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Az APEC-csúcs Pekingben

November 5. és 11. között Pekingben rendezték az Ázsiai és
Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) illetékes
rendezvényeit. A rendezvények közt volt magas rangú tisztviselők – például a kereskedelmi és energiaügyi miniszterek
– értekezlete valamint az APEC vezetőinek nem hivatalos találkozója.
A lassan helyreálló világgazdaságot az idei APEC-értekezletnek több témája is lefedi: a regionális gazdasági integráció
gyorsítása, az innováció, a reform és növekedés előmozdítása
illetve az infrastruktúrában fennálló együttműködés megerősítése. Wang Yi kínai külügyminiszter így tájékoztatott,
„Az eltelt 25 évben az APEC-tagországok száma 12-ről 21-re
emelkedett, az APEC a legmagasabb együttműködési rendszer
ebben a térségben, és itt alakították ki a legfőbb platformot
arra, hogy a tagországok a térség fejlődéséről tárgyalnak.
1989 novemberében Ausztrália, az Egyesült Államok, Kanada,
Japán, Dél-Korea, Új-Zéland és a Délkelet-Ázsiai Nemzetek
Szövetsége (ASEAN) 6 tagországa a kanadai Canberrában tartotta az APEC minisztereinek első értekezletét, ami az APEC
alapítását jelentette. 1991 novemberében Kína is csatlakozott
az APEC-hez. Wang Yi kijelentette,
„Az APEC létrehozása összeköti a Csendes-óceán menti országokat; összeköti a fejlett országokat a feltörekvő országokkal. Az APEC-tagországok népessége a világ népességének
40%-át teszi ki, a GDP-je a világ GDP-jének 57%-át teszi ki,
a kereskedelmi összeg pedig a világ 46%-át. Az ázsiai csendes-óceáni térség a legdinamikusabban növekvő terület a vilá-

gon.”
Az APEC gyors fejlődése az elmúlt években az óriás kereskedelmi összegnek volt köszönhető. Most azonban lassul a
kereskedelmi összeg növekedése, a regionális fejlődéshez friss
erőre van szükség. A szabad kereskedelmi övezet pont ilyen új
dolog, ami élénkítheti a gazdasági növekedést.
„Az APEC-tagországok vezetői már régen megállapodtak a
szabad kereskedelmi övezet létrehozásáról. Az idei pekingi
APEC-csúcson a vezetők megegyeztek az övezet elindításában, ami azt jelenti, hogy a korábbi kívánságok valósággá váltak.”
Az idén májusban a kínai tengerparti Qingdaóban tartották az
APEC gazdasági minisztereinek értekezletét, ahol főleg a szabad kereskedelmi övezetről tárgyaltak. Az értekezletet követően a miniszterek előkészültek az övezet létrehozásáról szóló
útiterv kidolgozására.
Már 2006-ban javasolták az ázsiai csendes-óceáni szabad kereskedelmi övezet létrehozását. 2013 óta Kína kezdeményezi
az övezet építésének gyorsítását, mint ahogyan Sun Yuanjiang,
a kínai kereskedelmi minisztérium nemzetközi főosztályának
helyettes vezetője kijelentette,
„Kína reméli, hogy mielőbb elindul a
létrehozás folyamata és az APEC többi tagországa is komolynak tekinti majd ezt a dolgot.”
A szabad kereskedelmi övezetet leszámítva Kína kezdeményezte az Ázsiai Infrastruktúra Befektetési Bank létrehozását.
Október 24-én 21 ország képviselői írták alá a létrehozásról
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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szóló megállapodást. A megállapodás aláírása mérföldkőnek
számít, ami azt jelenti, hogy Ázsiai Infrastruktúra Befektetési
Bank előkészítése új szakaszba lépett. Jelenleg főleg a többoldalú fejlesztési bankok - például a Világbank, az Európai
Befektetési Bank, az Ázsiai Fejlesztési Bank – fontosak. Milyen szerepet játszik mindebben a most létrehozandó Ázsiai
Infrastruktúra Befektetési Bank? Ázsiában az infrastrukturális
létesítmények építéséhez rengeteg pénzre van szükség: évente
800 milliárd dollárra, de eddig a szükséges pénznek csupán
az 5%-át tudja kínálni az Ázsiai Fejlesztési Bank. Ilyen állapotban az Ázsiai Infrastruktúra Befektetési Bank létrehozása
nagy jelentőséggel bír.
Lou Jiwei kínai pénzügyminiszter elmondta,
„Az Ázsiai Infrastruktúra Befektetési Bank az ázsiai infratrukturális építést szolgálja. Ennek érdekében a bank egyrészt
együttműködik a többi többoldalú fejlesztési bankkal másrészt
több társadalmi tőkét vonz, hogy az ázsiai infrastruktúrába
való befektetésre ösztönözzön.”
A tervnek megfelelően az Ázsiai Infrastruktúra Befektetési
Bank 2015 végén fog működni. Sok ázsiai ország várja a bank
létrehozását.
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Sommai Phasee, a thaiföldi pénzügyminiszter kijelentette,
„Thaiföldnek szüksége van a bank által kínált pénzre, és a
bank pozitívan hat a thaiföldi gazdasági fejlődésre.”
A laoszi pénzügyminiszter-helyettes elmondta,
„Reméljük, hogy az Ázsiai Infrastruktúra Bank még többet
fektet majd be az országunkba. Szükségünk van rengeteg
pénzre, nagyon várjuk a bank létrehozását.”
Idén van az APEC létrehozásának 25. évfordulója. A kínai
gazdaság fejlődésével párhuzamosan Kína egyre nagyobb
szerepet játszik az APEC-ben. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a kínai gazdasági növekedés nagymértékben
hozzájárul az ázsiai gazdasági növekedéshez; a kínai gazdaság
minden 1%-os növekedése az ázsiai gazdaság 0,3%-os növekedését okozhatja. Kína és az ázsiai csendes-óceáni térség
között szoros kapcsolat van.
Wang Yi kínai külügyminiszter a jelenlegi APEC értekezlet
céljairól úgy nyilatkozott,
„Három célt várunk az APEC pekingi csúcsától. Azt, hogy
közösen erősítse meg az APEC tagországai közötti partnerséget, közösen alakítsanak ki gazdaságot ebben a térségben és
közösen rögzítsék az APEC jövőbeni fejlődésének irányát.”

