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Xi Jinping és Orbán Viktor találkozása Pekingben
Kína már a világ második legnagyobb gazdaságává vált,
a világ legnagyobb külkereskedelmi volumenével. Kína
fejlődésének minden egyes lépését élénk figyelem övezi az
egész világon.
2014-ben ünnepeljük a Kína és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. évfordulóját, valamint
a barátságsági és együttműködési partnerség létrehozásának
10. évfordulóját. A ló évének első Kínába látogató külföldi
állami vezetőként Orbán Viktor miniszterelnök nagyon fontosnak tartja februári kínai útját. Orbán Viktort kormánya
fele elkísérte Pekingbe, de 103 magyar cég 130 vezetője is
tagja volt a delegációnak. A magyar miniszterelnöknek igen
zsúfolt programja volt. Három nap alatt Orbán találkozott
Xi Jinping kínai államfővel, Li Keqiang kínai miniszterelnökkel és Zhang Dejianggal, a Kínai Országos Népi
Gyűlés állandó bizottságának elnökével is. Emellett Orbán
még részt vett a Kínai-magyar Gazdasági és Kereskedelmi Fórumon, látogatást tett a Kínai Társadalomtudományi
Akadémián, és a Pekingi Magyar Kulturális Központban is
felszólalt. A magyar kormány miért tartja ilyen fontosnak
ezt a kínai látogatást, és hogyan alakulhatnak a két ország
együttműködései? Erről kérdeztük Dr. Matura Tamást, a
Magyar Külügyi Intézet Kelet- és Délkelet-Ázsiáért felelős

tudományos munkatársát. Matura elmondta, hogy a keleti
nyitás stratégia keretében Kína Magyarország egyre fontosabb kereskedelmi és együttműködési partnerévé válik, a
minden területen történő együttműködés pedig mind a két
ország érdeke.
Matura elmondta, hogy a keleti nyitás 2010-es meghirdetése óta Magyarország célként tűzte ki külkapcsolatainak és
külkereskedelmének élénkítését a keleti országokkal. Emiatt Magyarország számára – EU-tagsága mellett – a Kínával
való együttműködés is egyre fontosabb. Matura szerint Kína
és Közép- és Kelet-Európa együttműködésének keretében
Magyarország vezető szerepet játszhat, különösen a turizmus terén.
„Kiemelném azt, hogy a Kína–közép-európai együttműködésen belül – ahol Magyarországnak azt gondolom, hogy
a 16 közép-európai ország közül vezető szerepe van Lengyelország mellett – Budapest adhat majd otthont a teljes
16 országot felölelő közép-európai régió és Kína közötti
turisztikai kapcsolatok fejlesztésért felelős központnak.
Én azt gondolom, hogy ez az egész közép-európai régió és
Magyarország számára is óriási lehetőségeket rejt, hiszen
tudjuk azt, hogy az elmúlt években a kínai turizmus milyen
ütemben fejlődött, és hogy hány kínai turistát fogadhatnánk
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124

2
2014/6/29 23:43:16

Magyarországon, a magyar vendégszeretettel.”
Matura ugyanakkor arra is rámutatott, hogy egy Budapest-Peking vagy Budapest-Sanghaj közvetlen repülőjárat
nélkül Magyarország nem tudná betölteni ezt a turisztikai
központ szerepet. Ezért most mind a két kormány, különösen a magyar fél nagy erőfeszítéseket tesz a két ország
közötti közvetlen repülőjárat helyreállítására.
Orbán látogatásának másik fontos témája volt a Budapest
és Belgrád közötti vasútvonal felújítása. Amennyiben a
program megvalósul, az Kína egyik legfontosabb infrastrukturális beruházása lesz a közép-európai régióban
és az EU tagállamaiban, sőt Magyarországon is a legnagyobb kínai beruházás lenne.
Matura szerint e közlekedési folyosó korszerűsítése Kínának is érdeke. Elmondta, hogy a beruházással a kínai építőipari cégek bizonyítékát adhatnák annak, hogy a képesek az Európai Unió igen magas elvárásainak megfelelni.
De a vasútvonal ezen kívül is fontos lehet Kína számára.
„A Görögországban már működő, kínai érdekeltségbe tartozó mélytengeri kikötők felől érkező áruk ezen a vonalon
juthatnak az Európai Unió belső területeire, így az a terv,
amelyet Orbán Viktor és kínai kollégái is említettek, hogy
egy észak-déli közlekedési folyosót kell kiépíteni KözépEurópában, amely akár a Baltikumtól a Balkánig kötné
össze a régiót, ez Közép-Európa és Kína közös érdeke.”
A 1989-es rendszerváltás után Magyarország kevésbé vett
részt a kínai gazdaság építésében. Erre Orbán miniszterelnök is utalt a Kínai Társadalomtudományi Akadémián
elmondott beszédében: „visszatérünk azokra a piacokra,
amelyeken valaha ott voltunk, de 1990 után kiszorultunk.” – mondta. Azonban Kína a reform és nyitás után
gyorsan fejlődött, a világ minden tájáról érkező multinacionális vállalatok fektettek be az országban. A mostani
kínai piacon nemcsak a kínai vállalatok versenyeznek
a külföldiekkel, hanem a külföldi cégek között is éles a
verseny az országban. Milyen helye van a magyar vállalatoknak ebben a rendkívül nagy versenyben?
Matura szerint a magyar cégek méretükből kifolyólag sem
olyan versenyképesek, mint más nemzetközi vállalatok,
főleg a Kínában már több éve jelenlévők. Továbbá, a Pekinghez vagy Sanghajhoz hasonló nagyvárosok piacaira
szinte már lehetetlen betörnie a magyar cégeknek. Azonban a kisebb városok még számos lehetőséget rejthetnek a
magyar vállalatok számára.
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„Tehát nem feltétlenül Pekingben, Sanghajban, vagy
Csungkingban, hanem akár – kínai mértékkel – apróbb
településeken, megyei szinten tudnak olyan együttműködéseket kialakítani, amely mind a két fél javát szolgálhatja.
Magyarország számos területen rendelkezik igen fejlett
technológiával, akár a környezetvédelmi technológiák,
akár a vízgazdálkodás, agrárszektor, és számos más technológiai szektor területén Magyarország tudna tudást exportálni Kínába. A termékek területén is, ahogy említettem,
az agrárium, így a húsipari termékekben, remélhetőleg
majd a bor és egyéb hasonló élelmiszereknek a Kínába irányuló exportját is szeretné Magyarország növelni.”
Orbán kínai útján egy fontos mezőgazdasági megállapodást
is kötött, így hamarosan magyar sertések, nyulak, kacsák
és libák jelenhetnek meg a kínai piacon. Korábban csak a
magyar kacsa- és libatojások importját engedélyezték Kínában. Matura szerint a magyar mezőgazdaság számára ez
egy nagyon fontos eredmény.
„Ez a magyar export, magyar agrárexport számára egy igen
jelentős lehetőséget teremtene. Tudjuk azt, hogy az elmúlt
évtizedek rohamos életszínvonal-növekedése Kínában,
nagyon megnövelte a hús iránti keresletet. Magyarország
pedig évszázadok vagy akár évezredek óta Közép-Európa
éléskamrája. A magyar agrártermékek megfelelnek az Európai Unió legmagasabb elvárásainak. Igen jó minőségűek
és reménykedünk abban, hogy a kínai piacon erős keresletet találnak majd.”
Magyarországnak minél hamarabb szüksége lenne a kínai
piacra, azonban azt is tudja, hogy biztos alapokat csak a
két ország közötti jó kapcsolatok adhatnak. Magyarország
egyike a Kínai Népköztársaságot legkorábban elismerő

országoknak, a barátságos viszony pedig az elmúlt 65 évben
végig fennmaradt. A barátság fejlődéséhez a szoros kulturális
csere is nagyon fontos. Tavaly sikeresen létrehozták a Pekingi
Magyar Kulturális Intézetet, amely magasabb szintre emeli a
két ország közötti kulturális cserét. Hamarosan Budapesten is
fog nyílni Kínai Kulturális Központ. Matura azon reményeinek
adott hangot, hogy Magyarország és Kína nemcsak a gazdaságban, hanem a kultúrában tartós barátságot építhet ki.
„Ugye ahhoz, hogy jó üzletet tudjunk kötni, ahhoz először
barátságot kell kötni. Szokták azt mondani gyakorló üzletemberek, hogy ez a fő különbség a kínai üzleti mentalitás és a
nyugati üzleti mentalitás között, hogy míg a nyugatiak – főleg
az amerikaiak – először üzletet kötnek, és esetleg utána barátságot is, a kínaiak szeretnek először barátságot, ismeretséget
kötni, amiből majd megszülethetett a jó üzlet.”
Orbán Viktor már évek óta használja a Facebookot, jelenleg
is ő a legnépszerűbb magyar politikus a közösségi oldalon.
Orbán pekingi útja során elindította Instagram csatornáját is.
Az egyik első feltöltött képen Orbán pálcikával a kezében ül
egy nagy asztalnál, a kép alatt pedig a „Pekingi munkaebéd”
leírás szerepel. Talán a miniszterelnök is tudja, hogy bár fontos
a politikai és gazdasági csere, de ha jó üzletet szeretne kötni
Kínával, akkor meg kell tanulnia pálcikával enni.
Reméljük, hogy ez a fajta kommunikáció és tanulás kölcsönös
lesz, és akár pálcikáról, akár villáról legyen szó, a jövőben a
két ország barátsága olyan stabilan és egészségesen fejlődhet,
akár az elmúlt 65 évben.

Orbán Viktor előadása a Kínai Társadalomtudományi
Akadémián
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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Kínai reform új utat mutat a magyar
gazdaság fejlesztésének
A 1989-es rendszerváltás során Magyarország kilépett a
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsából és visszatért az
európai gazdasági vérkeringésbe. Az elmúlt években az európai gazdasági válság miatt, Magyarországot és Lengyelországot is beleértve, egyes közép- és kelet-európai országok
meghirdették a keleti nyitás politikáját, a keleti országokkal
való egyre szorosabb együttműködések reményében.
A kínai vámhivatal adatai szerint 2013-ban a kínai-magyar
kétoldalú kereskedelem értéke elérte a 8,41 milliárd dollárt, ami 4,27%-os növekedésnek felel meg az előző évhez
képest. Orbán Viktor is elmondta a februári Kínai-magyar
Gazdasági és Kereskedelmi Fórumon, hogy a kínai-magyar
kereskedelem volumene hatszorosára nőtt az elmúlt tíz
évben, az intenzívebb kereskedelem pedig hatékonyan előmozdította a magyar gazdaság fejlődését.
Persze nemzetközi viszonylatban nem számít nagynak a
nyolcmilliárdos kétoldalú kereskedelmi forgalom. Chen
Xin, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Európa-tanulmányok Intézetének gazdasági témákért felelős igazgatója
azonban rámutatott, hogy Kína a világ második legnagyobb
gazdasága, Magyarország pedig több szempontból is kedvező adottságokkal bír Európában, emiatt a két ország együttműködéseiben még nagy potenciál rejtőzik.
Az Országos Népi Gyűlés és a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület épp lezárult ülésszaka nagy médiafigyelmet
kapott. A magyar sajtó leginkább a kínai kormányzat munkabeszámolójában megjelölt 7,5%-os idei növekedési célt
emelte ki. Chen Xin szerint Kína 7,5%-os növekedési célja
illeszkedik Kína törekvéseihez a gazdaság átfogó szerkezetátalakításában.
„A kínai gazdaság már több mint 20 éve növekszik gyors
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ütemben, és eközben néhány nem fenntartható jelenség is
kialakult. Ezen kívül a világgazdasági helyzet is sokat változott, így az előző, exportnövekedésre épülő növekedési
modellel szakítani kell. A kínai kormány már néhány évvel
ezelőtt megfogalmazta, hogy Kínának át kell alakítania a
gazdasági növekedés szerkezetét, és bővíteni a belföldi keresletet.”
Chen elmondta, hogy az egykori gyors növekedés sok problémát okozott a környezetvédelem és a termelési kapacitás
tekintetében. Így a kínai gazdaság növekedési ütemének
7,5%-on tartása megfelel a növekedés szerkezetének átalakítását célzó erőfeszítéseknek.
Chen Xin szerint a lassuló kínai növekedés kevésbé érezteti
majd hatását Magyarországon, vagy más közép- és kelet-európai országban. Bár az EU Kína legnagyobb kereskedelmi
partnere, és az elmúlt években végig az első, illetve a második számú exportpiac volt Kína számára, a kelet- és középeurópai országokkal folytatott kereskedelem a Kína-EU
forgalom csak kis részét teszi ki. Más szempontból viszont,
Kína gazdasági szerkezetátalakítása nagy lehetőségeket teremthet Magyarország számára.
„A kínai piac nagyon nagy. Kína most elindított gazdasági
szerkezetátalakítása és a belföldi kereslet bővítése kitűnő
lehetőségeket teremt a közép- és kelet-európai országok
számára, beleértve Magyarországot is.”
A kínai kormány 2014-es munkabeszámolójában Li Keqiang
kínai miniszterelnök 77-szer említette reform szót. Ez azt
mutatja, hogy a kínai kormányzat komolyan veszi a reformokat. Chen Xin szerint a kínai reformok új utat mutatnak
Magyarországnak és más közép- és kelet-európai országnak
is.

Chen elmondta, hogy az 1990-es évektől kezdve Kína a
globális nyitás útját követi. Magyarország pedig az 1989es rendszerváltás során kilépett a KGST-ből, és visszatért
az európai gazdasági munkamegosztásba.
„Most azt láthatjuk, hogy a rendszerváltás ez előtt a magyar külkereskedelem 80-90%-a történt a KGST keretein
belül. 1989 után nemcsak Magyarország, hanem a többi új
EU-tag gazdasága is kb. 80%-ban függ az EU piacától. Ezt
azt jelenti, hogy korábban Magyarország túlzottan a keleti
piacra volt utalva, most pedig a nyugati piacra. Ehhez képest a kínai nyitás egész gazdasági folyamata a világpiacra
irányul.”
Chen Xin elmondta, hogy bár Kína külkereskedelmében
az EU-val folytatott kereskedelem a leghangsúlyosabb, az
Egyesült Államokkal való kereskedelem értéke sem kicsi.
Az utóbbi időben Kína is egyre nagyobb figyelmet fordít
a fejlődő országok piacaira, és igyekszik javítani a fejlett
országokkal szembeni külkereskedelmi arányt.
„Szerintem mind Magyarország, mind a többi közép- és
kelet-európai ország szempontjából a kínai fejlesztési út
szolgálhat például. E modellel ezen országok is átalakíthatják exportpiacaik szerkezetét. Nem arra kell gondolni,
hogy kilépnének az EU-ból, csupán külpiacaik diverzifikálásáról van szó.”
Chen Xin szerint, ha Magyarország megtartaná jelenlegi
exportpiacait az EU-ban, emellett pedig még nagyobb erőfeszítést tenne a piacszerzésben más országokban, így például Kínában, az biztosan pozitív hatással lenne a magyar
gazdaság átfogó növekedése szempontjából hosszú távon.
Bár a kínai gazdasági növekedés régóta tartja gyors ütemét, ez sok problémát is hozott, például többletkapacitások kiépülését és környezetszennyezést. Jelenleg Kína
és Magyarország, illetve a többi közép- és kelet-európai
ország között az együttműködés nem túl intenzív, tehát az
nagy növekedési potenciállal bír.
Chen Xin szerint a többletkapacitás miatt Kínának a termelés bizonyos részét célszerű lenne áthelyezni más régiókba. Ezen kívül Kína egyre több kereskedelmi akadállyal
néz szemben az EU-ban. Ha Kína bővíti a közép- és keleteurópai országba irányuló befektetéseit és kapacitásának

egy részét oda áthelyezi, azáltal a kínai vállalatok könnyebben elérhetik az EU piacát, hatékonyan csökkentve ezzel a
kereskedelmi akadályokat.
„Ezen országoknak számos vonzó tulajdonsága van, például a kiépült piacgazdaság, a képzett munkaérő és a nyugateurópai országokhoz képest alacsonyabb bérköltségek. A
régió egyes területein a munkaerőköltség még olcsóbb is,
mint a fejlett part menti kínai tartományokban. Mindezek
miatt a befektetési és kereskedelmi tevékenységek megerősítése szempontjából nagy lehetőségek rejlenek Kína és a
régió együttműködésében.”
Az elmúlt 20 évben Magyarország sok külföldi befektetőt
vonzott, számos multinacionális vállalat telepedett meg az
országban. Ahogy Chen Xin fogalmazott, ma Kína a világ
műhelye, és Magyarország is az egyik európai gyártóközponttá válhat.
„Kína sok tapasztalatot szerzett a gyártóiparban. Ma a kínai
vállalatoktól is azt is kérik, hogy gyártókapacitásuk egy részét vigyék külföldre. A kínai vállalatok építhetnek a meglévő magyar ipari alapra, ez még nagyobb együttműködést
indíthat be. Egy ilyen együttműködés nem biztos, hogy
Magyarországon kívül más országgal létrejöhet.”
Tavaly Kína, Magyarország és Szerbia közösen vasúti fejlesztést jelentett be a Budapest–Belgrád vonalon. Ennek
megvalósulása nemcsak Kína, hanem Magyarország érdeke
is. Orbán Viktor idei kínai látogatásán a két ország szintén
sok megállapodást kötött. Mindezek biztosan nagy hatással
lesznek a kétoldalú kereskedelem alakulására idén. Chen
Xin a két ország jövőbeli gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak fejlődéséről szólva elmondta, hogy ő óvatos,
azonban optimista a kérdéssel kapcsolatban.
„Az utóbbi időben azt láttam, hogy sok pozitív fejlemény
történt a magyar gazdaságban. Például nemrégen létrejött
egy fontos mezőgazdasági megállapodás, és ez jó lehetőségeket teremt a magyar agrárexport számára. Ezen kívül
jelenleg mind Kína, mind Magyarország vizsgálja a kínai
vállalatok magyarországi ipari beruházásainak lehetőségét.
Ezek miatt a pozitív tényezők miatt úgy gondolom, hogy a
következő években újabb lendületet kaphat a kínai-magyar
kereskedelem.”
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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A kínai közvélemény racionálisan kezeli az eltűnt gép
ügyét

