ezt a területet
a Felszabadulás emlékművének nevezik,
mert a kis téren álló óratornyot 1945-ben

A szerző a II. világháborúban
aratott győzelem emlékére épített
óratorony előtt

a II. világháborúban aratott győzelem
emlékére építették. Sok turistát látni
errefelé, de a helyiek is szeretnek itt időzni.
Ez a terület fekszik majdnem a legközelebb
a Jangce és a Jianglin folyó találkozásához;
a Yuzhong-félszigeten, a földnyelv csúcsán
helyezkedik el. Ennek a résznek külön neve
is van: Chaotianmen. Ez azt jelenti, hogy
„égre néző kapu”. Az ókori Chongqing egy
katonai bástya, és az égre néző kapu ennek
volt a legnagyobb kapuja. Mára nagyon
kevés maradt az ókori városfalból. A kapu
helyén egy hatalmas tér áll, ahonnan pazar
kilátás nyílik a közel másfél kilométer széles
Jangce és a majdnem hatszáz méter széles
Jianglin folyó találkozására. Aznap este egy
nagyon kedves taxis tanácsára a Yuzhongfélsziget másik oldalára mentünk, hogy
megcsodáljuk a Jangce és a Jianglin folyó
összefolyását és a félsziget esti fényeit.
Este fényben úsznak a központi üzleti
övezet irodaházai, melyek egy igazi modern
üzletváros benyomását keltik. A Jangce és
a Jianglin folyón egymást érik a sétahajók,
amelyek szintén szépen ki vannak világítva.
Másnap reggel nagyon ködös időben
busszal egy felüljárón és egy alagúton
keresztül jutottunk a Jangce folyó partjára.
Chongqingban sokkal több felüljáró és
alagút van, mint más kínai városokban,
hiszen ez a legpraktikusabb megoldás a
hegyvidéki területeken. Ha a közlekedésről
van szó, talán Chongqing az egyetlen kínai
nagyváros, ahol nem látni sok kerékpárt,
viszont sok a motorbicikli, ami nem véletlen:
Chongqing az ország egyik motorkerékpárgyártó bázisa; évente 11 milliót gyártanak. A
Yuzhong-félsziget Jangce felöli oldalán egy
sor régi faházra találtam, amelyek a Qingés a Ming-dinasztia korának stílusát idézik.
A nagy köd miatt nem lehetett jól látni a
túlpartot. Átlagosan az év száz napján köd
borítja a várost, ezért Chongqingot a köd
városának is szokták nevezni. Délelőtt
szitálni kezdett az eső. A Jangcét átszelő
első hídon taxival jutottunk át a túlpartra.
Régen ez külvárosi terület volt, de most
már új lakónegyedeket is építettek itt. A
visszautat a folyó fölött libegővel tettük meg.
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Nagy köd és a Jangce feletti libegő
Chongqing az egyetlen kínai város, ahol két
libegőpálya is van, amelyek itt ugyanolyan
tömegközlekedési eszközök, mint a busz,
vagy a metró.

Ming és Qing korabeli, 200-300
éves házak
Chongqingi tartózkodásunk utolsó napját a
Ci Qi Kou faluban töltöttük. Igaz, hogy ezt a
települést falunak nevezik, de valójában ez
már a város egyik kerülete. De szerencsére
az urbanizáció még nem hagyott mély
nyomokat a falun, így a látogató
megtapasztalhatja, hogy hogyan éltek a
kínaiak az ősi időkben. A település 1700
éves múltra tekint vissza, mai épületeinek
többsége Ming és Qing kori. Négynapos
tartózkodásunk idején aznap sütött ki
először a nap. Másnap reggel búcsúznunk
kellett a hegyek, a víz és a köd városától.