Kínai Nemzetközi Rádió
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA
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13 év után ismét Kínában tartották
az APEC-csúcsot
Az APEC nem hivatalos találkozója november 10-én és 11-én
volt Pekingben. A 2001-es sanghaji APEC-csúcs után második
alkalommal rendezték Kína a találkozót. Az elmúlt 13 évben
a kínai gazdaság gyorsan fejlődött, jelentősen nőtt a kínai
gazdaság befolyása a világgazdaságban. A világ országai azt
szeretnék, ha Kína nagyobb szerepet játszana a világgazdaságban.
Sanghajban tehát 13 évvel ezelőtt tartották az APEC-országok vezetőinek nem hivatalos találkozóját. Sanghaj az eltelt
időben sokat fejlődött, a nemzetközi pénzügyi központok
egyikévé vált. Tavaly szeptemberben létrejött a Sanghaji Szabadkereskedelmi Övezet, amely a BRICS országok fejlesztési
bankjának is a székhelye lett. Sanghajt egyre többször említik
a nemzetközi gazdasági hírekben. Idén szeptember 18-án a
Sanghaji Aranytőzsde a Sanghaji Szabadkereskedelmi Övezetben kialakította a Nemzetközi Aranykereskedési Indexet,
amelyen kínai valutával számolva a külföldi befektetők közvetlenül részt vehetnek a kínai aranykereskedelemben. Ez azt
jelenti, hogy Kína a jövőben nagyobb befolyást gyakorolhat
az arany árának alakulására a nemzetközi piacon.
„A Sanghaji Szabadkereskedelmi Övezet jó feltételeinek, az
ázsiai időzónának, valamint a kínai jüan stabilitásának köszönhetően az Aranytőzsde Nemzetközi Indexe biztosan tovább
növeli a kínai aranypiac volumenét, tovább erősíti a Sanghaji
Aranytőzsde ármeghatározó szerepét” – mondta Zhou Xiaochuan, a kínai jegybank elnöke.
Sanghaj egyre kiemeltebb szerepet játszik a világgazdaságban,
ami világosan tükrözi a kínai gazdaság utóbbi években elért
fejlődését. A Sanghaji Aranytőzsde Nemzetközi Indexének kialakítása szintén növelte a kínai gazdaság súlyát a nemzetközi
pénzügyi rendszerben.
13 évvel ezelőtt, 2001-ben Kína GDP-je még 1150 milliárd
amerikai dollár volt, amivel a világ 6. helyén állt. Kína ma
már a világ második legnagyobb gazdasági hatalma. Külön
kell említeni, hogy a 2008-as globális pénzügyi válság után a

kínai gazdaság lett a világgazdaság motorja. Christine Lagarde, a Nemzetközi Valutaalap főigazgatója így méltatta Kína
vezető szerepét a nemzetközi gazdaságban:
„A világgazdasági válság idején Kína ismét megmutatta vezetői képességeit. Stabil és erős gazdasági növekedést valósít
meg. Jelenleg Kína az IMF legnagyobb részvényeseinek egyike, és a G20-országok között az egyik legbefolyásosabb. Kína
nagy szerepet játszik a világgazdaság lecsúszásának megállításában.”
Kína világgazdaságban betöltött szerepének növelése érdekében az IMF-ben jelentősen emelnék Kína szavazati jogának
mértékét. A világszervezet szavazati jogainak terén Kína a
korábbi 6. hely után jelenleg már a 3. helyen áll az Egyesült
Államok és Japán mögött. Energetikai, pénzügyi és kereskedelmi területen Kína szintén növelte befolyását, az országok
egyre nagyobb figyelemmel kísérik Kínát. Shen Yi, a Kínai
Társadalomtudományi Akadémia kutatója elmondta, hogy a
kínai gazdaság erősödésével nő Kína tekintélye, ami természetes folyamat.
„A kínai gazdaság fejlődése a világgazdasági fejlődés harmadát tette ki, a kínai kereskedelem volumene szintén óriási,
jelenleg 4000 milliárd amerikai dollár, a világon a legnagyobb.
A gazdasági növekedést természetesen követi Kína státuszának
emelkedése gazdasági területen. Hiszen mindenkinek oda kell
figyelni a nagyobb gazdaságú, nagyobb kereskedelmű ország
véleményére” – mondta Shen Yi.
A szakértők úgy vélik, hogy a 13 évvel ezelőtt Kínában tartotthoz képest a mostani APEC-csúcs tárgyalási témái konstruktívabbak lesznek. Kína 2001-ben Sanghajban csak az APEC
szabadkereskedelmi kérdésére koncentrált, ám Pekingben Kína
azt javasolja, hogy szabadkereskedelmi zónát hozzanak létre
a tagországok között, valamint a kereskedelem bővítése érdekében könnyítsék a tagországok közti közlekedést és áruszállítást.

E-mall:hun@cri.com.cn
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A kínai-európai gyorsvasút
kiépítése felgyorsítja a kétoldalú együttműködéseket

A kínai, a magyar, a szerb és a macedón miniszterelnök a kínai-európai szárazföldi és tengeri gyorsvasút kiépítéséről szóló egyezmény aláírásán

December 17-én az európai látogatáson tartózkodó Li Keqiang
kínai miniszterelnök Belgrádban bejelentette, hogy a kínai fél
a magyar, a szerb, a macedón és a görög féllel együtt kiépíti a
kínai-európai szárazföldi és tengeri gyorsvasutat, amely délről
a görög Pireusz kikötőből északra Budapestig vezet. Emellett
a gyorsvasút a macedóniai Szkopjén és a szerbiai Belgrádon is
áthalad, vagyis több mint 32 millió ember él a vonzáskörzetében.
Ezzel kapcsolatban Li Keqiang beszélt arról is, hogy a kínai-európai gyorsvasút új utat teremt a kínai áruk Európába
történő exportjának és az európai áruk Kínába való belépésének, emellett a gyorsvasút kiépítésének köszönhetően a Kína
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és Európa közötti út tíz nappal rövidebbé válik, a szállítási
költségek is jelentősen csökkennek.
„A jelenlegi bonyolult gazdasági helyzetben még nagyobb
erővel kell elősegítenünk a kereskedelem és a befektetések
megkönnyítését” – fogalmazott a kínai miniszterelnök.
A kínai-európai szárazföldi és tengeri gyorsvasút a Magyarország és Szerbia közti vasútvonal meghosszabbítása, egyben
az érintett országok által a tavalyi bukaresti találkozó alapján
elért konkrét eredmények egyike. 2013 novemberében Li
Keqiang miniszterelnök részt vett a Bukarestben tartott 2.
Kínai-Közép-Európai Csúcstalálkozón. Ennek során Kína,
Magyarország és Szerbia bejelentette, hogy együtt építik újjá

Kínai Nemzetközi Rádió
Shijingshanlu Str.16A
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Li Keqiang kínai és Antonisz Szamarasz görög miniszterelnök a pireuszi kikötőben

a magyar-szerb vasútvonalat. Idén Belgrádban a 3. Kínai-Közép-Európai Csúcstalálkozó idején a programot továbbfejlesztették. Az érintett országok vezetői egyetértettek abban, hogy a
vasútvonalat meghosszabbítják a görög Pireusz kikötőig, ezzel
létrejött a kínai-európai szárazföldi és tengeri gyorsvasút. Nikola Gruevszki macedón miniszterelnök a találkozón kifejtette, hogy a gyorsvasút kiépítése nagy jelentőségű nemcsak a régió, hanem egész Európa és Kína számára is. Fontos szerepet
játszik a gazdaság élénkítésében, a közlekedés könnyítésében,
valamint a népek közötti cserekapcsolatok elmélyítésében.
„Ma jó napja van a régió országainak és népeinek” – hangzott
el a magyar, a szerb és a macedón miniszterelnök sajtóértekezletén.
A kínai-európai gyorsvasút kiépítésének köszönhetően jelentősen emelkedik a régió infrastrukturális létesítményeinek
színvonala és javul a közlekedés, ami kedvezően hat a regionális gazdaságra és az európai integritás felgyorsítására.
A kínai-európai gyorsvasút déli kezdőpontja a görög Pireusz
kikötő, északon pedig Budapestig tart. Ám ez azt is jelenti,
hogy a hagyományos hajóútvonal a Malakkai-szoroson és a
Bangladesi-öblön, az Indiai-óceánon, valamint a nyugat-afrikai tengerparton keresztül végre Európába érkezik. Értesülések szerint a gyorsvasút kiépítésének köszönhetően a jövőben
Kínától a tengeren szállított áruk legkevesebb 7-11 nappal korábban érkeznek Európába. Emellett a vasút sebessége a jelenlegi 60 km/óráról a jövőben 200 km/órára nő, ami azt jelenti,
hogy a közeljövőben Budapest és Belgrád között a vonatút 2
és fél órára csökken a jelenlegi 8-10 óráról.
A kínai turisták számára a gyorsvasút megépítését követően
Közép-Európa is gyönyörű utazási célállomás lesz. A közép-európai hagyományos kultúra és a szép természeti látniva-