A Malaysia Airlines MH370-es járata már közel egy
hónapja tűnt el, a keresőcsapatok pedig továbbra sem
adják fel a reményt, miközben a kínai közvélemény egyre
inkább racionálisan tekint az eltűnt géppel kapcsolatos
ügyekre.
A kezdeti zavaros információk és düh, majd a hírek cáfolatai és a malajziai fél által csöpögtetett információk után
a kínai közvélemény lassan felismerte, hogy melyek a valós értesülések, és mely hírek születtek hátsó szándékkal,
beleértve a légi személyzet családtagjainak vigasztalását
és együttérzését, és a malajziai kormány ebben az egy hónapban nyújtott szorgalmas helyzetértékelését. A repülés
történetének legfurcsább és leghihetetlenebb eltűnését
kísérő médiafelhajtás tapasztalatából sokat tanult a kínai
köz.
A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának napilapja, a Renmin Ribao cikket tett közzé Az érzelmek kiengedésének racionálisan kell hangot adni címmel. A cikk

7
杂志.indd 7-8

Kínai Nemzetközi Rádió
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

szerint teljesen természetesek a gép eltűnése által keltett
negatív érzések és szorongás. A fájdalmat azonban nem
szabad felelőtlenül kiadni magunkból. Az emberiségnek
nincs más választása a jövőben, csak az, hogy kéz a kézben haladjon tovább. „Hangot kell adnunk támogatásunknak a gépen utazók családtagjai részére, és ésszerű
kompenzációt várnunk. Azonban fájdalmunkban sem
szabad utat engednünk a forrófejű önbíráskodásnak, az
akár bojkottra is szóló felhívásoknak. Közelről figyelemmel kísérni, racionálisan hangot adni gondolatainknak
és érzelmeinknek: ezt tudjuk tenni és ezt kell tennünk.”
– fogalmazott a KKP KB napilapja.
A repülőgép eltűnése óta Kínában folyamatosan jelen
voltak az események racionális kezelésére felhívó hangok. A Kereskedelmi Minisztérium Külkereskedelmi és
Külgazdasági Együttműködés Kutatóintézetének munkatársa, Mei Xinyu Racionálisan tekintve az MH370-es
járat tragédiáját című cikkében rámutatott, hogy „Nem

hagyhatjuk, hogy [a veszteség okozta] harag elnyomja a
tényeket és a rációt. Az ügy felderítése során a gyászoló
családtagoknak, a közvéleménynek és a kormányzatnak
egyaránt a kulturált társadalmi normákhoz kell tartaniuk magukat. (…) Az ezekkel ellentétes irracionális kijelentések, még ha a törvényes jogaikra hivatkoznak is,
nem segítenek a helyzeten.” – írta Mei.
Az interneten nagy nyilvánosságot kapott egy fórumbejegyzés, amit Az eltűnt malajziai gép ügyének irracionális kezelése csak kárt okoz a két ország embereinek
címmel tettek közzé. A bejegyzés írója szerint az eltűnt
gép ügyét egy válságnak tekinthetjük. Nincs olyan ember, aki emiatt fordulatot szeretne látni a kínai-malajziai kapcsolatokban, aki a viszony romlását, vagy akár
teljes elhidegülését szeretné. Ha volna is olyan, aki az
eltűnt gép ügyét meglovagolva rontaná Kína és Malajzia viszonyát, az a Malajziában élő kínai kisebbség és a
többségi társadalom viszonyát is megmérgezné, beláthatatlan következményeket eredményezve. Ha az érzelmi trauma miatt bojkottáljuk Malajziát, az nem csak
Malajziának, hanem Kínának is árt. Az eltűnt malajziai
gép ügyét a társadalomnak racionálisabban és hideg
fejjel kell kezelnie. Pontosan emellett foglalt állást Ruan
Cishan közéleti kommentátor: „Ilyen légikatasztrófára
még nem volt példa. Nyugodtnak kell maradnunk, nem
szabad hagynunk, hogy ez megmérgezze a két ország
viszonyát.”
Malajzia legnagyobb kínai nyelvű napilapja, a Sin Chew
(Xin Zhou) április 3-i kommentárjában a következőképp fogalmazott: „Szerencsére a legnehezebb pillanatokban sem hallgattak el a ráció hangjai. Az elmúlt pár
napban a kínai média egy része már elkezdett a ráció
és az objektivitás felé fordulni, és emiatt nagyon hálásak vagyunk. Fontos hangsúlyozni, hogy mi, malajziai
emberek nem hárítottuk el a felelősséget, folyamatosan
ellenőrizzük, sőt, akár még kritizáljuk is a kormányunkat.”
Huang Huikang, Kína malajziai nagykövete kritikával
illetett bizonyos nyugati médiaorgánumokat az MH370es járattal kapcsolatos megerősítetlen hírek közléséért,
illetve a két ország közötti kapcsolatok szándékos aláásása miatt. „Néhány nem túl felelősségteljes nyugati
médiaorgánum elég dicstelen szerepet játszott: valótlan
információkat terjesztettek, feszültséget szítottak, sőt,
még pletykákat is terjesztettek.” Bár a malajziai fél nem
volt mindig a helyzet magaslatán, az általuk közzétett
nyilatkozatok nem voltak mindig következetesek, azonban ez egy ilyen, eddig soha nem látott légikatasztrófa
esetén érthető, hiszen erre nem lehetett felkészülni.
2014. március 8. hajnalán, nem sokkal felszállás után
a Malaysia Airlines MH370-es számú, Pekingbe tartó
járatával megszűnt a kapcsolat. A fedélzeten tartózkodó
227 utas közül 154 kínai állampolgár volt, a gépen 12
fős személyzet dolgozott. Március 24-én este 10 órakor
Malajzia miniszterelnöke bejelentette, hogy a gép az
Indiai-óceán déli részén lezuhant, és nincs ok túlélőkben
reménykedni.
Az utasok hozzátartozói számára ez volt kálváriájuk
legnehezebb pillanata. Április 8-án, a gép eltűnése után

Az eltűnt MH-370-es repülőgép
utasainak családtagjai zokognak

A kínai légierő keresési és mentési
munkát végez az Indiai-óceán fölött

Az ausztrál légierő keresési és
mentési munkát végez
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Néma csenddel emlékeznek az MH-370-es járat eltűnt utasaira

egy hónappal a pekingi Lido Hotel nagytermében közel
száz hozzátartozó gyertyákat gyújtott, azokat szív alakban elrendezve, amelyben egy repülőgép körvonalai és
az MH370 felirat is kirajzolódott.
Liu Guiqiu Li Le, az eltűnt gép egyik utasának édesanyja. Bár az utasok legtöbb családtagja már április 6-án
hazautazott, Liu Guiqiu továbbra is maradni akar: „Én
vagyok az utolsó, aki Kuala Lumpurban kitart.” – ezek
voltak Liu első szavai az újságíróknak. „Itt legalább közelebb vagyok a malajziai kormányhoz.” – tette hozzá.
Március 8-án egyetlen fia, Li Le – aki az egész szélesebb
család egyetlen fiú utódja volt – az MH370-es járattal
együtt eltűnt. Li Le Malajziában folytatott üzleti ügyeket. Idén tavaszünnepkor egész családját elvitte egy
malajziai üdülésre. Liu Guijiu nagyon boldog volt, legalább 100 képet osztott meg közösségi oldalakon a malajziai útról. Két hét elteltével, március 7-én Liu Guiqiu
hazatért, Li Le pedig még munkája miatt maradt egy
napot. Másnap az MH370-es járattal Peking fele tartott
– tartózkodási helye jelenleg is ismeretlen. Március 10én Liu Guiqiu az elsők között utazott Kuala Lumpurba
a járaton utazók családtagjai közül. 13 nappal később
ismét visszatért a városba, azonban már teljesen más
lelkiállapotban.
A tragédiával szembesülve Liu Guiqiu a kezdetektől
fogva egyfajta ellenséges magatartást tanúsított. Március 19-én a Malaysia Airlines sajtótájékoztatóján Liu a
földön ülve segítségért kezdett kiáltozni, ezzel igyekezett
kifejezni a malajziai kormány és a légitársaság felé elégedetlenségét.
Liu Guiqiuval ellentétben más hozzátartozók, így
Zhang Jing és Yang Rong úgy döntöttek, hogy a pekingi
Lido Hotelben maradnak. Ez a két Hebei tartományból
érkezett nő kölcsönösen támogatja egymást a bajban.
Mindkettőjük férje Malajziában dolgozott, és az eltűnt
repülővel próbáltak hazautazni. Zhang és Yang nem
akarnak hazatérni, mégpedig ugyanabból az okból:
képtelenek szembenézni gyermekeikkel. Az interneten
fellelhető információkat újra és újra kutatva attól is

tartanak, hogy az emberek elfelejtik ezt a tragédiát,
ahogy napról napra kevesebb szó esik a gépről a médiában.
Amikor feltűntek a fekete dobozról szóló hírek, a két
nő már nem hitt benne, hogy férjeik élhetnek még,
mindenesetre az MH370-es járat ismét a lapok címoldalára került. „Már minden hír jó hír. Ha nincs hír,
akkor az olyan, mintha az egész világ félredobott volna minket.” – mondta Yang Rong.
Ezután mihez kezdenek? Erről egyikőjüknek sincs ötlete, de abban biztosak, hogy meg akarják találni férjeiket – már az is megkönnyebbülés lenne, ha teljesen
biztosak lehetnének a haláluk felől.
Az életben talán az ember édesanyjának elvesztése
a legnagyobb csapás. Wang Bo sem tudja elfogadni
édesanyja halálát. Ő és más gyászoló családtagok
bizottságot hoztak létre, a családtagok között aláírásgyűjtést tartottak, közös Weibo csoportot nyitottak, és
közösen igyekeznek információkat gyűjteni, valamint
együttesen fellépni. Wang reményei szerint a csoportban kölcsönös támogatást és vigaszt találhatnak a tagok. Wang és a többi gyászoló családtag közösen vitatják meg a teendőket, és ahogy ő fogalmazott: „Minden
ember szívében van még egy kis remény. Mi, hozzátartozók összegyűlünk, együtt erőt gyűjtünk, hogy ne
legyen olyan erős a reményvesztettség érzése.”
Együtt minden lehetőséget átbeszélnek, és próbálnak
minél optimistábbak lenni. Néha még egy kis bolondozásra is telik erejükből. Néhány nappal ezelőtt együtt
mondogatták a következőket: „Állítólag a gépen volt 3
tonna mangosztán gyümölcs. Azt sokáig tudják enni,
és ha lebeg a vízen, azt még észre is tudják venni.”
Wang Bo nem utasítja vissza a média interjúra szóló
felkéréseit, úgy érzi, hogy kötelessége nyilatkozni. Bármilyen elfoglalt is, mindig igyekszik a lehető legjobban
megőrizni hidegvérét. Ahogy akkor is megőrizte, amikor értesült a repülőgép eltűnéséről: első dolga volt
szívbeteg apjának gyógyszereit kikészíteni. Szeretne
minden terhet átvenni édesapja válláról.
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Radikálisan csökkent a Malajziába utazó kínaiak száma

Tele van az információs tábla imával a Pekingi Nemzetközi Repülőtéren
A Malaysia Airlines eltűnt MH370-es repülőgépe miatt jelentősen csökkent a Malajziába utazó kínai turisták száma.
Számos olyan kínai utas van, aki korábban malajziai utazást tervezett, ám már módosították eredeti programjukat.
A Kínai Idegenforgalmi Honlap által az utóbbi napokban
végzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett több
mint 57 800 utazást szerető közel 70%-a úgy vélte, hogy
az esemény befolyásolja a Malajziába történő utazással
kapcsolatos elképzeléseiket, csupán 19% volt azok aránya,
akik szerint nincs hatása, 4% pedig bizonytalan volt a válaszban.
Értesülések szerint számos kínai turista, akik eredetileg
Malajziába szerettek volna utazni, Hongkongot, Vietnamot,
Kambodzsát vagy Thaiföldet keresik fel. Emellett a kínai
utasok most inkább az Air Asia, a China Southern Airlines
és a China Eastern légitársaságot választják, nem pedig a
Malaysia Airlinest.
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Az MH370-es légi járat eltűnése előtt a kínai turisták a Malajziába utazó külföldiek 12%-át tették ki, a helyi idegenforgalmi ipar
nyereségének pedig a 6%-a származott kínai turistáktól. A malajziai idegenforgalmi megfigyelők az év elején azt jósolták, hogy
idén körülbelül kétmillió kínai utazik Malajziába. Ám ma már a
becslések sokkal kevesebb kínai turistával számolnak, a csökkenést 400 és 800 ezer közöttire teszik. A malajziai idegenforgalom
pedig 4-8 milliárd jüan közötti bevételkieséssel lesz kénytelen
számolni.
A malajziai kormány a baleset után amerikai hírközlő szerveknek
adott interjújában kifejtette, hogy az MH370-es repülőgép esete
nem befolyásolja súlyosan a helyi idegenforgalmat. De ma már
látható, hogy az esemény hatása sokkal súlyosabb, mint azt korábban gondolták.
Megfigyelők rámutattak, jelenleg még nem világos, hogy mi történt a repülőgéppel, de a malajziai kormányra nagy nyomás nehezedik az érintett országok részéről, tehát nem csupán Kínától.

A malaj miniszterelnök közli a repülőgép eltűnését

Az MH-370-es járat eltűnése miatt a malaj fél elhalasztotta a kínai-maláj
turisztikai év rendezvényeit

Emellett, mint a hatodik malajziai gazdasági szektort, az idegenforgalmi ipart óriási csapás érte. Szakértők véleménye szerint ha
azt állapítják meg, hogy a baleset végső oka valamilyen technológiai probléma volt, akkor ez csak rövid távú hatást gyakorol
az idegenforgalmi szektorra, de ha az ok terrorizmushoz vagy
más bonyolult tényezőkhöz köthető, akkor ez rendkívüli negatív
hatást fog gyakorolni a malajziai idegenforgalomra, valamint
gazdaságra.
Más jelentések szerint március közepétől kezdve több kínai utazási iroda megszüntette a malajziai utazási irodákkal folytatott
együttműködéseket. Ezenkívül számos kínai utazási honlap azt
közölte, hogy az MH370-es géppel történtek hatására a kínai
turisták nem akarják a malajziai légitársaság repülőgépeit igénybe venni. Elmondható, hogy a Malajziába történő utazási kedv
mélyponton van Kínában.
Ge Lei, a Kínai Ifjúság Utazási Iroda vezetője azt nyilatkozta,
hogy a kínai idegenforgalmi ipar számára a Malaysia Airlines

mindig jó együttműködési partner volt, de az MH370-es
géppel történtek hatására a jövőben a kínai turisták egy ideig biztosan elkerülik a malajziai repülőgépeket.
A szingapúri média arról is beszámolt, hogy a különböző
kínai utazási irodák számára már gyakorlat volt, hogy a
Malajziába és a Szingapúrba történő utazást csomagban
ajánlják a turistáknak, ezért az incidens hatására a szingapúri idegenforgalmi ipart is kár érte, hiszen az utasok most
különösen fontosnak tartják a repülés biztonságát. Kínában
az áprilisra tervezett szingapúri utazások száma 20-30%kal csökkent. A szingapúri idegenforgalmi szakértők szerint ez a helyzet nagyjából hat hónapig marad fenn, majd
a kínai turisták várhatóan ismét a korábbi nagy számban
indulnak a térségbe.
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Az egyénre szabott utazás
népszerűvé válik Kínában
A különleges utak az utóbbi időben nagyon népszerűvé váltak Kínában. Ezeknek a lényege az, hogy az utazási irodák
különböző utazási programokat terveznek azoknak a turistáknak, akik valami különleges élményre vágynak. Például
kedvelik a finom konyhát, vagy többet szeretnének vásárolni
az utazás során, vagy szép látnivalókat akarnak fényképezni.
Egyszóval a különleges utazás során minden turista az őt
leginkább érdeklő utazási élményekben részesülhet.
Xiao Xingbo, a Kínai Nemzetközi Utazási Iroda illetékes felelőse ezzel kapcsolatban így nyilatkozott:
„Az idei év első négy hónapjában nálunk a különleges utakkal kapcsolatos tevékenységek száma 50%-kal növekedett az
előző évhez képest. A Dubajba történő utazás volt a legnépszerűbb.”
Értesülések szerint a különleges utazási programok ára általában 30-40%-kal drágább, mint a hagyományos utazási
termékeké, ennek következtében az ilyen egyedi utazások
még csak szűkebb kör számára vonzóak. De megfigyelők
rámutattak arra is, hogy az egyedi utazások piacán óriási üzleti lehetőségek vannak, amelyek az elkövetkező 3-5 évben
gyors fejlődésnek indulhatnak.
A külföldre történő utazással párhuzamosan a Kínába érkező
utasok körében is népszerűvé válnak az egyénre szabott utazások. Ezzel kapcsolatban Liu Yunhui, a Kínai Állami Utazási Iroda Jünnan tartománybeli fiókjának vezetője az alábbi
tájékoztatást adta:
„Vannak olyan hongkongi, thai és malajziai turisták, akik
már többször jártak Kínában és a hagyományos utazási
termékek nem annyira érdeklik őket. Ők azt kérték tőlünk,
hogy a szokásaiknak és igényeiknek megfelelően tervezzünk
nekik különleges utazási útvonalakat.”
Liu Yunhui beszélt arról is, hogy az emberek életszínvonala
egyre jobban emelkedik és egyre több az utazási tapasztalattal rendelkeznek a egyénre szabott utazás.
A turisták az utazási termékek és szolgáltatások iránti igénye
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egyre nagyobb lesz, márpedig ez alapján elmondható, hogy
az egyénre szabott utazásokra szép jövő vár.
Kínában a különleges utazás fogalma 2012-ben született
meg, a 2013 végén bemutatott Personal tailor című film pedig még népszerűbbé tette a kínaiak körében.
A hagyományos utazáshoz képest az egyénre szabott utazás
kielégítheti a turisták legkülönbözőbb igényeit is. Így például
meghatározhatják, hogy hány csillagos szállodában szeretnének lakni, melyik étteremben szeretnének vacsorázni, milyen közlekedési eszközt akarnak felhasználni, vagy milyen
szolgáltatást szeretnének kapni. Minderről egyénre szabottan
dönthetnek az utazási irodáknál.
A különleges utazás árával kapcsolatban a szakértők rámutattak, az ilyen utak lényege az, hogy kielégítik a turisták
egyéni igényeit. Ebből kiindulva az árak minden bizonnyal
drágábbak, mint az átlagos utazási programoké, hiszen a különleges utazási programok tervezése során az utazási irodák
nemcsak többször egyeztetnek a turistákkal, hanem külön
kell fizetniük az egyes különleges utazási termékekért is.
Az egyénre szabott utazás többnyire a 28-35 éves fiatalok
között népszerű Kínában. Az ilyen utak legnépszerűbb kínai
célállomása Jünnan tartomány, hiszen a tartomány gazdag
idegenforgalmi nevezetességekben, különleges látványosságokban, és ezáltal a turisták legkülönbözőbb kívánságait
is teljesíthetik, például, ha fényképezni akarnak, vagy finom
ételeket kóstolnának meg, vagy a természeti látnivalókat
kedvelik.
Statisztikai adatok szerint a kínai turisták általában a www.
taobao.com honlapon rendelnek egyénre szabott utazási
programokat. A nagyobb utazási irodákhoz képest a honlapon regisztrált kisebb utazási irodák gyorsabban vezetik be
az új utazási termékeket, és időben tervezik a turisták kívánságainak megfelelő utazási programokat. Emellett a kisebb
utazási irodák által tervezett utazási programok ára olcsóbb,
mint a nagyobbaké.