Zhao Zhengyu
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Medgyessy: a logisztika
lehet az együttműködés új
területe Kína és Magyarország
között
Medgyessy: Én azt gondolom, hogy minden országnak megvan a
saját maga érdeke, hogy a valutáját hogyan értékeli. És hatása is van
rá a vezetésnek, hogy milyen értéke legyen a valutának. Nyilván Kína
számára előnyös az, hogy ha a valuta segíti az exportot és korlátozza,
bizonyos határon belül korlátozza az importot. Egy alulértékelt valuta
mindig ezt az irányt erősíti. Kínának biztosítania kell a jövőben is azt,
hogy az óriási népessége jól éljen, legyen jövedelmük, legyen munkájuk,
legyen gazdasági növekedés, fejlődés, prosperitás. A gazdasági
növekedést pedig szükségképpen egy alulértékelt valuta vagy egy
alacsonyabb értékű valuta jobban segíti. Tehát miközben nem vitatom,
hogy a kínai valuta alulértékelt, látom azokat a szempontokat, amik miatt
a kínai gazdaság jónak tartja, hogy ilyen értéke legyen a kínai valutának.
2009. november 19-én kezdődött Pekingben a Kína és az Európai
Unió stratégiai partnerségről szóló fórum, amelyen díszvendégként
Medgyessy Péter volt miniszterelnök is részt vett és beszédet mondott.
A fórumon a kínai és európai tisztviselők, tudósok és üzletemberek –
150 résztvevő – között volt Li Keqiang kínai miniszterelnök-helyettes is.
Ebből az alkalomból a Kínai Nemzetközi Rádió Magyar
Szerkesztőségének munkatársa, Zhou Huiwen exkluzív interjút készített
Medgyessy Péterrel.
A következőkben az interjúból olvashatnak részleteket.

CRI: Az EU és az USA alulértékelt jüanról és a szellemi
tulajdonjogok védelmének hiányáról beszél Kínában.
Kezdjük az alulértékelt kínai valutával. Van alapja
ennek a vádnak?
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CRI: Az EU dömpingellenes döntéseit egyes kínai
árucikkekre vonatkozóan indokoltnak tartja?

Medgyessy: Nézze, ez egy hosszú kereskedelmi tárgyalás.
Nyilvánvaló, hogy az elmúlt egy év azt bizonyította be, és ezt különböző
nyugati sajtóorgánumok is elismerték, hogy Kína nagyobb mértékben
volt sújtva, kvázi akadályokkal, kereskedelmi akadályokkal, különböző
kontingensekkel, vámokkal, kiegészítő vámokkal és egyebekkel, mint
amennyire volt sújtva például az Egyesült Államok. Tehát a válság idején
hozott nagyon erős, nagyon kemény intézkedések nagymértékben
Kínát sújtották, és viszonylag kisebb mértékben sújtották az Egyesült
Államokat. De az érthető egyébként, hogy minden térség igyekszik
védeni a saját termékeit, hiszen mindegyik termék egyúttal egyfajta
munkahelyet is jelent, munkahelyet az embereknek, akár Kínában, akár
Európában, akár az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát én azt hiszem,
hogy ezeket az érdekellentéteket csak tárgyalások útján lehet feloldani.
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Ezek a tárgyalások folyamatban vannak, ezeket végig kell vinni, és a
végére kell jutni ennek a tárgyalássorozatnak.
CRI: Az EU Kínai Kereskedelmi Kamara becslése
szerint nem fogadja túl kedvező üzleti légkör az EU
cégeit Kínában. Ön osztja ezt az álláspontot?
Medgyessy: Nekem nincs ilyen tapasztalatom, én nem osztom
ezt a véleményt, én azt gondolom, hogy Kínában mindenkit szívesen
fogadnak. Kína kemény tárgyalófél és nem szabad elfeledkezni arról,
hogy Kína nagyon divatossá vált, hiszen nagyon sikeres ország, óriási
gazdasági fejlődést tud felmutatni, a valutatartalékok igen jelentős része
Kínában összpontosult. Az amerikaiak rákényszerülnek arra, hogy állami
papírokat adjanak el kínai bankoknak, ezáltal tudják finanszírozni az
amerikai gazdaságot, ebből következően nyilvánvaló, hogy van egyfajta
nagy tolongás Kínában. Amerikai üzletemberek, európai üzletemberek,
orosz üzletemberek, és a kínaiak válogathatnak közöttük. Ez nem így
volt korábban. Európa ehhez nincs hozzászokva, mert korábban más
volt a helyzet. Most ez megfordult, van egy nagy súlyeltolódás Kína
irányába, általában nyugatról keletre tolódott egy kicsit az erőközpont,
politikai és gazdasági erőközpont és talán ezért érzik sokan az
üzletemberek közül, hogy már nem fogadják őket úgy, mint régebben.
Én ezt nem tartom igaznak.
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Magyarországról történő, az Európai Unió felé való közeledésnek.
Jó központ lehet tehát Magyarország, én például most személyesen
is nagyon elkötelezett vagyok egy projektben, amit úgy hívnak,
hogy CBTC. Ez a China Brand Trade Center Magyarországon, ami
lehetővé tenné, hogy a kínai márkás áruk megjelenjenek a magyar
piacokon, hogy a kínai vállalatok azokat be tudják mutatni, és ne csak
Magyarországon, hanem megjelenjenek Európa más országaiban
is, de Magyarországról irányítva ezt a fajta tevékenységet, egyfajta
showroomot, bemutatótermet létrehozni, megteremteni a különböző
üzleti kapcsolatok lehetőségét és egyebeket is. Ez például egy rejtett
együttműködési lehetőség, és a kínai vállalatoknak minél többet meg
kell ismerni ebből a lehetőségből és Magyarországnak is profitálnia kell
belőle. Rövidesen részt fogok venni egy promóciós körúton, ugyanis ezt
a koncepciót nemcsak Pekingben ismertetjük, hanem a legkülönbözőbb
tartományokban is, Kína déli és északi részén is, a legnagyobb
városokban, hogy ezáltal is kedvet kapjanak a kínai vállalatok ahhoz,
hogy együttműködjenek a magyar cégekkel, és hasznuk legyen belőle,
mint ahogy a magyaroknak is.