lók biztosan megismertetik a kínaiakat Európa másik arcával.
A fejlett nyugat-európai közlekedési hálózattól eltérően a közép-európai országokban általában elmaradottak az infrastrukturális létesítmények, a vasútvonalak is régiek, ami jelentősen
befolyásolja a közlekedés fejlődését. A kínai-európai gyorsvasút kiépítése után az Európába történő utazáshoz új eszközök is rendelkezésre állnak, azaz a repülés mellett a turisták
választhatják a tengerjárókat és a vonatot is.
„Az a célunk, hogy két éven belül kiépítsük a gyorsvasutat,

ezzel egyidejűleg mihamarabb végrehajtsuk a vízumkön�nyítésről szóló együttműködési keretet” – mondta a belgrádi
találkozón Li Keqiang kínai miniszterelnök.
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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A kulturális kapcsolatok a kínai-európai
kapcsolatok alapjai

Van egy ősi kínai mondás, miszerint két hatalom viszonya
függ a két nép barátságától. Ez a mondás kiemeli az országok
és emberek közti, továbbá a kulturális kapcsolatok fontosságát
és szükségességét. Különösen a két hatalom fiataljainak kell
ismerni egymást és kommunikálni egymással. A minap tartották a kínai-európai fórumot, amelynek keretében kínai és európai fiatalok cserélték ki egymásról szerzett benyomásaikat.
Tárgyaltak arról is, hogy a különböző kulturális környezetben
élő fiatalok hogyan ismerhetik meg jobban egymást, valamint
bemutatták a kínai-európai emberek közötti és kulturális kapcsolatok eredményeit.
A fórumon részt vevő kínai és európai fiatalok riporterünk
mikrofonja előtt többek között ezeket mondták:
„Európa és Kína egyaránt hosszú történelemmel rendelkezik
és gazdag a kulturális öröksége.”
„Engem legjobban a kínai történelem érdekel, Kína hosszú
múlttal rendelkezik.”
„Kína a világ legnépesebb országa, ami azt jelenti, hogy Kínának óriás ereje van, mégpedig nemcsak gazdaságilag, hanem
politikailag is.”
„Kína tapasztalata érdekel engem a legjobban. És a jövője is,
hiszen az valójában Európa jövője is.”
„Tudom, hogy az Európai Unió aktív és hatékony szervezet,
amely sok munkát végez az emberi jogok és a környezetvédelem, valamint a társadalmi reformok terén. Úgy gondolom,
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hogy Kína és az EU ezzel kapcsolatban tanulhatnak egymástól.”
„Kína történelme nagyon speciális és gazdag, jelenleg a gazdasága és a technológiája gyorsan fejlődik.”
Ezek a gondolatok a Kínában tanult vagy tanuló európai diákoktól, illetve európai országokban tanult vagy tanuló kínai
diákoktól származnak. Az idézetekből világosan látszik, hogy
mind a kínai, mind az európai fiatalok szeretnék megismerni a
másik felet. Ha valaki meg szeretne ismerni egy másik országot, akkor arra az egyik legjobb megoldás, ha ösztöndíjasként
szerez élményeket.
Yan Shaohua, jelenleg Európában, a brüsszeli College of
Europe-ban vesz részt doktori programon. Yan Shaohua Kínában végezte egyetemi tanulmányait, majd Hongkongban tanult
tovább, miközben európai ösztöndíjat kapott. Yan Shaohua
elmondása szerint két ok miatt tanul a brüsszeli College of
Europe-on.
„Első okom az, hogy történelem szakon tanultam. Amikor a
kínai újkor történelmével foglalkoztunk az egyetemen, észrevettem, hogy abban az időben Európa fontos szerepet játszott
Kína történelmében. Akkoriban Kína és Európa nagyban befolyásolta egymást, ezért azt gondolom, hogy ha az akkori Kínát
akarom kutatni, akkor tanulmányoznom kell az akkori Európát
is. A második okom az, hogy érdeklődöm a diplomácia iránt.
Habár jelenleg Európa nem a világ középpontja, ám a korszerű
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nemzetközi közösség szervezésében mindig az európai gondolatok uralkodnak, ezért ha diplomáciai kérdésekről van szó, akkor
ismerni kell Európát.”
A Nagy-Britanniából jött Frances Ainley szintén a brüsszeli College of Europe-on tanul. Korábban volt Kínában önkéntes tanár,
és azóta szereti az országot.
„Az egyetem idején kezdtem megszeretni Kínát, ám akkoriban
még nem nagyon ismertem az országot. Csak ismeretlen helyre
akartam menni, ahol különleges élményekben lehet részem. Nagyon szerencsés voltam, hogy egy dél-kínai, Jünnan tartományi
középiskolában fél éven át angol nyelvet tanítottam, és akkor sok
ottani tanárral és diákkal összebarátkoztam. Hálás vagyok, hogy
ilyen élményekben lehetett részem, hiszen megtapasztalhattam a
helyiek igazi életét, és így jobban megismerhettem Kínát. Ha csak
ösztöndíjasként lettem volna ott, akkor talán mindig kínaiul nem
beszélő emberek közt lettem volna” – mondta Frances Ainley,
aki arról is beszélt, hogy a kínai élmények miatt kezdett kínaiul
tanulni, és néhány évet Pekingben is töltött. Ha pedig még lesz lehetősége, akkor szívesen visszamegy Kínába, ahol tanulmányozni
szeretné Kína gyors fejlődésének okait.
Androulla Vassiliou, az Európai Bizottság volt oktatási és kultu-

rális ügyekért felelős biztosa szintén volt ösztöndíjas. Mint
elmondta, fiatalon Londonban tanult, ami talán a legnehezebb időszak volt az életében, ám nagy befolyást gyakorolt
rá, hiszen növelte az akaraterejét. Ösztöndíjas élményei is
segítették abban, hogy uniós biztosként előmozdította az
EU és Kína közötti ifjúsági cserekapcsolatokat.
„Amikor a múltra visszatekintünk, úgy véljük, hogy a
mostani fiatalok nagyobb kihívásokkal néznek szembe,
mint korábban. Ezért az utóbbi 2-3 év során igyekeztem az
európai-kínai kapcsolatokért dolgozni. Az EU és Kína közötti kapcsolatokat nemcsak a politikusok fejlesztik, hanem
a civilek is építhetik. Nagyon örülök az elmúlt 2-3 évben
elért sikereknek, úgy vélem, hogy továbbra is fenn kell
tartani a fejlődés jó ütemét, amely több területet is érint,
mint például a felsősokú oktatást, a kultúrát, az ifjúságot,
a nyelvi képzést, vagy a tudományos-technológai kutatást.
Remélem, hogy európaiak milliói is részt vehetnek ezekben
a programokban, hogy kínai partnerekkel együtt megerősítsék egymás megismerését” – mondta Androulla Vassiliou,
az Európai Bizottság volt oktatási és kulturális ügyekért
felelős biztosa.
Valóban, a kínai és az európai politikusok támogatásával a
kínai-európai magas szintű kulturális párbeszéd az utóbbi
időben nagy előrehaladást ért el. Az elmúlt két évben a két
fél a felsőfokú oktatás, a szakmai képzés és a nyelvi képzés
területén számos programot valósított meg, például létrehozták a Kínai-európai felsőfokú oktatási cserekapcsolatok
együttműködési párbeszédét, amelyen keresztül a két fél
eszmecsért folytathat a kölcsönös érdeklődésre számot tartó
kérdésekben. Kulturális területen a két fél leginkább kiállításokat rendezett. Ifjúsági területen Kína és Európa ifjúsági
delegációkat szervezett, továbbá fiatalok közötti párbeszédeket és fórumokat rendeztek. A kulturális kapcsolatok a
politikai bizalommal és a gazdasági együttműködésekkel
együtt mára a Kína és Európa közötti kapcsolatok három
legfontosabb elemének egyikévé váltak.
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A zeneakadémia művészei Pekingben