Utazással ünneplik a kínai diákok
tanulmányaik befejezését
Minden május végén és június elején számos diák fejezi be
az iskolát Kínában. Ezután felsőfokú oktatási intézménybe
járnak vagy elkezdenek dolgozni. Régebben az volt a szokás,
hogy ajándékot adtak egymásnak vagy étteremben együtt
ebédeltek, a mai diákok azonban már jobban szeretik utazással befejezni tanulmányaikat.
Jiao Yan június elején fejezi be tanulmányait a Hubei Egyetemen. Úgy tervezi, hogy június 16. és 27. között nyolc
csoporttársával együtt Guizhou, Yunnan és Szecsuan tartományokba utaznak. Jiao Yan szerint az utazás nemcsak szórakozás, hanem az egyetemi élet szép emléke is.
„Miután tanulmányaikat befejezik, a csoporttársak elválnak
egymástól. Néhányan tovább tanulnak, mások dolgoznak, és
többnyire nem azonos városban élnek, ezért a jövőben ritkán
találkozhatnak. Ebből kiindulva az utazás rendkívül fontos a
barátságuknak” - fogalmazott Jiao Yan.
Értesülések szerint az egyetemisták körében Tibet, Yunnan
és Guizhou tartomány, Xi’an, Xiamen és Fuzhou város tartozik a legnépszerűbb célállomások közé. Különösen Tibet
érdekli az egyetemistákat.
„Mindig városban éltünk, ezért nagyon vágyunk a tiszta és
természetes környezetre, ilyen például Tibet és Yunnan tartomány, hiszen nagyszerűek az ottani természeti látnivalók,
emellett megtapasztalhatjuk az igazi és hagyományos népszokásokat” - mondta Xiao Qiaoqiao, a Szecsuani Egyetem
diákja.
Chu Sicheng, a Peking Egyetem hallgatója beszélt arról is,
hogy ő maga jobban szeretne olyan helyet felkeresni, ahol
teljesen új életmódot tapasztalhat meg.
„Pekingben születtem és itt fejeztem be a tanulmányaimat is.
Szeretnék az ország nyugati részére utazni, megtapasztalva
ezzel egy másik életmódot” – mondta Chu Sicheng.

Az egyetemisták tehát nagyon kedvelik az utazást, az utóbbi
években ugyanakkor már a középiskolások körében is fokozatosan divatba jött, hogy amikor befejezik az iskolát, akkor
a kedvenc osztálytársaikkal együtt vidékre kirándulnak. Ezzel kapcsolatban szakértők rámutattak, hogy a tanulmányok
befejezése utáni utazás bizonyos mértékben kedvezően hat
a diákok világnézetére és ismereteik gazdagítására, de nem
szabad, hogy az utazásuk nagy gazdasági terhet jelentsen a
szülőknek.
Értesülések szerint a gimnazisták az egyetemistáktól eltérően jobban szeretnek külföldre utazni, különösen európai és
amerikai országokba. Az utazás módját nézve az egyetemisták többnyire az egyéni utazást választják, ám a gimnazisták
a szervezett, csoportos utakat részesítik előnyben. Az utazási
költségekkel kapcsolatban is van különbség. Az egyetemisták szabad idejükben pénzt keresnek, és ebből finanszírozzák
utazásaikat. A középiskolások viszont szüleiktől, rokonaiktól
kapnak anyagi segítséget az úthoz.
Xiao Yang pekingi gimnazista azt mondta, hogy habár az
osztálytársai most szorgalmasan készülnek az egyetemi felvételi vizsgára, de a szünetekben mindig beszélgetnek arról,
hogy hova kirándulnak az iskola befejezése után.
„Úgy tudom, hogy legalább tíz osztálytársam rendelt repülőjegyet külföldi utazáshoz. Sajnos az én családom gazdasági
helyzete nem nagyon jó, és a szüleim nem engedik meg,
hogy külföldre utazzam” - mondta Xiao Yang.
Xiao Yang úgy vélte, az egyetem fontos része az életnek, és
az új életszakasz elején a fiatalok jól teszik, ha vidékre utaznak. De az utazási költséggel kapcsolatban Xiao Yang így
fogalmazott:
„Ezt a problémát a szülőknek kell megoldani.”
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Hainan szigetén hozzák létre a világ
legnagyobb vámmentes áruházát
A dél-kínai Hainan tartomány kormánya a közelmúltban
bejelentette, hogy a sziget legdélebbi városában, Sanya központjában fekvő vámmentes áruház a központtól távolabb,
Haitangwan kerületbe költözik, és alapterülete a korábbi tízezerről hatvanezer négyzetméterre bővül, ezzel az áruház a
világ legnagyobb vámmentes bevásárlóközpontja lesz. Ezzel
párhuzamosan a tartomány székhelyén, a Haikou-i Meilan
repülőtéren található vámmentes áruház területe a mostani
3650 négyzetméterről 4880 négyzetméterre fog bővülni.
Hainan sziget Kína legdélebbi tartománya. Sokak szerint a
sziget elhagyásakor igénybe vehető illetékmentes vásárlási
lehetőség volt az az intézkedés, ami leginkább elősegítette
Hainan nemzetközi turisztikai központtá fejlesztését. Mióta
2011. április 20-án megkezdték a Hainan állami szintű nemzetközi turisztikai sziget építéséről szóló politika megvalósítását, nagyszámú turista utazott a szigetre és vásárolt az
ottani vámmentes áruházakban, hiszen ezekben az üzletekben körülbelül 30%-kal alacsonyabb áron juthat különböző
termékekhez, mint máshol belföldön. Különösen az ünnepek
alatt vásároltak sokan, akár egyszerre több tízezren is itt.
Mindez nagymértékben megerősíti a sziget vonzerejét.
Becslések szerint 2013-ban a szigetre látogató turisták egy
főre jutó fogyasztása a 2011-es 1080 jüanről 1165 jüanre
emelkedett. Tavaly a Haikou-i és a Sanyai vámmentes áruház látogatóinak száma meghaladta az 1,1 milliót, az áruházak nyeresége pedig elérte a 3,29 milliárd jüant. A 2014-es
tavaszünnep hétnapos munkaszünete idejében összesen 56
ezren keresték fel a két vámmentes áruházat. Ez 30%-kal haladja meg a 2012-es adatokat. Emellett a Kínai Kereskedelmi
Minisztérium által márciusban közzétett statisztikai adatok
szerint 2014 márciusában a Haikou-i és a Sanyai adómentes

áruházban összesen 337 millió jüan értékű vámmentes árut
értékesítettek, amelyből a parfümök és a kozmetikai cikkek
38%-kal részesedtek.
A vámmentes áruházak bővítése mellett Hainan szigeten teljes gőzzel folyik az infrastrukturális létesítmények kiépítése.
A Xihuan nagysebességű vonat 2016-ban kezdi meg működését. Ez lesz az első nagysebességű vasútvonal a világon,
ami teljesen körbevesz egy szigetet. Emellett Boao repülőtere is 2016-ban fogadja először a turistákat – ez a város ad
otthont a Boao Ázsiai Fórumnak is. A kereskedelem terén a
sziget délnyugati részén fekvő Dongfang város szolgál majd
a szárazföldi Kína és az ASEAN közötti kereskedelmi közvetítőként.
Az idegenforgalmi ipar gyors fejlesztése mellett Hainan
nagy figyelmet fordít más szektorok fejlődésére is. A sziget
középső részén lévő Lingshui járásban fekvő ipari parkban
eddig összesen 31 belföldi és külföldi közismert vállalat
telepedett meg. Ezek a vállalatok online kereskedelemmel,
távközléssel, valamint logisztikai szolgáltatásokkal foglalkoznak.
Emellett a tartományi kormány már kidolgozott egy olyan
fejlesztési stratégiát, amely a jövőben előtérbe helyezi a
légi- és közúti közlekedés, valamint a logisztika fejlesztését.
A tervek szerint 2020-ig a haikou-i és a sanyai repülőtér
központi szerepe mellett létrehoznak egy délkelet-ázsiai légi
hálózatot, elősegítve ezzel a légiközlekedés fejlődését. 20122016 között a szigeten 452 kilométernyi nagysebességű közutat építenek, a meglévő 112 kilométernyi mellé. Ezen kívül
680 kilométer hosszúságú turisztikai közút építésével újabb
jelentős lökést adnak a hainani idegenforgalom fejlődésének.

Mi a közös Celion Dionban
és az Attractionben?
A kínai fellépés pályafutásunk második csúcsa, nyilatkozta a
pekingi székhelyű Kínai Nemzetközi Rádiónak (CRI) Szűcs
Zoltán, az Attraction Látványszínház vezetője január 27-én
délelőtt egy belvárosi szálloda halljában.
És hogy hol is lép fel a brit tehetségkutató-verseny győztes
csapata?
A kínaiak legfontosabb családi ünnepe, a tavaszünnep általában január végére, február elejére esik. Kínában 1911 óta
van érvényben a Gergely-naptár. Ezt megelőzően a holdnaptárt használták. A tavaszünnep a holdnaptár szerinti év első
napjával veszi kezdetét. A kínaiak már több mint 4000 éve
ünnepelik ezt a napot. A tavaszünnepi csúcsforgalom a világ
legnagyobb, évről évre ismétlődő népvándorlása. Tavaly 220
millióan indultak útnak a 40 napos ünnepi csúcsforgalom,
vagyis a chunyun idején. Ez az ünnep első és utolsó fontos
mozzanata. A tavaszünnep másik jellegzetes és kihagyhatatlan eseménye a chunwan, vagyis a Kínai Központi Televízió
(CCTV) tavaszünnepi esti gálaműsora. Mindkettőben közös, hogy az elmúlt 30 év hozadéka. Kína 30 évvel ezelőtt
vezette be a reform és nyitás politikáját, és ezzel az ország
a piacosodás, az iparosodás és az urbanizáció útjára lépett.
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Az ország keleti parti nagyvárosaiban és más városokban
dolgozó és tanuló vidékiek ilyenkor hazatérnek. 2014-ben a
chunyun idején az utazások száma elérheti a 3,6 milliárdot,
ami új rekord lenne.
A családi ünnepen finomabbnál finomabb ételek kerülnek
az asztalra, petárdát durrogtatnak, és családi körben nézik
végig a chunwant, a köztévé tavaszünnepi gálaműsorát. A
CCTV 1983-ban közvetítette először élőben a szilveszteri
showműsort. A chunwan este 8 órakor kezdődik, és általában
4-5 órás. Az énekeseket, sztárfellépőket, táncosokat, pekingi
operát, szkeccseket, akrobatákat, bűvészeket felvonultató,
és sok más előadóművészetet egyesítő gálaműsort minden
évben közel egymilliárdan nézik, és ezzel lekörözi az Oscargálát is. A Guinness Rekordok Könyve szerint ez a világ
legnézettebb televízió-közvetítése. A chunwan több mint
tévéműsor: hagyományos közös családi program. Egy felmérés szerint a kínaiak 26 százaléka azért nézi a gálát, mivel
a család többi tagja is ezt teszi. 12 százalékuk megszokásból,
16 százalékuk pedig azért, mivel „nincs jobb dolguk”.
A felmérésből az is kiderül, hogy a gálaműsor történetének
legkedveltebb fellépője Chen Peisi és partnere, Zhu Shimao,
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két komikus, és ez azért is érdekes,
mivel ők már több éve nem szereplői
a szilveszteri show-nak. Ismerősen
hangzik a Peisi keresztnév? A komikus
Budapestről kapta a nevét, a Peisi-t.
Filmsztár édesapja, Chen Qiang az 50es években épp Budapesten lépett fel,
amikor táviratot kapott feleségétől: fia
született. A sürgönyt Budán kapta kézhez, így első fia a Buda lett. Néhány
évvel később született meg másik fia,
akit találóan Pestnek, vagyis Peisi-nek
kereszteltek el.
És hogy hol is lép fel a brit tehetségkutató-verseny győztes csapata?
A válasz egyszerű és nagyszerű! A világ
legnézettebb műsorában, a tavaszünnepi
gálán.
CRI: Szűcs Zoltán! Először is szeretném megköszönni, hogy időt szakítottál
ránk. Gratulálok az Attraction fellépéséhez a kínai köztévé tavaszünnepi gálaműsorában. Nem tudom, hogy tisztában
vagy-e azzal, milyen fontos ez a televízió-műsor a kínaiak számára?
Szűcs Zoltán: Nagyon-nagyon nagy
megtiszteltetés a csapatnak, hogy itt
léphetünk fel. Ez egy hosszú-hosszú
munkafolyamat, mert azt tudni kell,
hogy mindig egyedi dolgokat készítünk,
és ezekre az egyedi felkérésekre nagyon
sokat dolgozunk, mert ez egy nagyonnagyon szép csapatmunka. Kínai hagyományokra épül az árnyékszínház,
kínai hagyományai vannak, több száz
éves kultúrára tekinthetünk vissza. Ez
egy speciális műfaja az árnyéknak.
Úgyhogy nagyon-nagyon sokat kell
dolgoznunk, hogy a képek szépek legyenek. Sajnos a műsor háttérről nem
beszélhetek. De már több hónapja folynak az előkészületek munkálatai.