CRI: Az Európai Unió Kína-politikájának
kidolgozásában mennyire aktív a magyar részvétel?
Medgyessy: Azt tudom mondani, hogy én nagyon aktív vagyok és
igyekszem teljes erőből segíteni a politika kidolgozását. Van olyan
elképzelés, ami szerint jó lenne létrehozni egy tanácsot, amely nagy
tapasztalatú politikusokból áll kínai és európai részről és ez a tanács
segítené például azt, hogy minél jobb, megvalósítható, pragmatikus,
gyakorlatias javaslatok legyenek a következő évekre. Ebben én személy
szerint szívesen vállalok szerepet, illetve az Európai Unióval, az Európai
Unió vezetőivel való személyes jó barátságom és kapcsolatom szintén
egyfajta segítség abban, hogy az európai-kínai stratégia összehangolt
és jó legyen.
CRI: A Magyarországon történt kínai beruházások
eddig leginkább a textiltermékeket, a gépipari
és elektromos cikkeket érintették? Milyen rejtett
együttműködési területek lehetnek még?
Medgyessy: Úgy látom, hogy Magyarország nagyon jó logisztikai
központja lehet a kínai áruknak és szolgáltatásoknak és a
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„Jó benyomásokkal fogok
hazatérni”

An Xin interjúja Tirts Tamással, az Országos Rádió és
Televízió Testület tagjával