Vámosi Katalin (balra) és Szabó Ferenc János (jobbra) a kínai nagy falnál (fotó: Ma Xiaolu)

Dr. Szabó Ferenc János első alkalommal 2011-ben járt Kínában. Az akkori utazás apropója a Liszt Ferenc születésének
200. évfordulója alkalmából megrendezett „Párbeszéd Liszt
Ferenc és a kínai zene között” című körutazás volt. A Kína
több városát érintő programsorozaton zongoristaként vett
részt. A közel tíznapos út során a csoport találkozott a kínai
népművészet hagyományainak őrzőivel, kipróbált több kínai
eredetű hangszert, és a nyugati klasszikus zene magyar szakértői bemutatták Liszt Ferenc szerzeményeit a xiameni zongoramúzeumban és a Kínai Nemzetközi Rádió (CRI) színpadán.
A körút részeként számos látványossághoz is ellátogattak;
jártak a kínai nagy falnál, látták a terrakotta harcosokat, és végigkóstolták azokat a magyarok számára szokatlan keleti ízeket, amelyek kipróbálásához talán nem lett volna bátorságuk,
ha nincs az akkori út. Egyszóval, a körutazás tényleg kalandos
volt a zongoraművész számára. A kínai utazás olyan volt, mint
egy álom, szokta mondani. 2014 novemberében a pekingi magyar kulturális központ (Balassi Intézet) meghívására Dr. Szabó Ferenc János részben a szerencsének köszönhetően ismét
Kínába utazott, ám ezúttal egész más küldetéssel.
Dr. Szabó Ferenc János: „Ismét Pekingben vagyok, csak más
misszióval”
„A két koncerten azt kérték tőlünk, hogy Erkel-műveket adjunk elő főleg, mivel november 7-én volt Erkel Ferenc születésnapja, és Erkel-emlékestnek volt elnevezve ez a két koncert.
Mi vegyes műsorral készültünk, amiben több mű is volt Erkel
Ferenctől. Ilyen módon előadtunk magyar dalokat Kodály
Zoltántól, Erkeltől áriákat és zongoradarabokat. Orosz dalokat
is hoztunk Rahmanyinovtól, illetve egy orosz románcnak Liszt
Ferenc által készített átiratát, sőt magyar vonatkozású operettrészletek is szerepeltek a műsoron.”
Két koncertre került sor Vámosi Katalin szopránénekessel,
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aki jövő nyáron fejezi be a mesterképzést a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. A két előadásnak a pekingi belvárosban fekvő Galaxy SOHO-ban található magyar kulturális
központ adott otthont. A péntek esti koncertre a felnőtt érdeklődőket várták, a szombat reggeli előadás pedig inkább egy
szülő-gyermek interaktív rendezvény volt. A gyermekek és
szüleik a kulturális központ munkatársainak segítségével sok
mindent megtudhattak Magyarországról, földrajzáról, nyelvéről. Az estre a gyermekek számára is érdekes, könnyebben befogadható zenedarabokból válogattak. Erkel Ferenc Kínában
nem annyira híres, mint Liszt Ferenc, így mielőtt sor került
volna a zenés-énekes előadásra, röviden bemutatták a művet a
közönségnek, és a koncert legvégén válaszoltak a kérdésekre
is.
„A felnőttkoncerten nem voltak kérdések, a gyerekkoncerten voltak kérdések. Aminek viszont nagyon örültem, hogy a
gyerekkoncert végén nagyon érdekes és érdeklődő kérdéseket
kaptunk olyan témákban, amelyeket még nekünk zenészeknek
is nehéz megválaszolni, például mi a különbség az opera és az
operett között, hogy ezt pontosan hogy lehet definiálni. Ez egy
nagyon kényes határvonal a zenei műfajban.”
„A fiatalok érdeklődőek mindenhol. És én úgy gondolom,
hogy ha kellő módon bevezetést is kapnak a komolyzenébe –
legyen az az iskolában vagy a koncerten, ahogy például itt a
magyar intézetben is történt –, hogy a művek előtt mondunk
néhány szót az adott darabról, sőt a gyerekkoncerten mutattam is részleteket a zongoránál, és elmagyaráztuk, hogy mire
érdemes odafigyelni, szerintem így nagyon könnyen érthetővé
válnak az elsőre akár nehezebbnek tűnő zenék is.”
A művészi karrier egyik velejárója a sok utazás. Az előadások
kapcsán sok helyre jutnak el a világban, sok mindent láthatnak, sok különböző kultúrát tapasztalhatnak meg. Dr. Szabó
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Vámosi Katalin és Szabó Ferenc János előadást tartott a pekingi Magyar Kulturális Központban

Ferenc János szerint ezek az utak nagymértékben megváltoztatják az embert, tágítják az ember látókörét. Bár kétszer is
eljutott Kínába, a két utazást nagyon másnak találja. Az első látogatás nagyon alaposan meg lett szervezve, minden percük be
volt táblázva. A mostani út sokkal kevésbé volt kötött. Előfordult olyan is, hogy Vámosi Katalinnal közösen beszélték meg,
hogy hová menjenek, mit csináljanak és mit nézzenek meg.
„Most ez is egy kicsit másképp volt. Többször volt alkalmunk
úgy elmenni étterembe, hogy magunk választhattuk, mit szeretnénk enni, és hogyha az ember nem mindig elég bátor, akkor
nem választ olyat, amit nem ismer. De pont azért, mert három
évvel ezelőtt már voltam itt, és nagyon sok mindent tapasztalhattam, azon sikerült felbátorodnom. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy talán most is voltam elég bátor, hogy olyan ízeket
kipróbáljak, amelyeket amúgy három évvel ezelőtti utunk előtt
nem mertem volna.”
Vámosi Katalin: „Nagy élményekkel gazdagodtam azáltal,
hogy egy más kultúrát megismerhettem”
Vámosi Katalin a 2008-ban Gyulán megrendezett Nemzetközi
Erkel Énekversenyen harmadik díjat nyert. Talán ezért választotta őt a zeneakadémia arra a feladatra, hogy Pekingben Erkel
Ferenc műveit adja elő. Elmondása szerint mindkét koncertet
nagyon élvezte. A felnőttek előadása után egy kedves kínai énekes hölgy nagyon lelkesen mesélte, hogy mennyire tetszettek
neki a dalok, és két sállal ajándékozta meg Vámosi Katalint,
aki kicsit fázott a fűtetlen teremben. De a gyermekeknek adott
előadás is nagyon kellemes élmény volt számára.
„Ott az érdekesség az volt számomra, hogy amikor gyerekeknek énekelünk, a gyerekek ugye még kevésbé hallottak előtte
ilyesmi hangokat. És volt egy-egy olyan gyerek, akik hallottam, hogy elkezdték utánozni azokat a hangokat, amiket kiadtunk magunkból. Játszottak közben, valaki rajzolgatott, valaki
játszott a kis játékaival, de a fülük mégis nyitva volt, illetve a
felnőttek ott is ilyen tágra nyílt szemekkel hallgatták. Érdekes
volt.”
A gyermekek túlnyomó része óvodás korú volt. Az előadás
közben huhogó hangokkal utánozták az éneket, néha han-