CRI: Az Attraction fellépései a brit
tehetségkutató-műsorban Kínában is ismertek köszönhetően az internetnek, de
inkább a fiatalok körében. A tavaszünnepi gálaműsort a család apraja nagyja
nézni fogja; ilyenkor ez kötelező családi program. Fel lehet, fel kell készülni
arra is, hogy több generáció számára is
érthető és élvezhető legyen az előadás?
Szűcs Zoltán: Úgy gondolom, hogy már
bizonyított tény, hogy ez a különböző
generációknak ugyanazt jelenti. Hiszen
olyan képeket alkotunk, amelyek a kicsiknek, a nagyoknak, az idősebbeknek
egyaránt ugyanazt jelentik. Tehát én azt
gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Mindenki az egész családból meg
fogja érteni, mit akarunk közvetíteni
feléjük. Mindig nagyon odafigyelek
arra, hogy olyan képek legyenek, amelyek egyértelműen meghatározzák azt,
amit mi ki szeretnénk fejezni. Hiszen az
árnyék olyan műfaj – Kínában ennek is
nagy hagyománya van –, hogy a testbeszéd mutatja meg, hogy mit szeretnénk.
És olyan meghatározó képeket kell
megalkotnunk, amiről mindenki egyértelműen tudja, hogy mi az valójában. És
visszatérve az előző kérdésre, nagyon
nagy megtiszteltetés számunkra, hogy
itt lehetünk. És tudjuk azt, hogy mekkora jelentőségű ez az esemény. Én azt
gondolom, hogy méltó módon fogjuk
képviselni a csapatot és Magyarországot is itt Kínában. Remélem, hogy ez a
kínai embereknek is nagyon-nagyon fog
tetszeni.
CRI: Hogyan zajlott a műsor összeállítása? Mi ilyenkor az első lépés? Hogyan
kerestetek megfelelő kínai elemeket,
szimbólumokat?
Szűcs Zoltán: Igazból nem nyilatkoz-

hatok arról, hogy pontosan mi szerepel
a műsorban. Ez legyen meglepetés. De
az tény és való, hogy az én fejemben
zajlik le, hogy mi fog megjelenni a
műsorban. Nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a közösség
megcsodálhassa, mi is fog megvalósulni a műsorban. Remélem, hogy nagyon
nagy sikere lesz, és nagyon fog tetszeni
mindenkinek.
CRI: Jól ismered Kínát, a kínai kultúrát?
Szűcs Zoltán: Jártunk már Kínában,
ismerem a kínai kultúrát. Ismerem,
hogy mi zajlik a tavaszünnepen, és mi
a jelentősége, hogy a családnak mi a jelentősége. Ilyenkor mindenki útra kell,
hogy meglátogassa a legidősebb hozzátartozóit, és az egész család összejön
ilyenkor. Tehát persze, ismerjük ezeket
a dolgokat.
CRI: Tudom, hogy az Attraction Látványszínház 2010-ben előadást tartott
a Sanghaji Expón. Milyen benyomást
szerezted?
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Szűcs Zoltán: Mi rengeteget próbálunk.
Úgyhogy minket nem tud kifárasztani
semmilyen felvétel, semmilyen hosszúság, amikor próbálni kell. Mi nagyon
sokat próbálunk hét közben is. Mindennap próbálunk, akár reggel tíztől este
tízig. Ez nem vicc, hanem ez tényleg
így van. Tehát mi nagyon-nagyon sokat
próbálunk. Nagyon nagy összhangban
kell az embereknek dolgozni. De én azt
gondolom, hogy a kínai kultúrában nem
ismeretlen az, hogy sokat dolgozunk, és
együtt dolgozunk közösen, teszünk ös�sze valamit, amiből lesz nagyon-nagyon
szép dolog.
CRI: A szervezőknek mi a véleménye a
műsorotokról? Voltak építő jellegű észrevételeik?
Szűcs Zoltán: Ha tavaly Celine Dion
volt a vendégművész itt, és most az

Attraction, akkor ez egy elismerés
részükre. Úgyhogy jó véleménnyel
vannak a produkcióról, és nagyon tetszik az, amit mi csinálunk. Hiszen ez
a világon mindenkinek felkeltette az
érdeklődését. A Britain’s Got Talentet, a
világ egyik legnagyobb tehetségkutatóversenyét nyertük meg. És igazából
mi voltunk az elsők, akik külföldiként
meg tudták nyerni ezt a versenyt hét
év óta. Ez egy nagyon nagy dolog volt,
és nagyon nagy dolog, hogy most itt
lehetünk és itt beszélgethetünk. Hiszen
1,3 milliárd néző előtt fellépni, nagyon
nagy megtiszteltetés.
CRI: A brit tehetségkutató-műsor pályafutásod csúcsát jelentette. Mire számít a
színház a kínai tavaszünnepi gálaműsor
után?
Szűcs Zoltán: Ez a második csúcsunk.
Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk,
természetesen. A világ minden pontjából érkezik felkérés az Attractionhöz,
természetesen Kínából is. De én azt
gondolom, hogy ez egy olyan fórum
lesz, amelynek révén még több kínai

felkérést fogunk kapni. S nagyon sokat
fogunk még találkozni itt Pekingben,
akár Kínában. Mert biztos, hogy ezután a csapat nagyon sok felkérést fog
kapni Kínából, és világ minden pontjáról. Hiszen ezt a műsort világ minden
pontján fogják nézni. Úgyhogy én azt
gondolom, hogy igen, ez egy nagyon
nagy dolog, ami most velünk történik.
CRI: Az Attraction Simon Cowell
menedzsmentjével szerződött, ami sok
külföldi felkérést jelent. Milyen országokban lépett fel a színház?
Szűcs Zoltán: Azt kell tudni, hogy a
brit tehetségkutató-verseny hatalmas
elismerés volt. És most a menedzsmentünk számára a következő cél Las
Vegas, tehát az, hogy Las Vegasba
menjen a produkció, egy saját másfél
órás önálló produkcióval. Úgyhogy
most ezen dolgozunk mindezek mellett. Természetesen mellette pedig
járjuk a világot: Oroszország, Európa,
London, Amerika... Mindenhonnan
kapjuk, és teljesítjük a meghívásokat,
Afrikából is.

Szűcs Zoltán: Nagyon-nagyon tetszett,
és nagyon el voltunk bűvölve Sanghajtól. Gyönyörű város, és nagyon modern. Egy 3600 férőhelyes színházban
voltunk, és a közösség felállva tapsolt
nekünk. Úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt. Ott nem az árnyékszínházzal
voltunk, hanem egy másik műfajjal. Ez
a black light theatre, a fekete színház,
amely ugyancsak a kínai árnyékszínházra eredeztethető vissza. Mivel ott
szintén a testbeszélésről szól az egész,
gondolom, a kínai közösség ezért érezte
magához közelinek ezt a műfajt, és nagyon-nagyon tetszett nekik.

A magyar művészek a Taishan hegyet formálják meg
a kínai tavaszünnepi gálán
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CRI: A négyórás tavaszünnepi gálán
több mint tízezer énekes, táncos, zenész
és más művész lép fel, ezért rengeteg
próbára van szükség. Nagyon fáradtak
vagytok?

A magyar művészek az Ég templomát formálják
meg a kínai tavaszünnepi gálán
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A belga Pairi Daiza
állatkert felkészült
a pandapár fogadására
Xinghui és Haohao pandák február
végén Kínából a belgiumi Pairi Daiza
állatkertbe költöztek, ahol 15 évet fognak tölteni. Már készült a Brüsszeltől
50 kilométerre fekvő Brugelette városban lévő állatkert külön a pandapárnak
épített létesítménye. Az állatkert kínai
szakértőket is felkért, hogy vizsgálják
meg a pandaotthont.
Tavaly szeptemberben Elio Di Rupo
belga miniszterelnök látogatást tett
Kínában, ekkor állapodtak meg Li
Keqiang kínai miniszterelnökkel, hogy
a két ország közösen pandaszaporításba kezd, e célra pedig a Brugelette
városában fekvő Pairi Daiza állatkertet
választották.

Pascal De Beck, a pandaotthon tervezője elmondta, hogy az állatkert saját Kínai kertjében egy 5300 négyzetméteres
terület ad majd otthont a pandapárnak.
Mint elmondta:
„A pandaotthon főépülete körülbelül
1850 négyzetméter, mindkét pandának
saját nappalija van, az egyik 130 négyzetméteres, a másik 121 négyzetméteres, ahová a látogatók is betekinthetnek.
Ugyanakkor a két pandának saját hálószobákat is kialakítottunk, mindkettő
17 négyzetméteres. Természetesen az
élelmük és a kapcsolódó felszerelések
számára is alakítottunk ki helyiségeket,
van teljesen felszerelt orvosi és állatgondozó szoba is.”

A pandapár szecsuani hazájának mintájára az állatkert egy külön kis dombot és
patakot is kialakított, hogy minél jobban
otthon érezhessék magukat a pandák.
A kis patak nem mélyebb 60 centiméternél, mert bár a két felnőtt panda tud
úszni, ám a remélhetőleg világra jövő
pandabocsok számára veszélyt jelenthet
a mély víz.
A pandaotthon tervezője elárulta, hogy
a meleg nyári napokra is gondoltak a
komplexum tervezésekor. Mint elmondta:
„A pandák hegyvidéki állatok, 24-25
foknál melegebbhez nincsenek hozzászokva, ezért fel kell készülni a forró
nyári napokra, ha Belgiumban ez nem

is fordul elő gyakran. A pandák egy
hetet sem bírnak ki 30 fokos hőségben.
A pandaotthont így hegyi barlanggá
formáltuk, amit légkondicionálóval is
elláttunk. Így a pandapár nyáron is talál
hűvös menedéket, saját tetszésük szerint
ki-be járhatnak a barlangból.”
A Pairi Daiza állatkert sokat fáradozott azért, hogy a Kínából érkezendő
pandapár teljesen otthon érezze magát
Belgiumban. De vajon hogyan értékelték az állatkert felkészültségét a kínai
szakértők? Wang Pengyan, a szecsuani
Wolong Országos Pandavédelmi Terület
igazgatóhelyettese és főmérnöke riporterünknek elmondta:
„Szerintem jó, a pandaotthon alapvetően megfelel a pandapár és biztonságuk
igényeinek. Például a falak magassága
és árkok mélysége megfelelő, a pandák
egy korlátozott területen járhatnak, nem
veszélyeztetik a látogatókat. Fontosnak tartjuk a biztonságot. Ezen kívül
majdnem minden alapvető részletére is
odafigyeltek a pandapár gondozásához.
Néhány kisebb javaslattal és tanáccsal
tudtunk szolgálni a Pairi Daiza állatkertnek, hogy még jobban felkészülhessenek. Például a párzási időszakban
különleges igények vetődnek fel, ame-

lyekre sajnos kevésbé figyeltek. Ezek
megoldására javaslatot tettünk, így a
jövőben könnyebben kezelhető lesz e
probléma.”
A kínai szakértők magasra értékelték a
Pairi Daiza állatkert felkészültségét. Gu
Xiaodong, a Szecsuani Vadvédelmi és
Ellenőrző Központ helyettes igazgatója
elmondta, hogy a belgiumi állatkert
jól felkészült a pandapár gondozására.
Mint elmondta:
„Például a pandaotthonban a látogatótermek megvilágítása gyengébb, mint a
pandák életteréé, így a látogatók jobban
láthatják a pandákat, a pandák viszont
nehezen láthatják a látogatókat, így a
látogatók nem zavarják őket. Emellett
a pandaotthon területén sok olyan hely
van, ahova bambuszokat állíthatnak.
Ez természetes élőhelyüket szimulálja,
a pandákat nem etetik majd, hanem ők
maguk keresik meg a bambuszt. Ez nagyon jó a pandák számára.”
Eric Domb, a Pairi Daiza állatkert alapítója elmondta, hogy sikeresen vizsgázott a pandaotthon, ugyanakkor fontosnak tartja a kínai szakértők javaslatait
és tanácsait. Xinghui és Haohao pandák
várhatóan január végén vagy február
elején érkeznek az állatkertbe. A vadál-

latok gondozásában tíz éves tapasztalattal rendelkező Dr. Tim Bouts lesz a két
panda fő állatorvosa, aki két Kínából
érkező gondozóval együtt terelgeti majd
a pandapár életét és egészségét. Eric
Domb, az állatkert alapítója igyekszik,
hogy a következő 15 évben a pandapár
kényelmes és biztonságos életet élhessen. Mint elmondta:
„Nem szabad elfelejteni, hogy a pandák Kína nemzeti kincsei. Ezért ha más
országba költöztetik őket, különösen
figyelni kell az egészségükre, mindenképpen el kell kerülni a hibákat. Fogadó
állatkertként számunkra az a legnehezebb, hogy hogyan alakíthatunk ki egy
kényelmes életteret számukra, lehetőleg
minél nagyobb területen, hogy ne unatkozzanak a pandák. Sokat fáradoztunk
azért, hogy elég szabadtéri területet
nyújthassunk a pandapár szórakozásához. Például sok mesterséges fatörzset
helyeztünk el, amelyekre bambuszszálak rögzíthetők, ez a pandáknak táplálkozás és kikapcsolódás is egyben. Az
ilyen fatörzseken még fehér eperfaágakat is elhelyeztünk. A fehér eperfa szintén Kínából származik, annak leveleivel
etetik a selyemhernyókat. Szerintük az
eperfa is biztosan érdekelni fogja a pan-

Elio Di Rupo belga miniszterelnök üdvözlő
beszédet mondott a repülőtéren
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dákat.”
Eric Domb nagy Kína-barát, nyolc évvel ezelőtt a Pairi Daiza állatkertben
egy Kínai kertet is létrehozott, amelyben mind a pagodák és pavilonok, mind
a növények Kínát idézik. A kínai kert
építésekor felhasznált szobrokat Eric
Domb elsősorban Kínából szerezte
be. A hamarosan megérkező pandapár
minden bizonnyal a Kínai kert legnépszerűbb látnivalói lesznek. Eric Domb
elmondta:
„Célunk, hogy aki belép Kínai kertünkbe, elfelejtse, hogy valójában még
mindig Belgiumban van. A Kínai kertet
a nyolc évvel ezelőtti 3 hektárról a jelenlegi 8 hektárra növeltük, amelyből
egy 5-6 hektáros területet a látogatók is
megtekinthetnek. A Kínai kertben több
ezer tő, különböző fajtájú bambuszt
ültettük, valamint teacserjéket is. A
teacserje Kína szimbóluma, hiszen először a kínaiak készítettek teát, ültettek
teacserjéket, és más országok Kínától
tanulták el a teázás szokását. Azért ültetünk teacserjéket, hogy a látogatók
elfelejtsék, hogy Belgiumban, és nem
Délnyugat-Kínában vannak.”
A kissé ügyetlennek, ám nagyon ara-

nyosnak tűnő pandák az egész világon
nagyon kedveltek. Zhong Yi, a Kínai
Országos Vadvédelmi Szövetség nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetője úgy véli, hogy a pandaszaporítással
kapcsolatos nemzetközi együttműködés nemcsak tudományos-technikai
tevékenység, hanem azzal erősíteni és
népszerűsíteni is lehet a vadállatok védelmének ügyét. Mint elmondta:
„Belgium szeretne tudományos együttműködést folytatni Kínával a pandaszaporításban. Kína több évtizedes
törekvésének köszönhetően sikerült
megtalálni a pandák mesterséges szaporításának módszerét, ezzel hozzájárulva
állatfajuk fennmaradásához. Jelenleg
Kína más országokkal közös tudományos kutatásokat folytat a fogságban
szaporított pandákkal kapcsolatban.
Ez egyben megerősíti Kína és az adott
ország közötti barátságot is. Az együttműködés során Kína más országoktól
is tanulhat korszerű vadvédelmi módszereket, és természetesen ismertetheti
saját tapasztalatait is. Szerintem fontos,
hogy más országokkal együttműködést
folytassunk a pandák szaporításával
kapcsolatban.”

Xi Jinping és a felesége felkereste a
Pairi Daiza állatkertet.

Peng Liyuan és a belga királyné pandajátékokat ajándékoztak gyerekeknek.

A belga közönség ünnepélyesen üdvözölte a kínai pandákat.
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A pandák üdvözlésére Brüsszel jelképe, a pisilő kisfiú, vagyis a Manneken Pis is a pandának öltözött.

A belga áruházban panda alakú süteményt is árusítottak.

Xinghui és Haohao kis családja vidáman él a belga állatkertben.
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A kínai pandák megérkeztek Brüsszelbe

Xinghui és Haohao kínai pandák február 23-án megérkeztek
Brüsszelbe. Amióta először utaztak pandák Belgiumba, már
27 év telt el. Értesülések szerint a helyi közösség a legmagasabb szintű fogadással üdvözölte a kínai pandákat. Elio
Di Rupo belga miniszterelnök, Pieter De Crem és Alexander
De Croo miniszterelnök-helyettes, valamint Liao Liqiang,
Kína brüsszeli nagykövete külön a repülötérre ment ki a
pandák fogadására. Di Rupo a repülőtéren beszédet mondva
kifejtette, az ország számára óriási dicsőség, hogy a kínai
kormány 15 évre bérbe adott két pandát Belgiumnak, hiszen
ez sokkal hosszabb idő, mint a korábbi volt, ami azt jelenti,
hogy a két ország kész megerősíteni az egymás közti bizalmat, megértést és a baráti kapcsolatokat.
Liao Liqiang, Kína brüsszeli nagykövete üdvözlő beszédében annak a reményének adott hangot, hogy Xinghui és
Haohao sok vidámságot hoz majd a belga és az európai embereknek, és mielőbb születik kispanda.
A politikusok mellett a helyszínen még megjelentek a különböző helyi hírközlő szervek újságírói. Stan Weekers, a
belga tévéállomás tudósítója elmondta: „Úgy tudom, hogy
az állatkert, ahol a két panda majd él, már most tele van
látogatókkal, annak ellenére, hogy a pandákkal ma nem tudnak találkozni.”
Az ünnepélyes fogadást követően Xinghui és Haohao az
új lakhelyükre utaztak, ahol 15 évet fognak tölteni. Eric
Domb, a pandákat fogadó állatkert vezetője így nyilatkozott: „Annak érdekében, hogy a kínai pandák Belgiumba
jöjjenek, sűrűn léptünk kapcsolatba a kínai nagykövetséggel
és az érintett kínai felekkel. Ennek köszönhetően jó barátság
is létesült a kínai kollégákkal.”
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Kevesebb gépkocsi, kisebb szmog?
Az év eleje óta nem ritka a szmogos időjárás Kína több részén, különösen Pekingben és környékén, Hebei és Shanxi
tartományban. A pekingi kormányzat illetékes szervei akcióprogramot dolgoztak ki a levegő megtisztítására. A cél
a pekingi levegő minőségének javítása. Fang Li, a Pekingi
Környezetvédelmi Hivatal vezetője kifejtette, hogy az akcióprogram megvitatásakor a levegőszennyezés megelőzése kapcsán a közösség fellelősége is felmerült.
Statisztikai adatok szerint 2012 végéig a pekingi gépkocsik száma elérte a mintegy 5,2 milliót. Annak érdekében,
hogy hathatósan meg lehessen előzni a gépkocsik számának gyors növekedésével járó levegőszennyezést, Peking
most egy olyan szabály kidolgozását tervezi, amellyel
csökkenthető lenne a gépkocsik száma, hangsúlyozza
Fang Li.
„Most azt vizsgáljuk, van-e lehetőség arra, hogy korlátozzuk a főváros útjait használó, de nem pekingi rendszámú gépkocsik számát, ezzel csökkentve a járművek
összszámát a fővárosi utakon.”
Az életszínvonal emelkedésének köszönhetően egyre
többen engedhetik meg maguknak, hogy gépkocsit vásároljanak. A pekingi kormányzat kifejtette, hogy a jövőben
a fővárosban továbbra is érvényben lesz a gépkocsik rendszámának utolsó számjegye szerinti napi forgalomkorlátozás. Ezzel egyidejűleg Peking még nagyobb erővel ellenőrzi majd a gépkocsik által kibocsátott szennyező gázok
mennyiségének vizsgálatát, hogy a gépkocsik ellenőrzése
még pontosabban igazodjon az országos szabványhoz.
„A szabály arra is kitér, hogy rendkívüli szmog esetén
bizonyos gépjárműtípusok nem közlekedhetnek majd. A
szabálysértőket pedig meg fogják büntetni” – fogalmaz
Fang.
Fang Li leszögezte, hogy 2013-ban Peking fel fogja gyorsítani a tömegközlekedés fejlesztését annak érdekében,
hogy 2013 végére a belvárosban a lakosok 46 százaléka
busszal vagy metróval utazzon, de a kerékpárhasználatot
is ösztönözni fogják.
A Pekingben élő Li hétköznap inkább a buszt és a metrót
választja. „Az emberek kezdik megérteni, hogy a szmogos
időjárás megelőzése nem csupán a kormányon múlik, és
ehhez a közösség összefogására van szükség. Pekingben
mindennapos a szmog, ezért most gyakran busszal és
metróval megyek a munkahelyemre, hiszen a környezet
megóvása nem kizárólag a kormány elhatározásán múlik;
nekünk is törekednünk kell a környezet védelmére” – nyilatkozza a pekingi férfi.
Wang hétköznap autóval megy a munkahelyére, de másokkal is osztozik a kocsin. A pekingi hölgy szerint ez
divatos és környezettudatos, arról nem is beszélve, hogy
jelentősen emelheti az energiafelhasználás hatékonyságát.
„Az interneten találtam rá néhány barátra, akik a közelben
laknak, és a munkahelyünk sincs távol egymástól. Így hétköznaponként egy autóval, közösen megyünk munkába,