CRI: Több éve annak, hogy egy kínai kulturális
delegáció Budapesten járt. Mostani kínai útja
ennek a viszonzása. Kína akkor több alkalommal is
utalt arra, hogy szeretne befektetőként megjelenni
Magyarországon. Az ORTT hogyan viszonyul ehhez?
Tirts: A kínai fél, a SARFT (Állami Rádió, Film és Televízió Főhivatal)
kétszer is járt már Budapesten az elmúlt években. Valóban volt egy
meghívásunk, amit most nagy örömmel teljesítettünk. A mostani
utazásunk a múlt évben, a Kínai Népköztársaság 60. születésnapja
alkalmából rendezett fogadáson körvonalazódott. Budapesten a
kínai nagykövetasszonynak, az első titkárnak úrnak és a kulturális
tanácsosnak jeleztük, hogy készen állunk, szívesen jönnénk, ilyen
formában viszonozni tudjuk a SARFT eddigi látogatásait. A mostani utunk
ezen túl azért is vált szükségessé, mert európai uniós kötelezettségünk,
hogy a CCTV-4-et, amit Budapestről játszunk tovább, az ORTT-nek
kell hatóságként ellenőriznie, figyelemmel kísérnie. Tehát ha bármi
probléma van, akkor nekünk közvetlenül kell a kínai partnerrel kontaktust
kialakítani. Ez a két oka idejövetelünknek, hozzátéve a harmadikat, a
sanghaji világkiállítást, ami a világon most talán a legnagyobb kulturális
esemény. Azt kell mondanom, hogy az eddigi tárgyalások nagyon
eredményesek voltak és jó benyomásokkal fogok hazatérni.
CRI: Gyuricza Péter, az ORTT tagja egy alkalommal
úgy fogalmazott, hogy a kulturális kapcsolat Kínával
pártokra való tekintet nélkül erősödik. E tekintetben mi
változhat a kormányváltás után?
Tirts: Gyuricza Péternek igaza van, és sajnálom, hogy nem lehet itt. Úgy
volt, hogy ő is a delegációnk tagja lesz, de egészségi okok miatt nem
tudott eljönni. Örülök, hogy újból a Fidesz, újból Orbán Viktor alakíthat
kormányt. Szerintem folytatja azt az utat, amin az elmúlt években
dolgozott: a kapcsolatok erősítését. Orbán Viktor tavaly járt itt Pekingben.
Üzletemberekkel, befektetőkkel jött rövid látogatásra, és szerintem ez is
azt jelezte, hogy Kína nagyon fontos partnere Magyarországnak, tehát
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szerintem a kapcsolatok erősítése lesz az új kormánynak is a feladata.
Az új kormány felállása után, az otthoni teendőket elvégezve az egyik
legfontosabb feladat az lesz, hogy minél hamarabb megismertesse a
kínai féllel is az elképzeléseit.
CRI: Volt alkalmuk találkozni kínai
műsorszolgáltatókkal, televíziókkal, filmesekkel és
filmes szövetségekkel?
Tirts: A CCTV-vel találkoztunk és most Sanghajban a sanghaji tévével
is fogunk találkozni, illetve a SARFT sanghaji részlegével is. Filmesekkel
is szerettünk volna, de ez most nem sikerült. Ugyanakkor a SARFT-nál
Zhang Haitao miniszterhelyettes úrral megállapodtunk, hogy mi az ORTT
támogatásával készült magyar filmeket elhoznánk Pekingbe. Nálunk
van egy Műsorszolgáltatási Alap, amely komoly pénzzel támogatja a
magyar filmek elkészítését, ilyen filmeket hoznánk el Kínába. Cserébe
kínai filmhetet rendeznénk Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház
részvételével. Úgy láttam, hogy ez nagyon jó fogadtatásra talált a
miniszterhelyettes úrnál, én ilyen konkrét projektet szeretnék a látogatás
végeztével beindítani. Azt is vállaltam, hogy az új kulturális miniszternek
be fogok számolni a kérdésről. Szerintem volt már Budapesten kínai
filmhét, de abból soha nem elég. Fontos, hogy az aktuális és jó filmek
bemutatásra kerüljenek. A miniszterhelyettes úr érdeklődött egyébként,
hogy milyen típusú filmeket hoznánk Kínába. Mondtam, hogy teljesen
széles a spektrum, van néprajzi, szociofilm, dokumentumfilm, és vannak
játékfilmek, művészi filmek, amik közül szerintem egy-kettő biztosan el
fogja nyerni a kínai nézők tetszését is.
CRI: Látogatása során szóba került ismét egy
magyarországi kínai rádióadó ötlete?
Tirts: Ez érdekes, erről én Budapesten hallottam, de itt a kínai fél
nem kérdezett rá. A magyarországi kínai közösséget olyan 35 ezer
fősre lehet most tenni, és ez a szám szépen növekszik, már van egy
olyan generáció, amelyik Budapesten született. A gyerekek aztán ide
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visszajönnek vagy nálunk élnek. Van kínai iskola, tehát azt gondolom, ha
lesz kérés, hogy egy frekvencián megjelenjenek vagy valamelyik rádió
műsorával kooperáljanak, akkor mi ezt minden további nélkül szívesen
engedélyezni fogjuk mint hivatalos hatóság. De ez most nem merült
föl. A kínai fél nem vetette föl a rádió ötletét, de erről én Budapesten
hallottam.
CRI: Lenne, van érdeklődés Magyarországon a CCTV
adása iránt?
Tirts: A CCTV adásait, mint mondtam, Magyarországon is lehet
nézni. Én most láttam, hogy milyen hatalmas a kínai állami televízió a
rengeteg csatornájával. Azt gondolom, hogy a nemrég lezajlott olimpia
bizonyította, és nyilván most a világkiállítás, hogy Kína fokozatosan az
érdeklődés középpontjába kerül. A világkiállításról Magyarországon
is, Budapesten is egyre többet hallunk, tudunk. Érdekes viszont, hogy
inkább a BBC vagy a CNN csatornáján látni a pavilonokat és nem a
CCTV-n, amelyik mégiscsak itthon van, itthon forgat. Ugyanakkor én azt
gondolom, hogy aki jobban akar tájékozódni vagy kíváncsi, az a CCTV
angol vagy francia nyelvű adásait biztosan megnézi, és egyre nagyobb
az érdeklődés, tehát Magyarországon is szerintem, ugyanúgy, mint a
világon, aki specializálódik és érdeklődik egy-egy téma iránt, az rákeres
azokra a helyekre, ahol minél pontosabban tud tájékozódni. És hát
Kínával kapcsolatban a CCTV a leghitelesebb.
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CRI: Végül egy személyesebb kérdés. Ön tagja volt az
Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócsoportjának, a Fidesz
alelnöke is volt, aktív szereplője volt a politikai életnek.
Mi vitte el az ORTT felé?
Tirts: Köszönöm a személyes kérdést. Tényleg a Fidesz alelnöksége
volt a legmagasabb pártpozícióm. Itt a tárgyalásokon megemlítettem azt
is, hogy 23-as a tagkönyvem száma, tehát én régi fideszes vagyok. Ez
tetszett a kínai félnek, hogy ilyen dimenziót is behoztam a tárgyalásokra.
A lényeg az, hogy én bölcsész, magyar-történelem szakos tanár
végzettségű ember vagyok, a történelem nagyon érdekelt mindig is.
Majdnem történész lettem, de jött a rendszerváltás, és úgy alakult
az életem, hogy a politika, a közélet irányába mentem el, amit nem
bánok, de négy parlamenti ciklus, 16 év után minden tiszteletemmel
együtt is úgy éreztem, hogy egy kicsit nem árt kimozdulni a nagy falak
és a sok márvány közül, ami a parlamentben van. A kultúra, a média
mindig is érdekelt. Először a rádiónál voltam kurátor, a Magyar Rádiót
régóta ismerem. Utána úgy adódott, hogy most már több mint két éve
az ORTT-nél vagyok a KDNP-Fidesz közös oldalnak a delegáltja, és
nagyon remélem, hogy egy új médiatörvény után, a megújuló hazai
médiaszerkezetben is tovább tudom folytatni ezt a munkát a közös
sikereink és a kínai barátaink örömére.