goskodtak. Vajon ilyen körülmények között nehéz a zenére
koncentrálni? Úgy tűnik, ez nem nagyon zavarja őt, hiszen
Magyarországon is gyakran vesz részt olyan rendezvényeken,
amelyeken komolyzenét, operát mutatnak be fiataloknak.
„Magyarországon több ilyen esemény is volt, amikor gyerekek előtt kellett opera-keresztmetszeteket is előadnunk. Ott
jó sok előadást csináltunk, és volt időnk megtapasztalni azt,
hogy ha nem tetszik nekik valami, akkor hangosan nevetnek,
ha unalmas, akkor ásítanak hangosan, unatkoznak, elkezdenek
beszélgetni. Szóval igen, ez nem könnyű, mert a gyerekek nagyon őszinték, ők nem akarják ott megjátszani, hogy élvezik,
vagy nem akarnak illendően viselkedni. Ők olyanok, amilyenek. Szóval ezért is, hogy ha az embernek sikerült kivívni a
figyelmét a gyerekek előtt, akkor az még nagyobb győzelem.”
De előfordul egy-egy kellemetlen pillanat is. Egy középiskolában pont Erkelt énekelte egy nagyon kicsi osztályteremben 1415 éves fiataloknak. Azok, akik korábban sohasem hallottak
operaénekest, általában furcsának, természetellenesnek tartják
a hangzást. Voltak, akik hangosan felnevettek, amikor énekelni kezdett.
„És ilyenkor persze az embernek nem egy kellemes érzés,
de úgy mentem oda, hogy tudtam, hogy mi a szituáció… Ezt
inkább úgy fogtam föl, hogy ez egy misszió. Láttam egy-két
embert, akit úgy igazán érdekelt, és akkor lehet, hogy ez az
egy-két ember valaha életében el is fog menni koncertre vagy
az operába, mert érdekesnek találta. Fontosnak tartom a gyerekeknek közvetíteni ezt a zenét, ne csak felnőttkorban találkozzanak ezzel.”
Vámosi Katalin első ízben látogatott Kínába. Az elején egyes
dolgokat nehéz volt megszoknia. Szokatlan volt számára,
hogy az útkereszteződésnél az autók élveznek elsőbbséget, és
a gyalogosoknak várniuk kell, vagy az, hogy a metróbejáratnál
biztonsági ellenőrzésen is át kell esni.
„Utána fel kellett fognom, hogy itt én vagyok a külföldi, tehát
nekem kell alkalmazkodnom” – mondta. „De nagyon nagy élményekkel gazdagodtam azáltal, hogy egy más kultúrát megismerhettem.” ( Ma Xiaolu)
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Egy KKE ország mezőgazdasági terméke a kínai piacon

Amikor Li Keqiang kínai miniszterelnök Szerbiába látogatott
és részt vett a Kína és a közép- és kelet-európai országok harmadik vezetői találkozóján, a Kína és a KKE országok közti
kapcsolatok ismét a világ érdeklődésének fókuszába kerültek.
Tavaly a Kína-KKE együttműködések bukaresti akcióprogramjának kiadása után politikai, gazdasági, kereskedelmi, kulturális és egyéb területen is új szintre emelkedtek a Kína és a
KKE országok közötti kapcsolatok.
A 16 KKE ország közül az egyik legfontosabb, Magyarország
hosszú ideje szoros kapcsolatot tart fenn Kínával. 2013-ban
Kína és Magyarország bilaterális devizacsere-keretmegállapodást kötött, 2014-ben a magyar felső vezetők is többször
látogattak Kínába. Idén Kína növelte a magyar mezőgazdasági
termékek importját, és a jövőben egyre több és olcsóbb magyar mezőgazdasági termék jelenhet meg a kínai piacon.
A magyar mezőgazdasági termékek jó minőségűek és olcsóbbak, mint más európai országokéi, különösen a borok, amelyek egyre híresebbek Kínában. Például a tokajit és a bikavért
a kínaiak nagyra értékelik. Hao Yuping, a magyar élelmiszerek
kínai kereskedelmi képviselője elmondta, hogy manapság változás érezhető a kínai importpolitikában, és a két ország közti
kapcsolatok fejlesztésével egyre könnyebb a magyar termékeknek bejutni a kínai piacra.
„Változik a kínai importpolitika. Például az egészségügyi és
a karanténengedélyeket, valamint a vizsgálatokat igazoló dokumentumokat sokkal gyorsabban meg lehet szerezni a vámhatóságoknál. Régen egy hónapig kellett várni és az is előfordult, hogy hiába, úgyhogy nem adhattuk el a borokat. Most
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körülbelül két hét az ügyintézés. Ezenkívül a két ország baráti
kapcsolatainak megerősítésével a devizacsere is könnyebb lett.
Mindezek a segítségek a két kormánytól érkeztek.”
Hao Yuping több mint húsz évet töltött Magyarországon, és
korábban a Magyar Kereskedelmi Kamara kínai vállalati főtitkára volt. Egyszer találkozott egy magyar pincészet vezetőjével, ezután, egészen pontosan 2012-től kezdett borkereskedelemmel foglalkozni. Kezdetben nem volt könnyű dolga, mivel
a kínaiak nem ismerték a magyar borokat, sőt néhány kínai azt
sem tudta, hogy hol van Magyarország. Akkoriban a francia
bor szinte egyeduralkodó volt a külföldi borok kínai piacán, és
a kínai kormány is szigorúan vizsgálta a közpénzek felhasználását, ami szintén nem kedvezett a borimportnak. Jelentősen
megváltoztak a kínaiak borfogyasztási szokásai, és új értékesítési csatornákat kellett kifejleszteni.
Hao Yuping a Magyarországon töltött több mint két évtized
alatt elveszítette a kapcsolatait a régi kínai barátaival. Sok kínai üzletember klubokon keresztül adott el bort, amit azonban
Hao nem tudott megtenni. Ez mégsem szegte a kedvét, és az
alapoknál kezdte a piacépítést. A népszerű kínai QQ online
csevegőprogram segítségével követőket gyűjtött, és sok gazdag borszerető emberrel barátkozott. Ezen kívül Hao Yuping
sokszor vett részt promóciós rendezvényeken, amelyeken ügyfeleket, kereskedőket ismert meg. Mindez együtt azt eredményezte, hogy egyre könnyebb lett értékesíteni a borokat.
A pekingi magyar nagykövetség is sokat tesz a magyar borok
kínai elismerése érdekében, tőlük is kapott segítséget Hao Yuping. A magyar nagykövetség egyik borkóstolóján egy francia
érdeklődő is dicsérte Hao Yuping borát. Hao Yuping elmondta,
„A magyar nagykövetségtől sok segítséget kaptunk. Összesen
6 magyar cég vett részt a borkóstolón, amelyre néhány Kínában működő francia vállalatot is meghívtak. Egy francia üzletember a borom megkóstolása után azt mondta, nem képzelte,
hogy ilyen jó a magyar bor. A tokaji és a bikavér is elképesztően jó, mondta a francia üzletember.”
Túljutottak a kezdeti nehézségeken, a magyar borok egyre
híresebbek lettek a kínai piacon. A Kína és a KKE országok
közötti kapcsolatok bővülésével, az egyre kedvezőbbé váló
importpolitikával és az infrastruktúra javulásával borokból is
többet értékesítettek.
„A mostani eladások már sokkal jobbak, mint a kezdetiek.
Sok borkóstolón mutattuk már be a magyar borkultúrát és sok
magyar bort kóstoltattunk meg. A kínai fogyasztók már egyre
jobban fogadják a magyar borokat. A magyar borokat kedvelő
kínaiak közül sokan attól tartva, hogy a készletek kifogynak,
alaposan bevásároltak a magyar borokból, és otthon tárolják
őket.”
Hao Yuping szerint a magyar boroknak több előnye is van.
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2014 novemberében a Sanghaji Nemzetközi Borkiállításon Hao Yuping a magyar mezőgazdasági miniszternek mutatta be a borokat