ami nemcsak energiatakarékos, de segít a levegőszennyezés csökkentésében is” – mondja Wang.
2013-ban a pekingi kormányzat 180 ezer öreg, nagy károsanyag-kibocsátású gépkocsit szeretne kivonni a forgalomból. Emellett az illetékes szervek a fővárosi utakat
használó vidéki teherautókkal és a rendszámtábla nélküli
motorokkal kapcsolatban is intézkedéseket ígér.
Pekingben 2013 márciusában a 31 nap közül 25 napon
mértek szmogot, és a főváros levegőminősége jóval felülmúlta a nemzetközi határértéket. A sajtóban megjelent
hírek szerint a rossz időjárás és a súlyos szennyezés miatt
sokan döntöttek úgy, hogy a halottak napi munkaszünetet
külföldön töltik.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rámutatott arra
is, hogy a tartós szmog valószínűleg növeli a rákos megbetegedések kockázatát. A külföldi média pedig arról
beszél, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor Peking
már nem a sült kacsáról vagy a pekingi operáról, hanem
a „pekingi köhögésről” lesz ismert. Pekingben a tüdőrákos megbetegedések aránya az elmúlt tíz esztendőben 60
százalékkal emelkedett, még úgy is, hogy a dohányosok
száma évről évre csökken.
A WHO úgy nyilatkozott, hogy a világ legsúlyosabban
szennyezett 20 városa közül 16 kínai. Kína az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását tekintve listavezető, és 19
százalékos arányával a szén jelenti a szennyezés legfőbb
forrását.
Annak ellenére, hogy Kína több részén egyre romlik a
környezet állapota, vannak pozitív jelek is. Az elmúlt öt
évben Kínában összesen 1,46 milliárd tonnával csökkent a
szén-dioxid-kibocsátás. Az erdős területek aránya a korábbi 16,55 százalékról mára 20,36 százalékra emelkedett, a
jó minőségű tengervíz aránya pedig 49,7 százalékról 62,8
százalékra.
A kevesebb szén-dioxid-kibocsátással járó életmód népszerűsítése az ország stratégiájától, a különböző szintű
kormányzatok vezetésétől és a közösség széles körű részvételétől függ. Statisztikai adatok szerint azóta, amióta
2011-ben országszerte bevezették a nejlonszatyrok ingyenes biztosításának tiltását, Kínában évente körülbelül 24
milliárd darabbal kevesebb zacskó fogy, és így évente 4,8
millió tonna kőolajat lehet megspórolni.
A februári és a márciusi szmogos időjárás idején sokan
nosztalgiával gondoltak vissza a 2008-as pekingi olimpia idején tapasztalt szép időre. Szakértők azt javasolják,
hogy a kormány mihamarabb zárja be a Pekingben és környékén fekvő nehézipari parkokat, hiszen az egyik ilyen
központ által okozott levegőszennyezés hatótávolsága
meghaladja az ezer kilométert is.
Sokan úgy vélik, hogy az azonnali megelőzés a levegőszennyezés megoldásának leghatékonyabb módja, de
hosszú távon a szektor és az energetika szerkezetének átalakításában kell keresni a megoldást.
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Külföldiek a pekingi ködben
Az elmúlt napokban sűrű köd és szmog lepte el a közép- és
kelet-kínai városokat. A szmogtakarót 3 vagy akár 6 napig is
el kellett viselniük a városlakóknak. Pekingben, Tiencsinben,
Shijiazhuangban, Tangshanban és Baodingben a levegőszen�nyezési mutatók elérték a legmagasabb, hatos szintet. Az
amerikai The New York Times című lap január 13-án megjelent cikkében a repülőtéri dohányzóhelyiséghez hasonlította
Pekinget. A német sajtó már más hangot ütött meg, és azt is
hozzátette, hogy Peking a világ egyik legtisztább városa.
Az elmúlt időszakban a különböző szintű kormányzati intézkedések és a kínaiak aggodalma volt a beszédtéma. A Kínában élő külföldiek közül sokan javaslatot is tettek a helyzet
javítására.
A Pekingben élő külföldiek túlnyomó részének őszinte véleménye szerint ritka az ilyen ködös időjárás. A mexikói
Gabriela már három éve él Pekingben.
„Ez az első alkalom, hogy ilyen rossz az időjárás. Sohasem
gondoltam, hogy ennyire rossz lehet a városi levegő. Mexikóban mindig nagyon tiszta.”
A téli ködös napokon a pekingi lakosokhoz hasonlóan
Gabriela is ritkán hagyta el lakását, és megszokta, hogy ideje
nagy részét otthon tölti.
Volt nap, hogy a PM2,5 mutatója meghaladta a köbméterenkénti 700 mikrogrammot. A tartós ködös időjárás a helyiek
életére és a városi közlekedésre is hatással volt. A legsúlyosabban szennyezett városi kerületekben a kormányzati személygépkocsik 30 százalékát kitiltották az utakról, az általános és középiskolákban pedig nem tartottak testnevelésórát.
A január 13-a és 14-ei hétvégén volt a legrosszabb a helyzet.
Akkor 58 pekingi építészeti, fémipari és vegyipari cégnek
kellett szüneteltetnie a termelést, továbbá 41 vállalat hozott
intézkedéseket a károsanyag-kibocsátás csökkentésére.
Gabriela úgy véli, hogy a gépkocsik számát tekintve hasonló
a helyzet Pekingben és Mexikóban. A latin-amerikai országban különböző intézkedésekkel korlátozzák a gépkocsik
számát, ahol rendkívül rossz időjárás estén két napig tilos a
személygépkocsik használata.
A sűrű ködről szólva az indiai ösztöndjas, Akhil Parashar azt
mondta, hogy szülőföldjén gyakori a téli nagy köd. Ilyenkor
nem marad más, mint az óvatosság, a lakásba való bezárkózás.
„Hosszú és vastag sállal védekezünk, és lehetőség szerint délután megyünk az utcára, nem pedig reggel vagy késő este. És
ködlámpával vezetünk.”
A svájci Simon Gisler már négy éve tartózkodik Pekingben.
Szerinte a 2008-as nyár volt a legtisztább levegőjű időszak.
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Amikor arról kérdezik, hogy miért lett ilyen rossz a pekingi
téli időjárás, akkor Gisler kissé elbizonytalanodik.
„Ez volt a legnagyobb köd, amit valaha láttam. Tegnap az
egyik svájci barátom e-mailben kérdezte, hogy a pekingi időjárás tényleg olyan rossz-e, mint amit a hírekben olvas? Igennel választottam. Engem is meglepett, hogy még a napot sem
lehetett látni, és hogy a köd napokig nem oszlott fel.”
A kínai környezetvédelmi hivatalok a szenet, a gépjárműveket és az ipari port okolják a ködös időjárásért. Ehhez jön a
kedvezőtlen téli időjárás.
Egy kutatás eredménye szerint 2011-ben Kínában a szénfogyasztás éves szinten 7 százalékkal nőt, és a világ szénfogyasztásának több mint 40 százalékát teszi ki. Ez a szám
sokkal magasabb mint az EU-s és a világátlag.
Statisztikai adatok szerint az utóbbi években a kínai acél- és
cementgyártásba és más iparágakba egyre több pénz áramlik.
A mostani ködös időjárás már regionális probléma, és egy város nem képes megbirkózni a gondokkal.
Becslések szerint 2012-ben a kínai gépkocsik száma elérte a
207,5 milliót, és ezzel már harmadik éve világelső. A gépkocsik által okozott szennyezés is fontos szerepet játszik a levegő szennyezettségében Kínában.
Nemcsak a kínai szakértők, a média és a lakosok, hanem a
Pekingben élő külföldiek is tenni próbálnak a környezet védeleméért.
A kínai kormány fel szeretné gyorsítani a gazdasági átalakulást, de ez nem mindenképpen kellene hogy a környezet rovására menjen.
Simon Gisler elmondta, hogy Svájcban minden nyáron a rengeteg turista és a megnövekvő közúti forgalom miatt egyre
rosszabb a levegőminőség.
„A környezetvédelem nem kizárólag városi probléma, hanem
az egész országé. Minden kínainak oda kellene figyelnie a
környezet védelmére például az energiatakarékossággal és
a tömegközlekedés előnyben részesítésével” – mondja a Pekingben élő svájci.
Frank Kelly brit környezetvédelmi szakértő rámutatott arra
is, hogy a pekingi környezetszennyezés bizonyos mértékben
a földrajzi fekvéssel magyarázható. Emellett a kínai gazdaság
gyors növekedése miatt a városokban sok gyár működik, így
nehéz feladata a levegő minőségének javítása.
A ritka köd és szmog nemcsak Peking, hanem az egész ország
számára riasztó jel. Ha az érintett városok nem gyorsítják
fel a fejlesztés módjának átalakítását, és ha nem fordulnak
a zöldebb termelés felé, akkor az elért eredmények is köddé
fognak válni.

Kínai szmogot importál az USA

A kínai Kantonban a tüdőrák az első számú halálok,
derül ki a kantoni járványvédelmi központ daganatos
megbetegedésekkel foglalkozó osztálya által áprilisban
közölt adatokból. A nők esetében a mellrák az első számú
halálok, de a nők és a férfiak körében a tüdőrák szedi a
legtöbb áldozatot. A 100 ezer rákos közül 47 ezer a tüdőrákos.
A tartomány egészében sem jobb a helyzet.
Guangdongban a rák gyakorisága 23,5 százalékkal magasabb, mint az országos átlag.
A halálos rákbetegségek száma pedig 7,5 százalékkal magasabb, mint az országos átlag, közölte a járványvédelmi
központ. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tartományban
minden ötödik ember halálát rákbetegség okozza. A tartomány székhelyén, Kantonban még ennél is rosszabb a
helyzet. A nyolcmilliós városban minden negyedik ember
hal meg rákban.
A hírben nincs szó arról, hogy miért ilyen magas a rákos
megbetegedések száma, de a volt környezetvédelmi miniszter, Chen Zhu korábban azt állította, hogy a szmog
felelős az évi 350 ezer korai elhalálozásáért.
Egy tanulmány szerint az exportra készülő termékek
gyártása is nagyban hozzájárul Kína súlyos légszennyezéséhez.
A főbb szennyező anyagok az ózon, a szén-monoxid, a
nitrogén-dioxid, kén-dioxid és az üvegházhatású gázok.
Kínai és nemzetközi tudósok kutatásának eredménye azt
mutatja, hogy 2006-ban a kén-dioxid mintegy 36 százalékát, a nitrogén-oxid 27 százalékát és a szén-monoxid 22
százalékát az exportra termelő kínai gyártók bocsátották
ki.
„A fogyasztás, a termelés és a szennyezés szorosan ös�szefüggnek. Nem csupán a termelők a hibásak a szen�-

nyezésért, hanem a fogyasztók is” – nyilatkozta a China
Dailynek Lin Jintai, a tanulmány vezetője, egyben a Peking Egyetem professzora.
„Ezért Kínának és a világ országainak meg kell erősíteniük a légszennyezés elleni küzdelmet, hiszen globális
problémáról van szó” – mondta Lin.
És hogy ez mennyire globális probléma, azt az is jól
mutatja, hogy az exportra termelő kínai gyártók által
kibocsátott szennyezés a Csendes-óceánon keresztül
az Egyesült Államokba is eljutott. A Kínából „importált”
szennyezés 2006-ban 3-10 százalékkal járult hozzá a
szulfátkoncentrációhoz a nyugati parton.
Az erről szóló tanulmány az Amerikai Tudományos Akadémia szaklapjában, a PNAS-ban (Proceedings of the National Academy of Sciences) jelent meg.
Szintén ebben a lapban közölték egy texasi, kaliforniai és
washingtoni csoport kutatásának eredményét. Az amerikai szakemberek szerint a Kínából érkező légszennyezés
lehet a felelős Észak-Amerika és a Csendes-óceán feletti
terület időjárásának romlásáért, számolt be a Guardian.
A csoport számítógépes modellezéssel tanulmányozta
a felhők és az emberi tevékenység nyomán keletkezett
finom részecskék közötti interakciót, és arra a megállapításra jutottak, hogy az Ázsiából, nagyrészt Kínából
származó szennyezés hevesebb ciklonok kialakulását, a
csapadék mennyiségének növekedését okozza, és ennek
következtében még több meleg levegő áramlik a Csendes-óceán középső területeitől az Északi-sark irányába.
„A közepes földrajzi szélességek térségének viharai Ázsia
mentén jönnek létre, és a Csendes-óceánon át a nyugati
partok mentén érik el az Egyesült Államokat” – nyilatkozta a Guardiannek a Readingi Egyetem klímakutatója,
Ellie Highwood.
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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„A modell szerint a részecskék befolyással vannak a viharok erősségére, a felhők sűrűségére, és arra, hogy mennyi
csapadék hullik ezekből a viharokból” – teszi hozzá.
A légszennyezés a világ más országaihoz hasonlóan
Kínában is a nagyvárosokat érinti leginkább. A pekingi
környezetvédelmi hatóság szerint a főváros levegőjében
található PM2,5 mintegy egyharmada a szomszédos városokból származik.
A legfrissebb kutatások eredménye azt mutatja, hogy a
PM2,5 28-36 százaléka a közeli városokból érkezik Pekingbe.
A gépjárművek a főváros levegőjében található PM2,5
31,1, a széntüzelés 22,4, az ipari termelés 18,1 és a por
14,3 százalékát adja. A PM2,5 14,1 százaléka a főzés, az
állattartás, a járműjavítás és a festés együttes eredménye.
„A gépjárművek károsanyag-kibocsátása jelenti a szen�nyezés fő forrását” – nyilatkozta Zhang Dawei, a környezeti hatások felügyeletével foglalkozó pekingi központ
vezetője, hozzátéve, hogy a porral keveredő kipuffogógáz
tovább rontja a levegő minőségét.
A pekingi kormányzat ígérete szerint 2017-re 25 százalékkal csökkentik a PM 2,5 mértékét.
Li Keqiang kínai miniszterelnök március 5-én „háborút
hirdetett” a légszennyezés ellen, amikor a 12. Országos
Népi Gyűlés (ONGY) éves ülésszakán ismertette a kormány munkabeszámolóját. Li ígérete szerint ugyanolyan
elszántan fognak küzdeni a szennyezés ellen, mint ahogy
ezt tették a szegénység felszámolásakor.
„A megfelelő ökológia létrehozása nélkülözhetetlen országunk lakónak életéhez és nemzetünk jövőjéhez. A
környezetvédelem a kínai kormány elsődleges feladata,
és nagy elszántsággal kell teljesíteni ezt a feladatot” – fogalmazott Li.
A legfelsőbb törvényhozó testület a környezetvédelmi
törvény, valamint a légszennyezés megelőzését és csökkentését célzó törvény felülvizsgálatát tervezi, ezzel
javítva a környezet védelmét és az irányítás rendszerét,
jelentette ki március 9-én Zhang Dejiang, az ONGY Állandó Bizottságának elnöke.
Fontos, hogy alapos elemzésnek vessük alá a környezetvédelmi problémák mélyen gyökeredző okait. Ezenfelül
a törvények és a szabályok javításával alapjában véve
vissza kell fordítanunk a környezet romlását, mondta a
kínai vezető.
Kína folytatni fogja az energiatermelés és -fogyasztás reformját, és zöldebbé fogja tenni az energiafelhasználást,
hangsúlyozta Li Keqiang kínai miniszterelnök az országos energiabizottság első ülésén.
Kína több projektet indít az energiaszerkezet átszervezésére, a tisztább energiával véghezvitt zöldebb fejlődés
megvalósításáért.
A megfelelő időpontban korszerű biztonsági intézkedésekkel működtetett új atomerőműveket fogunk létrehozni a keleti parton, mondta Li.
Emellett vízerőműveket, szél- és naperőműveket, az áram
nyugatról keletre történő szállításához pedig ultramagas
feszültségű távvezetéket is építenek majd.
Kínában az elmúlt években gyors növekedés jellemezte a
nukleáris energia ágazatát, de a japán fukusimai erőmű
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Merre járt Michelle Obama Kínában?