A kínai Állami Rádió, Film és Televízió Főhivatal
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A kínaiak tíz legjobb barátja
- Miért éppen ők?
Kínának, a kínai népnek sok barátja van szerte a világon. De vajon
meg lehet-e mondani, hogy kik a jó barátok közül a legjobbak? Objektív
választ erre a kérdésre nyilván senki sem tud adni, viszont pontosan
ilyesmire való a közvélemény-kutatás.
A kínai netezők meg is szavazták Kína tíz legjobb külföldi barátját.
Azokra voksolhattak, akik kiváló szolgálatot tettek Kínának az elmúlt
száz évben. Az esemény támogatójának, a Kínai Nemzetközi Rádiónak
(CRI) a tájékoztatása szerint az internetes szavazás negyven napon át
tartott.
A CRI a külföldi országokkal fenntartott kapcsolatot ápoló Kínai Népi
Baráti Társasággal (Chinese People’s Association for Friendship
with Foreign Countries) és a külföldi szakértők ügyeiért felelős állami
hivatallal (State Administration of Foreign Experts Affairs) együttműködve
vezényelte le a szavazást a kínaiak tíz legjobb külföldi barátjáról, ami
részét képezte az új Kína 60. évfordulója alkalmából rendezett rádiós
programsorozatnak.
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Kína tíz legjobb barátját ötven jelölt közül választottak ki. Az első tízbe a
következők kerültek be:
Norman Bethune kanadai doktor, aki a japán agresszió elleni háborúban
halt meg a harmincas években, miközben kínai katonák életét próbálta
megmenteni.
John Rabe, a kínaiak Oscar Schindlere, német újságíró, aki 250 ezer
kínait mentett meg a haláltól a japán megszállók által elkövetett nankingi
mészárlás idején a japán agressziós háború alatt.
Juan Antonio Samaranch Toriello, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)
örökös tiszteletbeli elnöke, aki jelentős támogatást nyújtott Kínának a
2008-as olimpiai játékok rendezési jogának megpályázásakor.
Edgar Snow amerikai újságíró, a harmincas években íródott Vörös
csillag Kína felett című könyv szerzője, akinek műve világhíressé tette a
Vörös Hadsereget és Mao Ce-tungot.
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Dr. Joseph Needham brit tudós, aki közel ötven éven át dolgozott a
sinológiában mérföldkőnek számító Tudomány és civilizáció
Kínában című enciklopédikus művön.
Israel Epstein, lengyelországi születésű kínai állampolgár, aki számtalan
könyvben és cikkben ismertette meg a világot Kínával.
Rewi Alley új-zélandi tanító, író, társadalmi reformer, a gyermekmentő
George Hogg barátja, aki részt vett Kína felszabadításában, később pedig
számos könyvet jelentetett meg Kínáról.
Kwarkanath S. Kotnis indiai doktor, aki Kína japán agresszorok elleni
háborújában áldozta fel életét.
Maha Chakri Sirindhorn thai hercegnő, aki sokat tett a hazája és Kína
közötti kulturális cserekapcsolatok és baráti együttműködések fejlődéséért.