Először is a minőség. A magyar boroknak kiváló az íze, és
akik egyszer megkóstolják a magyar bort, azok többször is
vesznek belőle. Az is kedvező, hogy Magyarország nem exportál hordós bort, ezért nem történhet meg, hogy a magyar
bort Kínában összekeverik más borokkal. Ezen kívül a hasonló minőségű más borokhoz képest a magyar borok olcsóbbak.
Viszont a magyar bornak nehézségei is vannak a kínai piacon.
Ezeket Hao Yuping az alábbiakban foglalta össze:
„Túl későn jelent meg a magyar bor a kínai piacon. Ha borról
van szó, a kínaiak csak a francia, olasz és spanyol borokra
gondolnak. De szinte senki sem tudja, hogy már a római korban is milyen jelentős bortermelés folyt a mai Magyarország
területén. Nem tudják, hogy a magyar tokaji, a Sissi jeges bor
és sok más magyar bor különleges termék, mivel ezek a borok
különleges magyar szőlőkből készülnek. Ezenkívül a magyar
pincészetek fontosnak tartják a bor minőségét, ezért nem
nagyüzemi módon termelnek. Egy közepes méretű pincészet
havonta csak tízezer palack bort állít elő.”
„A Kína és Magyarország közti kapcsolatok jelenleg a legjobb
időszakban vannak.” – ezt többször említették Kína és Magyarország vezetői. A közepes és kisvállalatok ma sokkal több
lehetőséget találhatnak kereskedelmi területen, mint régen.
Idén a Kínai Külügyminisztérium vagy más országos, tartományi szövetség számos rendezvényén vett részt Hao Yuping,
hogy népszerűsítse a magyar borokat. Megítélése szerint jó
eredménnyel, úgyhogy bízik a jövőben.
„Bízom a piac jövőjében. Bővíteni fogjuk az exportot Kínába.
A magyarországi borszövetség elnökével úgy tervezzük, hogy
borházat hozunk létre, ahol egy helyen mutatjuk be a magyar
borokat, a különleges magyar pincészeteket.”

Idén, a Kína és a közép- és kelet-európai országok harmadik vezetői találkozóján 17 ország vezetői közösen aláírták
a Kína-KKE együttműködés belgrádi akcióprogramját. Ez
megszabja a Kína és a KKE országok közötti kapcsolatok fejlesztésének jövőjét, és minden területen előmozdíthatja a felek
közti cserét. Jövőre Magyarországon rendezik a 10. Kína és
Közép- és Kelet-európai Országok Mezőgazdasági, Gazdasági
és Kereskedelmi Együttműködési Fórumot. Ugyanakkor Kínában lesz a 2015-ös Kína és a KKE országok negyedik vezetői
találkozója. Ezek nyomán a magyar termékek, sőt a KKE országok termékei minden bizonnyal jelentősen gazdagíthatják a
kínaiak asztalára kerülő élelmiszerek körét. ( Wang Yuzhe)
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Az Alibaba a világ legnagyobb részvénykibocsátását hajtotta végre

Helyi idő szerint szeptember 19-én délelőtt fél 10-kor az
Alibaba Csoport, a kínai e-kereskedelmi óriás a New York-i
tőzsdén megkezdte elsődleges részvénykibocsátását (IPO).
Az Alibaba kibocsátási ára 68 dollár volt, a kereskedés első
perceiben 99,70 dollárig is nőtt az árfolyama, amivel a piaci
tőkeértéke elérte a 244 milliárd dollárt. A papír árfolyama 38
százalék emelkedéssel 93,89 dolláron fejezte be a napot New
Yorkban, és ezzel az Alibaba a Google után a világ második
legnagyobb internetes vállalata lett.
Szeptember 19-én kora reggel 6 órakor, a New York-i tőzsde
kapujánál már a világ minden részéről érkezett újságírók és
riporterek vártak. Az aznapi tőzsde megnyitását jelző harangot
a várakozásokkal ellentétben nem Jack Ma, vagyis Ma Yun, az
Alibaba Csoport alapítója és elnöke szólaltatta meg. Ma Yun a
kínai e-kereskedelmi óriás feje korábban már nyilvánosságra
hozta a csoport vezetésének döntését, hogy nem a csoport vezetői, hanem nyolc ügyfél kongatja meg a harangot. Ma Yun
és az Alibaba vezetői felszólították a médiát, hogy figyeljenek
a nyolc ügyfélre:
„Remélem, hogy a harang megszólaltatásakor mindenki figyel
a nyolc ügyfelünkre. Cégünk 15 éves törekvésének célja, hogy
őket emeljük reflektorfénybe, hogy segítsünk nekik sikeres
vállalkozást létrehozni. Hiszen először nekik kell sikeresnek
lenni, csak ezután tudunk mi is sikert aratni.”
Ma Yun és az Alibaba Csoport vezetőinek véleménye szerint
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a nyolc ügyfél a csoport egész üzletkörét képviseli. Az egyik
ügyfelet Lao Lishinek hívják, ő 2004-ben az athéni olimpián
műugrásban szerzett aranyérmet, jelenleg az Alibaba Csoporthoz tartozó Taobao.com internetes áruházban egy kis boltot
működtet. Egy másik ügyfél Dou Liguo, aki egyszerű áruszállító és Pekingben dolgozik. Vagy itt van egy Peter keresztnevű
amerikai farmer, aki a Tmall.com, az Alibaba Csoporthoz
tartozó márkás árúkat kínáló internetes portálon keresztül saját
farmon termelt amerikai cseresznyét ad el Kínában.
Ugyanakkor a részvénykibocsátás kezdetét jelző harang
megszólalása után sokáig nem született meg az első üzlet az
Alibaba értékpapírjával. David Ethridge, a New York-i tőzsde
alelnöke erről a lehetőségről már korábban beszélt:
„A Twitter esetében több mint egy óra után valósult meg az
első vásárlás. Úgy látszik, hogy az Alibaba papírjával minimum egy óra, sőt esetleg két óra után jön létre az első üzlet.”
David Ethridge aznap az Alibaba részvénykibocsátása helyszínén magyarázta a New York-i tőzsde IPO-ár kialakítási folyamatát.
„Ez teljesen normális. Ez a mi döntésünk. Nem szeretnénk,
hogy 11 órakor, ha még nem történt meg az első vásárlás az
Alibaba kötvénnyel, akkor azt gondolnák az emberek, hogy
valamilyen probléma adódott. Az első vásárlás talán fél 12kor, sőt talán 12 óra után történik” – mondta az alelnök.
Ma Yun, az Alibaba megalapítója és elnöke az elsődleges
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részvénykibocsátás előtt azt mondta, hogy az IPO révén nem
pénzt, hanem bizalmat gyűjtenek, a kötvényekért kapott pénzzel később a kínai, sőt az egész világ kis- és közepes vállalatainak fejlesztésében segítenek.
Brendan Ahern, az amerikai Krane alapítvány igazgatója az
Alibaba New York-i tőzsdén történő megjelenéséről az alábbiakat mondta:
„Az Alibaba részvénykibocsátása természetesen azért is jelentős, mert a történelem legnagyobb IPO-ja lesz, Ma Yun és
munkatársai számára meghatározó lépést jelent. Ugyanakkor
Kína szintén büszke lehet a kínai Alibaba IPO-jára.”
Az Alibaba Csoport szokás szerint kibocsátás előtti roadshow-kat tartott New Yorkban, Hongkongban, Szingapúrban és
Londonban. A New Yorkban tartott rendezvényen az Alibaba
értékpapírjaira már nagy figyelmet fordítottak az amerikai
befektetők, a kétnapos rendezvényen sokan nyilvánították ki
kötvényvásárlási szándékukat. Köztük volt Randy Slifka amerikai befektető is, aki elmondta:
„Ma Yun, az Alibaba megalapítója különleges ember, nagy
tehetségű, előrelátó, a csoportja szintén versenyképes. Az Alibabának nagy szurkolója vagyok.”
Az Alibaba Csoporthoz tartozó Taobao.com és Tmall.com
két internetes vásárlási portálnak több százmillió regisztrált
használója van. Tavaly a két internetes vásárlási platform 248
milliárd dolláros értékesítési összeget ért el, ami nagyobb volt,
mint az eBay és az Amazon együttes eredménye. Brendan
Ahern, az amerikai Krane alapítvány igazgatója úgy vélte,
hogy az amerikai és nemzetközi befektetőket azért vonzza az
Alibaba, mert gyorsan bővül a kínai e-kereskedelem és továbbra is fejlődik a már 15 éve működő Alibaba Csoport.
„A nemzetközi befektetők mind perspektivikus vállalatot ke-