2011-es nukleáris balesete óta körültekintőbb lett az új
atomprogramok engedélyezése.
„Az energetikai projektek biztosíthatják a stabil gazdaságnövekedést és javíthatják Kína felkészültségét az
energiabiztonság védelmére” – hangsúlyozta Li, hozzátéve, a projektek az ország energiaszerkezetének korrekciójában is támogatást jelentenek.
A zöldebb energia érdekében Kína megpróbálja felgyorsítani az elektromos autók fejlesztését, és korszerűsíteni
fogja azokat a széntüzelésű generátorokat, amelyek nem
felelnek meg a károsanyag-kibocsátással kapcsolatos előírásoknak.
„Kína háborút hirdet a szmogos időjárás ellen, és energiatakarékossággal, a károsanyag-kibocsátás csökkentésével fogjuk fokozni az ökológia védelmét” – mondta Li.
Az energiaforrások bővítése érdekében Kína nagy hangsúlyt fog fektetni az olyan, a hagyományostól eltérő olajok és gázok fejlesztésére, mint a palagáz (shale gas), a
palaolaj (shale oil), a széntelepeken lekötött metán (coalbed methane) vagy a tömött kőzetekben lévő gáz (tight
gas).
A kínai energiaóriások már jó ideje foglalkoznak a nem
hagyományos gázokkal, és több sikeres fúrást is végrehajtottak főképp Kína délnyugati részén.
Ezenfelül Kína meg fogja nyitni az energiafeltárás ágazatát, és ösztönözni fogja a különböző beruházók igazságos
versenyét a szektorban.
A Li által vezetett országos energiabizottság több mint
tíz illetékes hatóságból áll, és azzal a céllal jött létre, hogy
a főbb energetikai kérdések kapcsán fokozza a stratégiai
döntéshozatalt és a koordinációt.

A Tiltott Város, a Nyári Palota, a nagy fal, a Qindinasztia terrakotta hadserege és a pandák megtekintése után Michelle Obama amerikai First
Lady kínai körútja véget ért. Hét nap, három város: Peking – a főváros, Xian – a történelem és
kultúra városa, Chengdu – Nyugat-Kína gyöngye. Michelle Obama egy teljesen új, a nyugati
turisták körében szokatlan útvonalat választott
kínai körútja számára.
Xi Jinping kínai államfő és felesége, Peng
Liyuan meghívására Michelle Obama, az amerikai elnök felesége március 20. és 26. között
Kínába látogatott. Ez volt az első alkalom, hogy
Amerika első asszonya férje nélkül tett hivatalos
látogatást Kínában.
„A Tiltott Város tényleg város méretű.”
„A Tiltott Város, ahogy neve is mutatja, tényleg
olyan nagy, mint egy város: közel ezer épületet
és tízezer szobát foglal magába” – írta Michelle
Obama a Fehér Ház honlapján közétett útinaplójában. „Ezen a csodálatos helyen mindenütt
körülvesz a művészet és a történelem.”
Miért nem a Quanjude étteremben kóstolta meg
a pekingi kacsát?
Nagyon érdekes, hogy Michelle Obama és lányai
nem a közismert Quanjude étteremben, hanem
a Dadong étteremben kóstolták meg a pekingi
kacsát. A Quanjude étterem több mint 150 éves
múltra tekinthet vissza, és több külföldi vezetőt
is fogadtak már. Ezzel ellentétben a Dadong
étterem 1985-ben nyílt, és a reformált császári
konyha jellemzi, beleértve a pekingi kacsát is. A
Dadong étterem nagyon modern és divatos, még
az étlapot is különlegesen tervezték. Ezzel kapcsolatban Dai Bin, a Kínai Turisztikai Akadémia
vezetője elmondta, hogy Michelle Obama azért
választotta a Dadongot, mert az étterem környezete, a kiszolgálás és az ételei egyaránt népszerűvé váltak a Pekingben élő külföldiek körében,
így az Egyesült Államok pekingi nagykövetsége
a Dadongot ajánlotta a First Lady figyelmébe.
Peking mellett miért Xiant és Chengdut kereste
fel Michelle Obama?
Peking mellett Michelle Obama és lányai felkeresték Xiant és Chengdut is, hiszen e két város a
hagyományos kínai kultúra születésének helye.
Látogatásán keresztül a First Lady azt is szeretné jelezni, hogy ő maga nagyra tartja és szereti
a hagyományos kínai kultúrát. A Qin-dinasztia
terrakotta hadseregénél Michelle Obama nagyon
érdeklődött a több mint 2000 évvel ezelőtt készített agyagkatonák iránt, erről útinaplóján így írt:
„Én és a családom örökké emlékeinkbe zárjuk
ezt az utazást.”
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124

28
2014/6/29 23:43:43

Chengdu volt Michelle Obama kínai körútjának utolsó állomása. A pekingi látogatást követően Michelle
Obama hat órát Xianban, a fennmaradó 43 órát pedig
Chengduban töltötte. „Chengdu rendkívüli szép város.
Ha Kínában laknánk, biztosan Chengdut választanánk”
– nyilatkozott Michelle Obama. A nyugat-kínai kultúra
bölcsőjében, Chengduban nemcsak a történelmi épületekben gyönyörködhettek, hanem a nyugodt életmódot
is megízlelhették.
Nagy fal: Badaling vagy Mutianyu?
A kínai körút keretén belül Michelle Obama és lányai
felkeresték a nagy falat is. Azonban férjétől, Barack
Obamától eltérően Michelle Obama nem a Badaling, hanem a Mutianyu szakaszt látogatta meg. A nagy fal Peking környékén több szakaszra oszlik, közülük Badaling
és Mutianyu szakasza a legismertebb. A Badaling szakasz nagy részét a Ming dinasztiában (körülbelül 400500 évvel ezelőtt) építették, ez a nagy fal legjobban
megőrzött szakasza. Mutianyu inkább a szép természeti
környezete miatt vált népszerűvé. Emellett a Mutianyu
szakasz környékén található egy nemzetközi művésztelep, ahol közel 20 külföldi ország művészei alkotnak.
Az éttermet, ahol Michelle Obama és lányai ebédeltek,
egy amerikai házaspár nyitotta. A kínai stílusú épületben
a kínai és a nyugati konyha remekeit egyaránt kínálják,
sőt, az étlapot is hagyományos ecsettel írták.

Több gyerek, több probléma

Michelle Obama és családtagjai Peng Liyuan
kisérletében a Tiltott Városba látogattak
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Sokan fogadták kitörő örömmel a hírt, hogy Kína tovább
lazít családtervezési politikáján, millióknak engedélyezve a
második gyermek vállalását.
Korábban csak a két egykéből álló párok vállalhattak két
gyermeket, most azonban már elég az egyik szülőnek egykének lennie ehhez. Az eddigi kivételek továbbra is fennmaradnak, így a vidéki területeken továbbra is mindenki vállalhat
második gyermeket, ha elsőszülöttük lány, illetve a fogyatékkal született gyermek is kaphat kistestvért országszerte.
Zhai Zhenwu, a Renmin Egyetem demográfiaprofesszora
számításai szerint 15-20 millió pár számára vált lehetővé a
második gyermek vállalása.
Ugyanakkor, a lehetőség nem feltétlenül jelentkezik magasabb születésszámokban, legalábbis rövid távon biztosan
nem.
A Renmin Ribao által készített felmérésben 6729 olyan pár
vett részt, akiknek egyik tagja egyke. A válaszadók harmada
zárta ki a második gyermekek vállalását, 15,8%-uk pedig
még nem döntött.
„Az előzetes tanulmányok szerint az első vonalbeli, legfejlettebb városok szülői kevésbé hajlandóak második gyermeket
vállalni, mint a másod- és harmadvonal városaiban élő szülők.” – nyilatkozta Zhai a Global Timesnak.
Júliusban került fel az internetre egy lista, amely a tíz legdrágább várost sorolja fel a gyermekek felnevelését tekintve,
összesítve az egyetem elvégzéséig felvetődő költségeket.
Peking végzett az élen 2,76 millió jüannel (közel százmillió
forinttal), kevéssel megelőzve a 2,47 millió jüannel a második helyen végzett Sanghajt.
Bár sokak szerint eltúlzottak ezek a számok, senki sem vitatja, hogy a nagyvárosokban drága mulatság a gyermeknevelés.
„(Már így is) házi vagy gyerek rabszolgának titulálnak minket. Még egy gyerek mindenképpen még nagyobb terhet róna

ránk.” – nyilatkozta Xiao Lei álnéven egy pekingi szülő.
Három évvel ezelőtt Xiao elhatározta, hogy feleségével két
gyermeket fognak vállalni. Bár látszólag közelebb kerültek
céljukhoz, rá kellett jönniük, hogy még sosem voltak olyan
távol tőle, mint most. A szélesebb család irányába fennálló
kötelezettségeik nyomása, valamint a gyereknevelés magas
költségei miatt a pár nem engedheti meg magának a második
gyereket.
Xiao és felesége esete is példázza, hogy bár sok jogosult pár
szeretne egy második gyermeket, a családtervezési politika
lazítása egymagában nem teszi azt lehetővé.
Amikor a 29 éves Xiao felesége boldogan újságolta neki a
hírt, hogy engedélyezett számukra a második gyermek, Xiao
nem osztotta felesége örömét.
„Gondoltál arra, hogy ki fog vigyázni a babára?” – kérdezte
feleségétől.
Három évvel ezelőtt Xiao anyja agyvérzés következtében
félig lebénult. Bár nyugdíjas pedagógus anyja egészségügyi
költségeinek nagy részét utólag megtérítette a biztosító, az
mégis nagy terhet rakott Xiao vállára.
„Akkoriban borzasztó stresszben voltam, és nem volt testvérem, akivel megoszthattam volna ezt. Akkor megesküdtem,
hogy nekem két gyerekem lesz. Nem akartam, hogy a gyerekemnek ugyanezen egyedül kelljen majd keresztülmennie.” –
mondta Xiao.
Xiao anyja még mindig lábadozik, férjére és egy ápoló segítségére szorul mindennap.
Márciusban Xiao felesége egy fiúnak adott életet, és a babát
Xiao apósáék gondjaira bízták, mivel mind Xiao, mind felesége reggel 7-kor indul dolgozni, és csak este 8 körül érnek
haza.
Ketten 14 ezer jüant keresnek havonta (kb. 500 ezer Ft),
amelyből tízezret elvisz lakásuk törlesztőrészlete és a babára
költött pénz. Még egy gyermek vállalása nehéz helyzetbe
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124

30
2014/6/29 23:43:43

hozná anyagilag a párt.
A pénzen kívül egy sor ösztönző létezik a kínai társadalomban az egy gyerek vállalására.
Shandong tartomány 32 szigetből álló Changdao megyéje
sem tapasztalt népességnövekedést, annak ellenére, hogy
1985-től engedélyezett a második gyermek vállalása a halászok számára. Ennek ellenére a 43 ezer embernek otthont
adó megye népessége már nyolc éve csökken.
Sok pár nem élt jogával, hogy második gyermeke születhessen, mivel az egy gyermeket nevelő családok egy sor
előnyben részesülnek. Földosztásnál elsőbbséget élveznek,
kedvezőbb munkalehetőségeik vannak a helyi vállalatoknál, földjük kisajátítása esetén nagyobb kárpótlásban részesülnek, és több segély is jár számukra.
A kínai médiában megjelent vélemények szerint, az országnak lépéseket kell tennie a kétgyerekesek terheinek csökkentésére, hogy elkerüljék azt, hogy a második gyermek a
tehetősek privilégiumává váljon.
Minden nehézség ellenére, a tradicionális gondolkodásmód
erősen támogatja a második gyermek vállalását. A Pekingben élő, Annie néven bemutatkozó nő elmondta:
„Idősebb korban nagyon magányos és szomorú az egykék sorsa. Én szerencsés vagyok, mert ikertestvérem a
Shandong tartományban élő szüleinkhez közel lakik, így
én nyugodtan élhetek Pekingben.” – mondta a 29 éves nő a
Global Timesnak.
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Annie férje egyke, és elhatározták, hogy egyéves lányuk
mellé vállalnak még egy babát, ahogy az új szabályozás
életbe lép Pekingben.
„Nem a költségek alapján döntöttünk. Megoldjuk majd,
hogy anyagi körülményeinknek megfelelően felneveljük
gyerekeinket.” – mondta.
A dél-kínai Guangxi Zhuang Autonóm Régió Liuzhou
városában középiskolai tanárként dolgozó Li Zhenzhen is
pozitívan fogadta az új családtervezési szabályozást, bár ő
csak első terhességére készül.
„Aggódtam, hogy anyósomék neheztelnek majd rám, ha lányom lesz. De így megnyugodhatok, az új szabályok miatt
nem csak egy esélyem van, hogy fiút szüljek.” – mondta Li
a Global Timesnak.
Li férje vidékről származik, és szülei számára nagyon fontos, hogy egy fiúunoka továbbvigye a család nevét. Ezen
kívül Li azért is örül annak, hogy két gyermeke lehet, mert
a testvérek segíthetnek egymásnak az egészséges jellemfejlődésben.
„Én egyedüli gyerek vagyok. Amikor szüleim dolgoztak,
én mindig egyedül voltam otthon, és eléggé magamnak
való lettem, nem szeretem a társaságot.” – mondta.
„Emellett két gyerekkel kisebb a kockázat, és a rájuk nehezedő elvárásokat is közösen viselik.” – tette hozzá.
Kína egyke-generációját már sok ideje kiscsászárokként,
elkényeztetett és önközpontú emberekként jellemzik. Janu-

árban a Science tudományos magazin hasábjain megjelent
kutatás szerint az egykeként felnőtt kínaiak „kevésbé bíznak másokban, kevésbé megbízhatóak, kockázatkerülőbbek, kevésbé kompetitívek, pesszimistábbak és kevésbé
lelkiismeretesek.”
Több szakértő szerint az új családpolitika túl későn jött és
túl keveset tett, hogy megoldhassa az elöregedő társadalom problémáját és a népesség férfi-nő arányának felborulását.
Egy széleskörűen elismert kutatás szerint egymillióval
több baba születhet az új szabályozásnak köszönhetően,
amely nem túl jelentős az évi 16 milliós születésszámhoz
viszonyítva.
„Nem várhatunk túl sokat az új politikától. Lehetetlen
visszafordítani az elöregedő társadalom trendjét.” – mondta Zhai. „Ez minden társadalom elkerülhetetlen stádiuma.
A társadalmi és gazdasági fejlődéssel a termékenységi ráta
természetes módon csökken.” – tette hozzá.
Sok ország, köztük Németország, Oroszország, Szingapúr
és Japán is népességcsökkenést tapasztalt, és ezen a különböző gyerekvállalást ösztönző lépések sem segítettek,
mint az adókedvezmények vagy más támogatások. 2009ben az európai átlagos termékenységi ráta 1,59 volt egy
nőre vetítve
Li Jianmin, a Nankai Egyetem népesedési intézetének
professzora szerint azonban még nem érkezett el az ideje,
hogy második gyermek vállalására ösztönözzék a kínaiakat.
„A népességbázis még mindig nagyon nagy. Kockázatos drasztikus lépéseket tenni.” – mondta Li a Global
Timesnak, hozzátéve, hogy az egy gyermeket vállalók
részére nyújtott támogatásokat nem lehet rövid idő alatt
felszámolni. Mindezek ellenére Li szerint a kormányzatnak bővítenie kell a gyermekgondozási közszolgáltatások
körét, így elérhetőbb árú bölcsődéket és óvodákat kell