Rewi Alley

Morihiko Hiramatsu japán politikus, akinek Egy falu – egy termék nevű
mozgalma (One Village One Product movement) számos kínai parasztnak
segített kitörni a szegénységből.
A legtöbb szavazatot - több mint 4,6 milliót - Norman Bethune kapta.

Israel Epstein

Az orosz Ivan Vasziljevics Arhipov, szovjet politikus, Kína első ötéves
tervének szovjet főtanácsadója és további tíz jelölt, akik a 11. és 20. közötti
helyek valamelyikén végeztek, szintén elismerésben részesültek.
Érdemes tehát tovább is böngészni a listát, hiszen nagyszerű
személyiségeket, érdekes életsorsokat és természetesen Kína igaz
barátait találjuk a további helyezettek között is. Nem utolsósorban pedig
általuk felsejlik Kína 20. századi történelme is. A listán a következők
szerepelnek:
Claire Lee Chennault amerikai altábornagy, Kína japánok elleni háborúja
idején megszervezte a Repülő Tigrisek (Flying Tigers) nevű repülős
egységet, akik a nyomasztó japán légi fölény ellenére 300-nál több japán
repülőt lőttek le.

Norman Bethune

Toyama Seiei japán tudós, agrárszakember, aki nyugalomba vonulása
után életét a belső-mongóliai sivatagos területek fásításának szentelte,
és munkájának eredményeképpen 300 ezer mu (20 ezer hektár)
vándorhomokon ültettek facsemetéket.
Pearl S. Buck, leánykori nevén Pearl Comfort Sydenstricker, Nobel-díjas
(1938), Pulitzer-díjas (1932) amerikai írónő, leghíresebb regényéből,
a kínai témájú Az édes anyaföld című művéből Oscar-díjas film is
készült.
Oyama Hiroshi japán altruista ügyvéd, akit 2003-ban Kínában az év
emberei közé is beválasztottak, és aki 1963-tól kezdődően éveken át
perelte a japán államot, hogy fizessen kártérítést a japán agressziós
háború kínai áldozatainak.

Kwarkanath S. Kotnis

John Rabe
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Susan Sabriye Tenberken német szociális munkás, a Braille Határok
Nélkül (Braille Without Borders) szervezet társalapítója, aki Lhászában
vak gyerekeknek iskolát szervezett, ahol maga is oktatott. Vak létére első
alkalommal egyedül utazott Tibetbe.
Mark Henry Roswell, kanadai szakértő, Kína központi televíziójának
(CCTV) hajdani televíziós személyisége, akit Kínában százmilliók
ismernek Dashan néven, a hagyományos kínai xiangsheng (feleselős
humoros színpadi párbeszéd) műfajának egyetlen külföldi származású
mestere.
David Tool, vagy ahogy tanítványai nevezik: Lao Du, nyelvtanár
Dél-Kaliforniából, évekig volt a Pekingi Nemzetközi Tudományok
Egyetemének (Beijing International Studies University) tanára, a CCTVben műsort vezetett, amelyben a hibásan fordított angol nyelvű feliratokat
javítgatta.

Dr. Joseph Needham

Ryoko Nakano japán színésznő, a Kína és Japán közötti kulturális
cserekapcsolatok támogatója, akinek önéletrajzi művét a kínai-japán
kapcsolatok normalizálódásának 30. évfordulója alkalmából jelentették
meg Kínában. 1995-ben pénzadományából Kínában iskola is épült.
Morihiko Hiramatsu

Kim Chang-back dél-koreai edző, aki a pekingi olimpián az ezüstéremig
vezette a kínai női válogatottat gyeplabdában.
Werner Gerich német szakértő, a Kínai Népköztársaság 1949-es
megalakulása után az első külföldi, aki kínai vállalat vezetője lehetett. A
Hubei tartomány székhelyén működő Wuhan Diesel Engine Plant hajdani
igazgatója elsőként kapta meg Kínában a külföldiek állandó tartózkodási
engedélyét. A már elhunyt hajdani vállaltvezető emlékét Wuhanban ma
bronzszobor őrzi.