resnek. Az Alibaba Csoport nagy profitot elérő társaság. Az
Alibaba Csoport profitja a befektetők szerint még jócskán növekedhet. Ugyanakkor az Alibaba részvénykibocsátási ára is
megfelelő. A jelenlegi piacon nehéz találni még egy olyan társaságot, mint az Alibaba Csoport” – mondta Brendan Ahern.
Az Alibaba IPO-ja az egész New York-i tőzsde kereskedelmét
befolyásolta. A Yahoo és a japán SoftBank árfolyama is nőtt,
mivel ezek is rendelkeznek Alibaba-tulajdonrésszel. Az elemzők szerint a Yahoo-papírok gyors növekedésének oka az Alibaba IPO-ja. 2004-ben a Yahoo az Alibaba kötvényeinek 40%át vásárolta meg, és jelenleg is birtokában van a kötvények
22,4%-a. Az Alibaba részvénykibocsátása nagy bevételt jelent
a Yahoo számára.
Több amerikai piaci elemző is rámutatott, hogy az Alibaba
New York-i tőzsdei nyilvános részvénykibocsátása növelte az
Alibaba Csoport hírnevét az Egyesült Államokban, és a kínai
e-kereskedelmi óriás könnyen bejuthat immár az amerikai
piacra is. Nicolas Veron, az amerikai Peterson Nemzetközi
Gazdasági Intézet vezető kutatója úgy vélte, hogy az Alibaba
nemzetközi stratégiájának fontos része az amerikai piac.
„A jövőben az amerikai és a kínai piac is nagyon fontos lesz
minden nemzetközi e-kereskedelmi társaság számára. Ez
könnyen belátható, hiszen Kína és az Egyesült Államok már
a világ két legnagyobb fogyasztói társadalma. Az Alibaba
Csoportnak van nemzetközi stratégiája is, amellyel sikert akar
aratni az amerikai piacon is” – mondta Nicolas Veron.
Brendan Ahern elmondta, hogy az Alibaba Csoport az Egyesült Államokban létrehozta az 11Main luxusárukkal kereskedő
internetes portált. Az Alibaba Csoport a jövőben nagy konkurenciát jelent az amerikai eBay és az Amazon számára. Brendan Ahern szerint a kínai e-kereskedelmi óriás folyamatosan,
saját stratégiája alapján terjeszkedik az amerikai piacon.
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Csomagküldés Kínában