nyitni, javítani kell az egészségügyi szolgáltatásokon, és
több szabadnapot kell biztosítani a szülők számára.
Az egyes helyi kormányzatok saját ütemezésük szerint
implementálják az új szabályozást. Várakozások szerint
Guangdong tartomány lehet az első, ahol életbe lépnek az
új szabályok, és várhatóan a guangdongi régiók harmadára
vonatkozik majd a könnyített családtervezési politika 2014ig.
Zhai és Li is egyetértett abban, hogy a mostani könnyítés az
egyke-politika teljes eltörlésének előszelét jelenti. Li várakozásai szerint minden kínai pár számára engedélyezik két
gyermek vállalását az elkövetkezendő öt éven belül.
Többen azon véleményüknek adtak hangot, hogy a növekvő
születésszám további nyomást helyezne a környezetre és a
zsugorodó erőforrásokra, ugyanakkor az élelmiszeripar üdvözölte a változást, amely eladásaik növekedését vonhatja
maga után. A Wall Street Journal szerint az USA növekvő
exportra számíthat szójából, sertésből és egyéb élelmiszerekből.
Az új politika bejelentését követően több vállalat részvényárfolyama megurott, így a bébi tápszereket, játékokat és
zongorákat gyártó vállalatoké, a kondomgyártók árfolyama
azonban kissé csökkent.
Eközben sokan attól tartanak, hogy a nagyobb népesség
miatt még magasabbak lennének az ingatlanárak. Ezen túl
más problémák is foglalkoztatják a gyermekvállalókat. A 28
éves pekingi Cao Chang elmondta:
„Ha kitolják a nyugdíjkorhatárt, ki fog vigyázni a gyerekeinkre? Jól meg kell fontolnom, hogy akarok-e második gyereket, hacsak nem tudok felvenni egy képzett bébiszittert.”
A kínai kormány azt fontolgatja, hogy 65 éves korra emeli
a nyugdíjkorhatárt. Ez azért jelenthet problémát a gyerekvállalás szempontjából, mert egy felmérés szerint a 3 évnél
fiatalabb gyermekek 80%-ára nagyszüleik vigyáznak Pekingben.
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A világ legnépesebb országát terméketlenség kísérti a gyenge
szexuális oktatás miatt
Míg sok pár azt mérlegeli, hogy a kínai családtervezési politika lazulásával vállaljon-e még egy gyermeket, mások számára egyetlen gyerek megfoganása is elérhetetlennek tűnik.
Az újságok hasábjain leginkább a gyereknevelés növekvő
költségeivel foglalkoztak, miközben egy második, sokkal
kézzelfoghatóbb ok is egyre fontosabb: a terméketlenség.
A szakértők között konszenzus alakult ki, hogy a terméketlenség Kína harmadik legsúlyosabb egészségügyi problémájává vált a rákos, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések mögött, a probléma komplex okait, előfordulását és
hatását figyelembe véve.
Több szakértő 50 milliónál is többre becsüli a terméketlen
emberek számát Kínában, és az orvosok is arról számolnak
be, hogy megugrott a terméketlenséggel hozzájuk forduló páciensek száma.
A Kínai Népességi Egyesület 2012-es felmérése szerint a
gyermeknemző korban lévők 12,5%-a, azaz több mint 40
millió ember terméketlen. Két évtizeddel ezelőtt a korcsoport
csupán 3%-a nem tudott utódot nemzeni.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egész világon
50 és 80 millió közé becsüli a terméketlen emberek számát,
megjegyezve, hogy a gyakran idézett terméketlenségi arányok egyes bizonyítékok szerint elmaradnak a valós aránytól.
Többen amellett kardoskodtak, hogy a termékenységnek, és
nem a terméketlenségnek kellene a családtervezési politikát
alakítók figyelmének középpontjában lennie egy túlnépesedett országban. Egészségügyi szakértők azonban visszautasították érveiket.
„A terméketlenség okai az egészségtelen életviteltől a nem
biztonságos abortuszokig és környezetszennyezésig terjednek, és erre az egész országnak figyelnie kellene.” – mondta
Wang Hong, a Pekingi Tianlin Terméketlenségi Klinika vezetője a Global Timesnak.
A technika fejlődésével sok terméketlen párnak születhet
babája mesterséges megtermékenyítéssel, beleértve az in
vitro megtermékenyítést (IVF), az embrió transzfert és az
intracitoplazmatikus sperma injektálást.
„Azonban a mesterséges úton megfogant magzatok nagyobb
egészségügyi kockázatot hordoznak, ami befolyásolni fogja a
következő generáció egészségének színvonalát.” – ismerte be
Wang.
Az orvosi definíció szerint a 12 hónapnyi, védekezés nélküli
közösülést követően is elmaradó teherbeesést tekinthetjük
terméketlenségnek. A férfiakat és a nőket szinte azonos
arányban érinti a probléma; gyakori okok a különböző elzáródások és az alacsony spermaszám.
A dohányzáshoz és túlzott alkoholfogyasztáshoz hasonló káros szokások, a munkahelyi stressz és a környezetszennyezés
is gyakran szerepel a terméketlenség okai között. Azonban
Kínában más, speciális okok is jelen vannak.
A changsha-i egyetemi kórház Orvosi Reprodukciós Központjának adatai szerint az elmúlt években meredeken növekedett a meddőséggel hozzájuk forduló párok száma. Az
öt évvel ezelőtti 30 ezer pácienshez képest ma már 100 ezret
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Egy pár újszülöttek képeit nézegeti a Pekingi Tianlun Termékenységi Klinikán május 4-én.
kezelnek a Changsha Esti Hírek szerint.
Korábban a termékenységi problémákkal küzdők többsége 35
éven felüli volt, azonban ma már a 20-as éveikben járó fiatalok adják az összes páciens közel ötven százalékát, adta hírül
az újság.
„A többszöri abortusz és az alkalmi szex miatt létrejött elzáródások és méhnyálkahártya-vékonyodás a női meddőség
legfőbb okai.” – mondta Wang.
Az Országos Egészségügyi és Családtervezési Bizottság adatai szerint legalább 13 millió terhesség-megszakítást hajtanak
végre Kínában évente, nem számítva az abortusztabletták és
magánklinikák útján történő megszakításokat. Ezen nők fele
legalább kétszer esett át abortuszon, és többségük egyedülálló kiskorú.
„A szexuális oktatás és a védekezési módszerek ismeretének
hiánya, a fiú babák preferálása és az ovulációt kiváltó szerekkel való visszaélés ikrek megfoganásáért mind hozzájárultak
az abortuszok magas számához.” – mondta Wang.
Xu Yimin, a HarMoniCare Női és Gyermekkórház főorvosa
egy másik problémára is rámutatott.
„Az emberek ma tanultabbak és alaposabb tudásuk van.
Eközben a jó szüléssel kapcsolatos elvárásaik is nőttek. Tehát, többet stresszelnek, ami megnehezíti a teherbe esést.” –
mondta Xu a Global Timesnak.
A túlzott fogyást, kis dózisú sugárterhelést és a késői házasodást is az okok között említik.
Felmérések szerint tavaly közel 18 millió egyedülálló harmincas élt Kínában, közülük minden harmadik nő.
Orvosok szerint a legoptimálisabb gyermekvállalási kor húszas éveiktől legfeljebb 35 éves korukig terjed a nők számára.
„Az idő múlásával a reprodukciós képességeik csökkennek.”
– mondta Xu.
Clare Boorhroyd ausztrál termékenységi szakértő szerint a
férfiak kora is hatással van a teherbeesésre.
A maguknál legalább öt évvel idősebb partnerrel rendelkező
35 éven felüli nők 30%-kal alacsonyabb eséllyel esnek teherbe, mintha azonos korú vagy fiatalabb partnerrel próbálkoznának, mondta Boorhroyd a News Corp Australiának.
Több mint 30 évnyi tapasztalattal a háta mögött Xu doktornő
is növekvő számú magzatfejlődési rendellenességről számolt
be.
„Az okok összetettek, azonban riasztó a fiatalok egészségének széleskörű romlása, ami pedig létfontosságú lenne a reprodukciós képesség és az egészséges utódok szemszögéből.”

– mondta Xu.
„Néhány termékenységi probléma elkerülhetetlen a rohanó
életvitel és a várasiasodás miatt, de néhányat el lehetne kerülni ha időben lépünk.” – jegyezte meg Wang, hozzátéve, hogy
a terméketlenség elterjedtsége az egész népesség egészségügyi állapotának romlását is jelzi.
Wang a szomszédos Japán és Dél-Korea diákjaival hasonlította össze a kínai diákokat, megállapítva, hogy az előbbi két
országban az átlagos termet meghaladja a kínai átlagot, és
rövidlátó diákokból is messze kevesebb van e két országban.
2009 óta Kínában a terhességre készülő nők ingyenesen juthatnak folsavhoz.
„Azonban Japánba látogatva láttam, hogy ott különböző
egészségügyi termékek érhetők el különböző korcsoportok
számára térítésmentesen.” – mondta.
A WHO jelentése rámutatott, hogy a terméketlenség a társadalmi problémák széles skálájával áll összefüggésben, köztük
a köz-, szociális és pszichológiai egészséggel és morális kérdésekkel, amelyek akár súlyos elszegényedéshez és társadalmi kirekesztettséghez is vezethetnek.
Kínában a családi vérvonal folytatásának kötelessége mélyen
beleivódott a társadalmi és egyéni elvárások közé, annak
elmulasztása pedig súlyos következményeket vonhat maga
után.
A szülőtisztelet ellen három fő bűn létezik, és ezek közül
az utód biztosításának elmulasztása a legsúlyosabb – vélte
Menciusz.
Sok kínai ember, különösen vidéken még mindig nagy fontosságot tulajdonít a vérvonal folytatásának, és kemény elbánásra számíthat az, aki nem gondoskodik egy utód világra
jöttéről.
A 36 éves Li Chun (álnév) egy Hunan tartománybeli faluból
származik. 2006-ban házasodott meg, azonban felesége egy
elzáródás miatt nem esett teherbe. 2012 októberében végül
mesterséges megtermékenyítés után ikreik születtek egy
shanzheni kórházban.
„Korábban a szüleim szégyellték és mindig kerülték meddőségünk témáját, amikor a szomszédokkal beszélgettek.”
– mondta Li a Global Timesnak. „De miután megszülettek
az ikrek, hazavittük őket a szülőfalunkba és nagy lakomát
rendeztünk. Szüleim büszkék voltak és ismét jókedvűekké
váltak.” – mondta.
A pár legalább négy kórházat is megjárt Hunan és Guangdong
tartományokban, és több mint 60 ezer jüant költöttek a teherbeesésre, szinte minden megtakarításukat, amit migráns
dolgozóként félretettek.
„A költségek eltörpültek a stressz mellett. Az egész folyamat kínszenvedés volt. Amikor az egyik próbálkozás nem
sikerült, akkor elkezdtünk a következőre spórolni. A nyomás
azonban fokozódott minden sikertelen kísérlettel. Mégis, sosem fordult meg a fejünkben, hogy feladjuk.” – mondta. Li és
felesége végül harmadik próbálkozásra sikerrel jártak.
Li azon sokak egyike, akik a mesterséges megtermékenyítéshez fordultak. Azonban az eljárások sokszor nem válnak be,
és a kudarc gyakran minden vagyonukat felemészti.
A Déli Metropolisz napilap tudósított arról, hogy a 36 éves
Huang Wanxiang 2012. március 20-án felakasztotta magát,
miután férje két sikertelen mesterséges megtermékenyítési
kísérlet és egy spontán abortuszt követően beadta a válókeresetet.

Szakemberek dolgoznak a Pekingi Tianlun Termékenységi
Klinika andrológiai laborjában.
Li Hongxiang, a Jilini Egyetem családjogi szakértője elmondta, hogy a fiatalok gondolkodása nagyban megváltozott
az elmúlt években az utódlással kapcsolatban.
„Sok helyen már mindegy a gyermek neme, és sok pár egyáltalán nem szeretne gyereket vállalni. Ugyanakkor néhány
régióban az utód, különösen a fiú utód nagyon fontos.” –
mondta Li a Global Timesnak.
A terméketlenség házasságok felbomlásához is vezethet,
bár a törvény szerint ez nem adhat okot a válásra. Március
negyedikén a Guangxi Zhuang Autonóm Terület bírósága elutasította Liu Yan válási keresetét, amit a nő azután adott be,
hogy a férje sterilnek bizonyult.
Ahogy egyre többen támaszkodnak mesterséges megtermékenyítésre, az ehhez kapcsolódó orvosi szolgáltatások virágzásnak indultak Kína-szerte. Ugyanakkor valószínűleg sokuk
hamis ígéretekkel hirdeti magát, és szakembereik sem mindig
felkészültek.
A hivatalos statisztikák szerint Kína 30 tartományi szintű
régiójában 356 egészségügyi intézmény jogosult mesterséges megtermékenyítést végezni, közülük a legtöbb, 46,
Guangdong tartományban található.
2003-ban még csak 18 intézmény végezhetett mesterséges
megtermékenyítést.
Körülbelül 15 ezer baba születik a mesterséges megtermékenyítésnek köszönhetően évente csak Pekingben, miközben
a 3. Pekingi Orvosi Egyetem Termékenységi Központjának
2012-ben 370 ezer páciense volt.
Az egyre több, mesterséges megtermékenyítést végző kórház
azonban még mindig kevésnek tűnik. A korlátozott hivatalos erőforrások és csatornák miatt egy nagy és jövedelmező
földalatti láncolat jött létre, amely spermium- és petesejt
adományozással, valamit béranyasággal üzletel néhány déli
városban, adta hírül egy shandongi újság.
Egy névtelenséget kérő pár elmondta, hogy több ilyen intézményben is megfordultak, és a sikeres teherbe esést követően
két alkalommal is váratlanul megállt a magzat fejlődése a
második hónapban, majd a nő elvetélt. Mint kiderült, kétszer
is félrediagnosztizálták a nő állapotát az engedély nélküli
klinikákon. Végül a pár egy nagy, hivatalos intézményhez
fordult, ahol első próbálkozás után megszületett egészséges
kislányuk.
„Feleslegesen öltük bele az időnket és a pénzünket. Sokkal
hamarabb véget vethettünk volna agóniánknak.” – összegezte
a tanulságot a férfi.
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Sorozattól éled újjá
a k í n a i K o re a - m á n i a
Kínában hatalmasat robbant egy dél-koreai fantasztikusromantikus szappanopera, ami egyben a hallyuként ismert
koreai popkultúra iránti rajongást is újjáélesztette a világ
legnépesebb országában.
A SBS TV kereskedelmi csatornán december közepe és február vége között sugárzott Csillagbeli szerelmem című sorozat egy űrbéli idegen és egy A-listás színésznő szerelméről
szól, Dél-Koreában pedig 30%-os közönségaránnyal futott.
A nagysikerű sorozat azonnal belopta magát a kínai közönség szívébe, Kim Soo-hyun és a főhősnőt alakító Jun Ji-hyun
egy csapásra a fiatal kínai nézők kedvencei lettek.
Bár a szappanoperát sohasem játszották a nagyobb tévéhálózatok, nemrégiben mégis besöpörte a 3 milliárdodik nézőt
az ország régi epizódokat játszó nagy internetes oldalain.
„Ha hozzávesszük a sorozatot helyi terjesztőktől megvásárló
kisebb oldalak megtekintéseit is, az érdeklődők száma jóval
meghaladja a 3 milliárdot,” mondta a szappanoperát gyártó
HB Entertainment egyik tisztviselője a dél-koreai Yonhap
hírügynökségnek.
„Még több nézőhöz juthat el a sorozat, ha a jövőben levetítik
a különböző tévécsatornák is,” tette hozzá.
A szakértők szerint a sorozat segített újjáéleszteni a hallyu
népszerűségét Kínában épp akkor, mikor a Gangnam Style-t
játszó dél-koreai rapper, Psy és a jellegzetes lovaglást imitáló mozdulata keltette hatalmas őrület éppen halványodni
kezdett.
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„Szerintem a friss sztárok, mint Kim, éppen a megfelelő
pillanatban bukkantak fel, mikor a hallyu sztárok generációs
váltása szükségessé vált, ami fontos tényező volt a legújabb
őrület kialakulásában,” mondja Ha Jae-bong popkultúra kritikus.
A kínaiak hallyu rajongása a kilencvenes évek végén kezdődött a dél-koreai szappanoperákkal, és a Téli szonáta,
illetve a Daejanggeum, azaz A palota ékköve című televíziós
drámák 2002-03-as megérkezésével érte el a csúcspontját.
Azonban a koreai sorozatok az elmúlt évtizedben sokat vesztettek a népszerűségükből Kínában és a többi ázsiai országban.
A Csillagbéli szerelmem népszerűségének ékes bizonyítéka,
hogy a kínai Jiangsu tartományban fekvő Nanjing egyik tévécsatornája meghívta Kimet egy közkedvelt szórakoztató
műsorba. A televízió a hírek szerint 521 millió wont (489477
dollárt) és egy magángépet kínált fel a sorozatszínésznek a
vendégszereplésért.
Kim hatékony védelmének biztosítására az esetleges támadásoktól a televízió-csatorna soha nem látott mértékben erősítette meg a biztonsági rendszerét, mielőtt a férfi szombaton
megérkezett a stúdióba.
A nézőknek tilos volt táskát vagy fényképezőgépet, illetve
innivalót bevinniük a felvétel helyszínére, ahol a kijelölt helyekre kellett ülniük a névkártyájukkal a mellkasukon.
A stúdióba szóló belépőjegyek ára akár 48 ezer dollárra is
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felszökött, mivel a rajongók kétségbeesetten igyekeztek a
színész közelébe jutni, ahogy arról a kínai sajtó beszámolt.
A tévédráma népszerűsége jóval túlmegy egy popkulturális
jelenség hatókörén.
Mióta a főhősnő Jun egyszer az egyik epizódban megemlítette, hogy „a sült csirke és sör jó páros egy havas napra”,
Kínában a „sült csirke-sör kombó” úgy fogy, mintha ingyen
osztogatnák.
A Ming Pao nevű prominens hongkongi napilap szerint egy
hangzhoui japán szusiétterem a Bálint-napot megelőző hét
egyik napján ezer adag sült csirke-sör menüt adott el szusi
helyett. Ezt a menüt még az InterContinental Hangzhou is
felvette a Bálint-napi ajánlatcsomagjába.
Néhány sanghaji koreai sült csirkét áruló kifőzdében az embereknek legalább három órát kell várniuk egy adagra.
A napilap arról is beszámolt, hogy egy elkötelezett női rajongó a Hunan tartományi Changshából egymás után nyolc
étkezésre fogyasztott sült csirkét.
Ráadásul teljesen kiürültek a készletek a Jun által viselt
divattermékekből és kiegészítőkből, a szépségklinikák pedig arról számoltak be, hogy egyre többen kérik, hogy az
arcukat a színésznő és más koreai sztárok arcához hasonlóra
szabják a plasztikai sebészek.
A sorozat zenéje sem úszta meg az egész Kínán eluralkodó
őrületet. A LYn nevű dél-koreai popénekest, aki a szappanopera Sorsom című főcímdalát énekli, vendégszereplésre
hívták egy kínai zenei díjátadó-műsorba március 27-én.
Nagyon ritka, hogy egy koreai balladaénekes – és nem egy
bálványozott együttes – kapjon ekkora figyelmet külföldön
egy tévédráma zenéjéért.
A koreai sorozatok még az éves kínai politikai tanácskozó
ülésszakon is szóba kerültek.
„A koreai tévédrámák jobbak a mieinknél,” mondta a
Beijing News szerint az egyik törvényhozó ülésen Wang
Qishan, a Kínai Kommunista Párt egyik vezető tisztségviselője. „ A koreai szappanoperák magva és lelke a hagyományos kultúra desztillációja.”
Wang a Kínai Kommunista Párt Politburójának tagja, valamint a Központi Fegyelmi Bizottság vezetője.
A Csillagbéli szerelmem nem az egyetlen darabja a koreai