Juan Antonio Samaranch Toriello

Ők tehát azok, akiket a kínai internetezők Kína legjobb barátainak tartanak.
A sorrendet is lehet természetesen vitatni, a bekerültek és kimaradtak
személyét is. A tényeket azonban nem. Ezek szerint az augusztus
31-én kezdődött és október 10-én véget ért internetes szavazáson
összességében 56 millió érvényes szavazat érkezett a jelöltekre, és ez
a szám magáért beszél. Mint ahogy az is, hogy a szavazók közül többen
hálájuknak is hangot adtak azért, hogy Kína külföldi támogatói baráti
segítséget nyújtottak, illetve nyújtanak Kínának az elmúlt száz évben.

Maha Chakri Sirindhorn

A legtöbb szavazatot kapottak számára ünnepséget rendeztek a Népi
Gyűlés székházában, ahol Maha Chakri Sirindhorn thai hercegnő és
Morihiko Hiramatsu személyesen vette át az elismerést, Dr. Joseph
Needhamet Nagy-Britannia kínai nagykövete, Sir William Ehrman
képviselte, John Rabe helyett pedig unokája, Thomas Rabe volt jelen.
A kitüntetetteket, azok rokonait, illetve képviselőit az ünnepség előtt
fogadta Jia Qinglin, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület Országos
Bizottságának elnöke.		

Edgar Snow
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Cservenka Ferenc - Hajnal László

Kína a világban, a világ Kínában

67

Magyarország
- ahol otthon érzem magam
Chen Yu 1984-ben született Nanjingban, 2007-ben végzett a Kínai Kommunikációs
Egyetem magyar szakán, és az egyetem magyartanára lett. 2009-től ösztöndíjjal tanul
Magyarországon az ELTE-n.
Meg se tudom számolni, hogy az elmúlt hat évben hányszor vágytam
arra, hogy eljussak Magyarországra. És végre valahára valóra vált a rég
dédelgetett álom: hosszabb időre Magyarországra költöztem!

Így csöppentem a magyarok világába…
Kínához képes Magyarország csöppnyi kis ország. Az ilyen icipici
országot nemcsak hogy nehéz megtalálni a térképen, de rengeteg kínai
nem is ismeri. Kína több mint 1,3 milliárd lakójából csak pár százan
beszélik a magyar nyelvet. Az emberek Kínában és másutt is csodálkozva
kérdezték, hogy miért éppen a magyar nyelvet választottam.
Az egyetem előtt semmit sem tudtam Magyarországról. Az egyetem
négy éve alatt a magyar nyelv elsajátítása mellett az országról magáról
is sokat megtudtam. Idővel, magyar tudásom erősödésével, egyre

magabiztosabb lettem. A bennem lévő kíváncsiság és szenvedély
vitt előre a magyar kultúra, társadalom, földrajz és történelem
megismerésében. Minél többet tudtam Magyarországról, annál jobban
vágytam arra, hogy eredeti nyelvi környezetben tapasztalhassam meg a
magyarok igazi életet.
2006-ban részt vehettem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyári
egyetemének 38 napos tanfolyamán. Az ott eltöltött napok élményei
alapján meghoztam életem egyik legnagyobb döntését: az egyetem
után magyartanárként folytatom ott, ahol tanultam. Eredeti magyar
tananyagot tanítok, így a munkám során elég sokszor éreztem a hiányát
a mélyebb tudásnak. A munkámhoz elégnek bizonyult a nyelvtudásom,
de nem tudtam, hogy ez a szint milyen valós tudást takar. Úgy éreztem,
hogy ennél többre is képes lennék.
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Kína a világban, a világ Kínában

Magyarországon tanulunk és élünk!
Már régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy miként lehetne hosszabb
időt Magyarországon tölteni nálam is fiatalabb diákjaimmal az egyetemi
tanulmányaik ideje alatt. Nagy kár, hogy akik idegen nyelvet tanulnak,
sohasem jutnak el külföldre anyanyelvi környezetbe. Fontos, hogy pár
évet eltölthessenek az adott országban, ott tanuljanak, a helyiek között
éljenek. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen megvalósult
az álmunk. 2009-ben a kínai és a magyar ösztöndíjbizottság lehetőséget
adott nekem és öt harmadéves tanítványomnak, hogy egy teljes éven át
Magyarországon tanulhassunk!
2009. szeptember 11-én indultunk a Távol-Nyugatra, a világ másik
végére. Hajnalban fél hatkor érkeztünk meg a budapesti Ferihegyi
repülőtérre. A kilencórás utazás nem volt különösebben fárasztó, és
a rossz emlékeket ébresztő dátum sem rontotta el a jókedvünket.
Budapestre érkezve kicsit izgultunk, hiszen közülünk többen hamarosan
először tapasztalják meg, milyen az önálló élet, mire képesek saját
erejükből, mi mindenre elég az energiájuk.
A kezdet a vártnál könnyebben alakult, de így sem volt egyszerű.
Elég nehéz volt beilleszkedni egy merőben eltérő kulturális közegbe,
még úgy is, hogy tudtunk magyarul. Az ételek, az étkezési szokások
szintén különböznek, amit ugyancsak meg kellett szoknunk. Ahogy
teltek a hetek, egyre jobban éreztük magunkat, és fejben is kezdtük
megszokni a teljesen magyar nyelvű világot. Úgy tűnik, tényleg igaz,
hogy minden kezdet nehéz, de idővel jóra fordulnak a dolgok. A kezdeti
megpróbáltatások után mind én, mind a diákok kellemes életet élünk, és
a tanulás eredménye is egyre szembetűnőbb.
A hallgatók a Balassi Intézetben tanulnak, engem pedig az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem magyar órái várnak. Az ELTE-n egy csoport
átlagosan csak 5-15 főből áll, és nagyon jó a társaság. Az órák színesek
és nagyon jó hangulatban telnek. A kedves, baráti csoportban izgalmas
témákat dolgozunk fel a tankönyvből, egy-egy anyagrész kapcsán
előkerül néhány vicces történet is, amin jókat mulatunk. A tankönyv
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mellett a tanár magyar nyelvű újságokból is fel szokott olvasni. Az
érdekes témákat ebből is feldolgozzuk, megbeszéljük.
A hagyományos kínaiórákhoz képest a magyarórákat a teljes
diákközpontúság teszi különlegessé. A fakultatív órákkal a tanárok
tág teret engednek a hallgatóknak a nyelv kreatív módon történő
tanulásához. Így a közvetlen stílus, a feladatok sokszínűsége
nagymértékben elősegítette a magyar nyelvtudásom fejlődését.

Országjárás és ismerkedés a kultúrával
Az utazás jó néhány kedves élményt hozott. Szabadidőnkben
ellátogattuk Magyarország leghíresebb nevezetességeihez. Voltunk a
Dunakanyarban, Székesfehérváron és Egerben. Ezeken a helyeken
nemcsak csendes, régi falvakkal, csodálatos tájakkal, hagyományos
népi építészettel, hatalmas templomokkal találkoztunk, hanem kedves,
vendégszerető, vidám emberekkel. Székesfehérváron véletlenül
csöppentünk bele a lecsófesztiválba. Végigkóstoltuk az igazán ízletes és
illatos lecsót, közben megismerkedtünk a lecsókultúrával is.
Az utazás öröme mellett sohasem felejtjük el, hogy gyakoroljuk a
magyar nyelvet. A legintenzívebb gyakorlásra az eredeti nyelvi környezet
ad lehetőséget. Egy-egy kirándulás során bele is kóstoltunk a magyar
nyelvbe, miközben kommunikációs képességeink is fejlődtek.
Magyarországon élünk, a Kínai Népköztársaság megalakulásának
60. évfordulója alkalmából meghívást kaptunk a kínai nagykövetségen
tartott díszvacsorára. 2009 októberében Xi Jinping és kísérete hivatalos
látogatást tett Magyarországon. A kínai alelnököt a Ferihegyi repülőtéren
üdvözöltük a hallgatókkal. Novemberben az ELTE Konfuciusz Intézete
magyar-kínai klubdélutánt rendezett, ahol a hallgatók magyarul és
kínaiul énekelték el a „Csengőszó” című dalt. A színes műsorok révén
megismerkedtünk kínaiul tanuló magyarokkal, ami szintén segít a
nyelvtanulásban.
Chen Yu
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