popkultúra közelmúltbeli újbóli felvirágzásának.
Több koreai tévéműsor, pl. a Hová megyünk, apu?, Énekes
vagyok, K szupersztár és Rejtőző dalnok is hatalmas sikert
aratott a kínai nézők körében az elmúlt hónapokban, miután
a kínai tévécsatornák elkészítették belőlük a saját feldolgozásukat.
Az örökösök című SBS szappanopera több mint 900 millió
nézőt gyűjtött be azóta, hogy tavaly októberben elkezdték
feltölteni az epizódjait a Youkura, Kína legnagyobb internetes videó-megosztójára.
A szappanopera népszerűségének hála, pénteken több ezer
kínai rajongó zsúfolódott be a hangzhoui Xiaoshan nemzetközi repülőtér utas-termináljába, hogy láthassák a sorozat
férfi főszereplőjét, Lee Min-hót, aki egy tévéműsor vendégszereplőjének érkezett a városba.
A kritikusok szerint a Csillagbéli szerelmem sikerének titka
a sorozatszínészek fizikai vonzerejében és a karakterekben
rejlik.
Jun alakítja az arrogáns, de huncut filmcsillagot, Cheong
Song-it, amibe korábbi szerepei nyomán kialakult saját
imázsát is beleépíti, magyarázza Hwang. A kritikus szerint a
színésznő eddig is életteli, szexi és barátságos alakokat formált meg. Kim, a férfi főszereplő pedig egy komoly, de melegszívű 400 évvel ez előttről származó földönkívüli lényt
alakít a tőle telhető legnagyobb hitelességgel, teszi hozzá
Hwang.
A kritikus szerint az is hozzájárul a sorozat sikeréhez, hogy
több különböző műfajt elegyít. Van benne fantasy, romantikus komédia, történelmi dráma és thriller is, ami szokatlan
keverék a kínai nézőknek.
Más kritikusok szerint a koreai tévéműsorok, legyenek bármilyen profin is elkészítve, nem arattak volna akkora sikert
Kínában az internet, mint elosztócsatorna híján.
„A Csillagbéli szerelmem és Az örökösök sikere nagy részben az internet, mint terjesztőmédium hatalmának köszönhető,” mondta Jeong Deok-hyeon, az egyik kritikus. „Az
internetnek hatalmas a befolyásoló ereje, robbanásszerűen
tud új dolgokat eljuttatni a nézőkhöz és viszonylag mentes a
kormánycenzúrától.”

A Csillagról jöttél című dél-koreai tévésorozat a kínai
tévében egyre népszerűbbé vált, Gianna Jun és Kim Soo
Hyun főszereplők reklámértéke igen magas lett
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A kínai orvos órája:

Bevezetés a hagyományos
kínai orvoslásba

Tíz éve hagyományos kínai orvoslási klinikát működtet Yu Funian professzor Magyarországon
Bevezetés a hagyományos kínai orvoslásba
Mi a hagyományos kínai orvoslás? A hagyományos kínai
orvoslás egy Kínában kialakult gyógyászati rendszer, amely
az ősi kínai Han nemzetiség orvosi gyakorlatára épül, és több
ezer éves múltra tekint vissza. A hagyományos kínai orvoslás
különbözik a nyugati gyógyítástól. Ez egy integrált rendszer,
ami a yinnel, a yanggal, és az öt elemmel kapcsolatos elméleteken alapul. Az egészség és betegség közötti átmenet törvényszerűségeit, illetve a különböző betegség megelőzését,
felismerését, kezelését, rehabilitációját és az egészségvédő
módszereket kutatja. A hagyományos kínai orvoslás hosszú
időn keresztül összegyűjtött gyógyászati tapasztalatokból
fejlődött ki, szintetizálva az ősi kínaiak betegségek elleni
küzdelmük során szerzett tapasztalatait és bölcsességeit. Természetesen ebből az ismeretanyagból nem csupán a kínaiak
profitálhatnak. Az évek során egyre több nyugati ismerte, sőt
szerette meg a hagyományos kínai orvoslást, amelynek segítségével egészségesebben élhetnek.
Mától minden magazinban egy Magyarországon élő tapasztalt, hagyományos kínai orvoslással foglalkozó orvos fog
kimondottan a magyarok testalkatára és a magyar éghajlatra szabott tanácsokat adni önöknek arról, hogyan élhetnek
egészségesebb életet. Ma dr. Yu Funiannal, a Hagyományos
Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületének elnökével
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készített interjút olvashatják. Dr. Yu roppant gazdag tapasztalatokkal rendelkezik, és rendszeresen ingyenes vizsgálatokat
végez a magyar rendőrök körében is.
Dr. Yu, először bemutatná röviden a hagyományos kínai orvoslást az olvasóinknak?
Aki szeretné a hagyományos kínai orvoslást megismerni,
annak először meg kell értenie az Ég, a Föld és az ember
közötti kapcsolatot. Az emberi test szoros kapcsolatban áll
a természettel, és együtt változik a négy évszakkal. Ha meg
akarjuk ismerni az emberi testet, a yin és yang fogalmából
kell kiindulnunk. A világegyetem minden jelenségégében felbukkan a yin és yang jelleg, aminek az elméletét legelőször
a Ji Csing írta le. A később keletkezett Huang Di Nei Jing,
a legjelentősebb hagyományos kínai orvoslási könyv, azaz
„A Sárga Császár Belgyógyászati Könyve” már részletes
leírást tartalmaz a yinről és a yangról. Minden yang jellegű,
ami tüzes, meleg, aktív és mozgalmas. Minden yin jellegű,
ami hideg és nyugalmas, ahogy a víz. A yin-yang elmélete
magyarázattal szolgálhat az emberi test élettani működésére,
a betegségek kórtanára, sőt, a természeti jelenségekre is. Például a nyár meleg, yang jellegű, míg a tél yin sajátosságokkal
bír. A yin és yang átlényegülhet egymássá. A négy évszak
közül a yang nyáron van a csúcson, utána fokozatosan apad,
miközben a yin folyamatosan duzzad, hogy télen tetőzzön,
tavasszal pedig újraindul ez a végtelen körforgás. Sok éves
orvosi tevékenységem során magam is tapasztaltam, milyen
fontos kapcsolat áll fenn a betegségek, az évszakok, és a yinyang váltakozása között. Ezt csak az egyetem után értettem
meg teljesen. Például a nátha és köhögés oka különbözik a
négy évszakban, így a kezelés módja is más. Ha azonos módszert vetünk be minden évszakban, nem érjük el az ideális
hatást. A lényeg: a yin-yang elmélet nagyon fontos.
Azt mondta, hogy minden jelenségben megtalálható a yin és
a yang is. Az emberi testben melyik szerv yin, melyik yang
jellegű?
Az ősi emberek funkciójuk alapján két csoportba osztották a
belső szerveket. A szív, a máj, a lép, a tüdő és a vese az öt yin
jellegű zang szerv. A gyomor, a vastagbél, a vékonybél, az
epehólyag, a san jiao és a húgyhólyag a hat yang jellegű fu
szerv. Az emberi testben keringő csi yang jellegű, a vér yin
jellegű, a felsőtest yang jellegű, az altest pedig yin jellegű,
a hát yang jellegű, míg a has yin jellegű. Láthatjuk, milyen
részletesen osztották fel a belső szerveket. Ez az elmélet
fontos szerepet tölt be a gyógyászatban, hiszen a yin és yang
folyamatosan átalakul egymássá. Ha egy testben a yang erősebb a yin-nél, akkor korlátozni kell a fejlődését, és a yin-t
táplálni. Ha a yin van túlsúlyban a yang-hoz képest, épp az
ellenkezőjét kell tenni. Csak akkor lehet egészséges az ember, ha a yin és yang egyensúlyban van a szervezetében.
A yin és yang milyen hatást gyakorol az emberi testre?
Azt szoktuk mondani, hogy az emberi test az Isten által
megalkotott legfinomabb gépezet. A yin és yang együttműködése miatt mindegyik „alkatrésze” kényes, és a „kicserélt
alkatrész” sose lesz jobb, mint az „eredeti”. A megbetegedés
előtt már gyakran mutatkoznak bizonyos jelei a yin és yang
egyensúly felborulásának, ám, ezeket sokszor figyelmen
kívül hagyja az ember. Nem érzékeli a zang és fu szervek
változásait, ezért hirtelen megbetegszik. A Huang Di Nei Jing

azt írja: késő elkezdeni kutat ásni, amikor már megszomjaztunk, késő elkezdeni fegyvert kovácsolni, amikor már dúl
a háború. Ha valaki hosszú életre vágyik, be kell tartania
a yin és yang elméletnek megfelelő életrendet. Más szóval
igazodnia kell a természet yin és yang ritmusához, hiszen
csak így lehet egészséges és hosszú az élete. Ellenkező
esetben könnyen megbetegszik az ember. Az egészséges és
hosszú élet szoros kapcsolatban áll a yin-yang váltakozásával. Az imént az élettani működésre vonatkozó szempontokat tekintettem át, most pedig rátérnék a kórtanra. Amikor
felborul a yin és yang egyensúlya, megbetegszünk. A hagyományos kínai orvoslás kezelési módszerei, például az
akupunktúra, a kínai gyógynövények és a masszázs mindmind harmóniát próbálnak teremteni a yin és yang között,
hogy meggyógyuljon a beteg.
Miben különbözik leginkább a hagyományos kínai orvoslás
a modern nyugati orvostudománytól?
A hagyományos kínai orvoslás és a modern orvostudomány
elméleti és kezelési módszerei is különböznek. Először
nézzük a felfogást. Mindannyian tudjuk, hogy a modern orvostudomány kísérleteken alapul, például a vizsgálatokhoz
mikroszkópot használ. A hagyományos kínai orvoslás a tapasztalatokon alapszik, illetve átfogó elemzés, összehasonlítás és a négy évszak váltakozása alapján diagnosztizálja a
betegséget. A legjobb példa erre az öt vizsgálati módszer:
a megtekintés, a meghallgatás, megszaglás, kikérdezés, és
megtapintás. Másodszor a modern orvostudomány bizonyos betegségekre bevett kezelési módszerekkel reagál,
például minden lázas betegnek ugyanazt a gyógyszert kell
bevennie. Ezen kívül a nyugati gyógyászat a laboratóriumi
vizsgálati eredmények alapján diagnosztizálja a betegséget.
A hagyományos kínai orvoslásban az orvos a beteg alkatára
és saját tapasztalataira hagyatkozva állapítja meg a betegség
okát. Ezért minden egyes lázas beteget másfajta módszerrel
kezel, amelyeknek természetesen a hatása is eltérő lesz.

Milyen a magyarok alkata? A hagyományos kínai orvoslás
miben segíthet nekik?
A magyarok eredetileg nomád nép voltak. Bár látszólag
nagyon erősek, húst és tejet szeretnek fogyasztani, a gyakorlati tapasztalataim azt mutatják, hogy a legtöbb magyar
alkata éppen a nagy mennyiségű hústól és hideg italtól
yang-hiányos. A magyar nők nem szoktak melegen öltözni,
egyesek még zord tél idején is csak harisnyát és szoknyát
vesznek fel. Emiatt a szokás miatt hideg csi halmozódik fel
a testben, ami számos betegséget, például meddőséget, reumát és ízületi gyulladást okozhat. Emellett a yang-hiányos
típus hajlamosabb a depresszióra és az allergiára. Európában a hagyományos kínai orvoslás leginkább az akupunktúrát alkalmazza, ami igen hatékonyan szűnteti meg a különböző fájdalmakat, például a fejfájást és reumás kínokat.
A hagyományos kínai orvoslás szerint „az akadály okozza a
fájást”. Az akupunktúra és a kínai gyógynövények elősegítik az energia áramlását a csatornákban. Ha akadálytalanná
válik a keringés, a fájdalom enyhül, és végül teljesen meggyógyul a beteg, aminek persze minden páciens nagyon
örül.
Általában milyen betegeket gyógyít?
A pácienseim 90%-a magyar, elsősorban helyiek. Több
nyugati ország nagy nemzetközi cégeinek alkalmazottai és
diplomaták is felkerestek már, általában krónikus betegségek vagy különböző fájdalmak miatt. Rajtuk kívül olyan
betegek is ránk találtak, akiken a modern orvostudomány
nem tudott segíteni. Voltak, akik szinte az összes híres
kórházat megjárták, mégsem gyógyultak meg, így végül
a hagyományos kínai orvoslással is tettek egy próbát. Ha
sikeres a kezelés, annak hamar híre megy. A meggyógyított
páciens általában minket ajánl a családtagjainak is.

Kövess minket a Facebookon!
Kínai Terápia

Yu Funian professzor és segédje
megtapintja a beteg pulzusát

E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Ezekkel védd a tested!
Az emberi testnek szüksége van bizonyos ásványi anyagokra. A következőkben 10 testünkre jótékonyan ható tápanyagot mutatunk be, amelyek segítségével „tetőtől-talpig”
egészséges és gyönyörű leszel.
Védd az agyad spenóttal!
A spenót egy olyan élelmiszer, ami rengeteg karotint és
enzimet tartalmaz, illetve sikeresen megakadályozhatja az
agyi keringési zavarok kialakulását. A szakértők szerint a
spenótban van a legtöbb az ilyen tápanyagokból. A spenóton
kívül a metélőhagyma, újhagyma, paradicsom, sárgarépa,
dió, földimogyoró, pisztácia és fenyőmag is hasonló módon
óvja az agyunkat.
Védd a szemed édesburgonyával!
Az A-vitamin hiánya miatt gyengül a szem fényérzékenysége, amelynek következtében a szem nehezebben alkalmazkodik a sötét környezethez, sőt szélsőséges esetben farkasvakság is felléphet.
Az édesburgonya ellátja testünket a szükséges A-vitaminnal.
Ráadásul, nemcsak a szemünknek kedvez, hanem még a bőrünket is selymesebbé varázsolja.
Védd a tüdőd paradicsommal!
A legfrissebb brit kutatások szerint a paradicsom heti háromszori fogyasztása hatékonyan megelőzi a légzőszervi
betegségeket. De ne feledd, likopin- és cukortartalma fordítottan arányos, tehát minél savanyúbb a paradicsom, annál
több A-vitamint tartalmaz.
Védd a hajad tengeri hínárral!
Számos élelmiszer ápolja a hajunkat: például, a fekete szezámmagtól természetesebb lehet a haj színe, a gyömbértől
gyorsabban nőnek a hajszálak, a diótól pedig egészségesebben fénylik a hajunk. De tudod, melyik étel nyújt teljes
körű ápolást és védelmet a hajadnak? A tengeri hínár. A
táplálkozási szaktanácsadó véleménye szerint a tengeri hínár rendszeres fogyasztása nem csupán a szükséges jódot
biztosítja a szervezetnek, de egyúttal serkenti a haj növekedését, könnyebben kezelhetővé teszi és természetes fényt is
kölcsönöz neki.
Védd a lábad banánnal!
A banán gazdag káliumban, ezért „a lábvédelem szakértő-
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jének” is nevezzük. A kálium hozzájárul a láb izomtömegének
növeléséhez és a lábgörcs megakadályozásához. A banán mellett a zeller is óvhatja a lábunkat, hiszen a benne található kalcium-karbonátot könnyen megemészti az emberi test. Biztosítja
a lábnak kellő kalciumot, illetve védelmet nyújt az altestben
kialakuló ödémák ellen is.
Védd a szíved tengeri halakkal!
Német szakértők egy sor kísérlettel bizonyították, hogy ha naponta legalább 50 gramm halat elfogyasztunk, akkor 40%-kal
csökken a szív és érrendszeri megbetegedések előfordulásának
kockázata. A halakban, különösen a tengeri halakban sok a telítetlen zsírsav, ami csökkenti a vérnyomást és pulzusszámot, így
védi a szívünket.
Védd a veséd fekete babbal!
A fekete bab formája hasonlít az emberi vesééhez. A hagyományos kínai orvoslás szerint a fekete bab íze édes és az energiája
harmonikus. Többek között erősíti a vesét, javítja a vérkeringést
és méregtelenít. Különösen hasznos azoknak, akinek gyenge a
veséje.
Védd a gyomrod káposztával!
A káposzta az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott 10
magas tápértékű zöldség egyike. Az orvosok azt javasolják,
hogy a gyomorfekélyben vagy nyombélfekélyben szenvedő betegek mézzel fogyasszák a káposztát, mert ez elősegíti a gyógyulást.
Védd a körmeid tojással!
Az egészséges ember körmének színe rózsaszín. Ha megváltozik a köröm színe, joggal gyanakodhatunk valamely szervünk
betegségére vagy táplálkozási hiányosságra. A gazdag fehérjebevitel nélkülözhetetlen a köröm rendben tartásához. A tojások
pedig éppen a megfelelő minőségű fehérjét biztosíthatják ehhez.
Védd a bőröd brokkolival!
A brokkoli tápanyagokban gazdag és finom is, valamint kiváló rákellenes étel, ami különösen a gyomor-, emlő- és bőrrák
megelőzésében tölt be fontos szerepet. A brokkoliban sok az Aés C-vitamin, illetve a karotin, amik erősebbé és rugalmasabbá
teszik a bőrünket.
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