A 2014-ben lépett piacra az Alibaba nevű kínai e-kereskedelmi
óriás a New York-i tőzsdén, és az aznapi értéke elérte a 231,4
milliárd dollárt, így a Google után a második legnagyobb
értékű internetes cég lett. Az Alibaba sikere az óriási kínai
piacnak és a kínai kormány által bevezetett reform és nyitás
politikának köszönhető. Az Alibaba által kínált olcsó termékek
és kiváló szolgáltatások megváltoztatták a kínai üzleti világ
körülményeit és a kínai emberek fogyasztási szokásait. A kínai
e-kereskedelem gyors fejlődése egy másik iparág, a csomagküldés gyors fejlődését is magával hozta.
A csomagküldéssel foglalkozó postások mindennap egy erektromos triciklivel szállítják a csomagokat.
Az egyik pekingi egyetem kapujánál rendszerint sok postás
gyűlik össze, akik több száz csomagot kézbesítenek az egyetemistáknak. Éppen most kezdődött az új szemeszter és az
egyetemisták nem akarnak minden csomagot és poggyászt
otthonról magukkal vinni, így az a megoldás, hogy ők előbb
megérkeznek az egyetemre és várják a csomagokat a postásoktól.
Qiao Yakai Henan tartomány székhelyén, Zhenzhou-ban él,
már 5 éve foglalkozik csomagküldéssel. Úgy érzi, hogy egyre
több csomagot kell kézbesítenie és egyre többet keres még
úgy is, hogy egyre több ember foglalkozik csomagküldéssel.
„Kezdetben havonta 2200 jüant kerestem és naponta csak 2030 csomagot kézbesítettem. Most 3500 jüant keresek.”
A Henan tartománybeli postahivatal statisztikai adatai azt
mutatják, hogy 2013-ban a tartományban 200 millió csomagot
küldtek, most pedig a küldött csomagok száma 55%-kal növekedett az előző évhez képest és az ebből származó jövedelem
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2,65 milliárd jüan.
Zhang Hulin, a Henan tartománybeli csomagküldési szervezet
elnöke kijelentette,
„Az idei év első két hónapjában a tartományban ugrásszerűen
nőtt a csomagküldések száma, összesen 34 millió csomagot
küldtek, ami 69%-os növekedést jelenet az előző év azonos
időszakához képest. A küldött csomagok száma szempontjából
országszerte Henan tartomány lett a tizedik legnagyobb. Az
előrejelzések szerint 2020-ban Henan tartományban évente 2,1
milliárd csomagot küldenek majd, ha az átlagos éves növekedés eléri a 40%-ot. Akkor majd kiemelkedően fontos szerepet
fog játszani a csomagküldés a tartomány gazdasági fejlődésében.”
A statisztikai adatok alapján 2012-ben Kínában oroszágszerte
összesen 5,7 milliárd csomagot küldtek, 2013-ban ez a szám
9,2 milliárd volt, az utóbbi öt évben pedig az átlagos éves növekedés elérte a 43,5%-ot. A kínai csomagküldési tevékenység
a második legnagyobb a világon. Huang Gang kínai logisztikai tanácsos elmondta,
„Mennyire sok a 9,2 milliárd? Kína népessége 1,4 milliárd,
ez azt jelenti, hogy minden kínai évente 6-7 csomagot kap. A
csomagküldés terén Kína várhatón megelőzi majd az Egyesült
Államokat, és a legnagyobb lesz a világon.”
Az össz-szám óriás, de az egy főre jutó csomagok száma 6-7,
ami már megközelíti a nagyvilágban átlagosan jellemző számot. Európában és az Egyesült Államokban az egy főre jutó
csomagok száma harminc, ezért Kínában a csomagküldő ipar
egyelőre még elmaradott. Tizenegynéhány évvel ezelőtt a csomagküldés ismeretlen szó volt a kínaiak szótárában, csak ritkán küldtek postán csomagokat a kínaiak, és a csomagküldés
fél hónapig tartott.
Kínában jelenleg egymillió ember foglalkozik csomagküldéssel, ami évente újabb százezer munkalehetőséget teremt. A
csomagküldés mindennap ötvenmillió fogyasztót szolgál ki.
Ennek ellenére a gyors növekedés még nem elégíti ki az erős
keresletet.
Este 10 óra a legelfoglaltabb időszak a ZTO Express csomagküldő cég sanghaji átszállító központja számára. Az egész országból érkezett csomagokat az átszállító központon keresztül
kézbesítik. Nai Haisong, a ZTO Express igazgatótanácsának
elnöke itt minden este ellenőrzi a csomagolást és küldést.
„Most este 8 óra van, és ötmillió csomagot szállítunk át, éjjel-nappal dolgozunk. Most 2-300 teherautó készül a küldésre.”
Az SF Express 1993-ban létesült, és az idei év júliusáig 290
ezer alkalmazottja, 12 ezer szállítókocsija és 15 szállító repülőgépe van.
A 2003-as év fordulópont volt az SF Expressz számára. Eb-
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ben az évben tört ki Kínában az A-típusú tüdőgyulladás, és
a járvány miatt az emberek nem mertek kimenni az utcára: a
csomagküldések száma robbanásszerűen nőtt, ezzel párhuzamosan a repülőgép-szállítás költsége jelentősen csökkent, és
az SF Express kizárólagos egyezményt írt alá egy teherszállító
légitársasággal, amelynek értelmében az SF lett az akkori
egyetlen csomagküldő cég, ami légi úton kézbesít csomagokat.
Du Haoyang, a SF Express vezérigazgató-helyettese elmondta,
„A csomagokban értékek, például üzleti szerződések is vannak. Észrevettük, hogy a szolgáltatás minősége nagyon fontos
a csomagküldő ipar számára.”
2003 után az SF Express tevékenysége ugrásszerűen növekedett: az átlagos éves növekedése elérte az 50%-ot. A többi
csomagküldő cégekéhez viszonyítva az SF Express díjai drágábbak, egy kilogrammnyi csomag Pekingből Sanghajba való
küldése 22 jüanba kerül, míg a többi cégnél csak feleennyibe.
Ennek ellenére sok fogyasztó szívesen választja a SF Expresst,
hiszen a küldés gyorsabb és biztonságosabb mint máshol.
„A légi úton történő csomagküldés drágább, de mi garantáljuk

a kiváló szolgáltatást.”
Kínában az interneten történő vásárlás éves növekedési mutatója az elmúlt öt évben rendre elérte a 70%-ot; 2013-ban az
e-kereskedelem összege elérte az 1840 milliárd jüant, ami a
világon a legmagasabb létező összeg. Az internetes vásárlók
száma a 2008-as 70 millióról 2013-ra 300 millióra növekedett.
2013-ban az Alibaba igazgatótanácsának elnöke, Ma Yun
bejelentette az Alibaba együttműködését néhány ismert kínai
csomagküldő céggel, és 300 milliárd jüant fektetett be egy logisztikai hálózat kiépítésébe. Ma Yun a „Kezdő” nevet adta a
hálózatnak, ami azt jelenti, hogy a hálózat folyamatosan tanul
és fejlődik, mint egy kezdő. Ma Yun úgy véli, hogy a gyorsan
fejlődő kínai e-kereskedelemhez a cégének egy nagyobb, hatékonyabb, kiválóbb szolgáltatást kínáló, korszerűbb infrastruktúrával rendelkező logisztikai hálózatra van szüksége.
„Tíz év múlva Kínában országszerte naponta kétszáz millió
csomagot kell kézbesíteni. Az okos logisztikai hálózat célja
az, hogy a csomagok 2000 kínai városban 24 órán belül megérkezzenek.”
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Aranyásók a Big
Datában

Az utóbbi évek internetes fejlődésének köszönhetően a Big
Data (vagy sok helyen egyszerűen Nagy Adat) új koncepcióját
egyre többen ismerték meg, az alkalmazása pedig rengeteg
olyan területre épült be, amelyek nagy hatással vannak az emberek életére.
„Wang: Milyen idő lesz ma?
A hangos asszisztens: Felhősről naposra fordul, 21 fok Celsius
várható.
Wang: Hogyan közelíthető meg a Chaoyang Park?
Wang: Rákerestem és előjött ez a Peking-térkép, amin zölddel
a pekingi utak jelenlegi helyzete van kiemelve. Ez pedig a
Chaoyang Parkhoz vezető útvonal, amit a Baidu térképe javasolt.”
A beszélő szoftvert hangos asszisztensnek hívják, amely hatalmas adatbázisra építve futtatja a háttérben a hangvezérlést,
telefonálást, üzenetküldést, térképes keresést és időjárási adatokat.
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Az úgynevezett Big Data az emberek számítógép-használata
során felhalmozódó óriási mennyiségű adat. Az adatok között
van általános és specifikus információ is. Miután a fejlett technológia segítségével rendezik és elemzik ezeket az adatokat,
az addig értelmezhetetlennek tűnő emberi viselkedés szabályossá, rendezetté válik. A nagy adathalmazok elemzése és felhasználása pedig új üzleti lehetőségeket teremthet a vállalatok
számára.
A Baidu a világ legnagyobb kínai nyelvű keresőmotorja,
amely naponta több mint 6 milliárd keresést kezel, így természetes előrelépés volt, hogy Big Data vállalattá váljon. A teljes
világháló nagy adatainak feldolgozásán keresztül a Baidu útjára indította a Baidu Big Data Keresőt, a Látnivalók Látogatottságának Előrejelzését, a Városi Turisztikai Előrejelzést és más
Big Data termékeket.
Yu Youping, a Baidu Big Data osztályának igazgatója elmondta, hogy ezeknek az adatátviteli alkalmazásoknak a segítségé-
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vel a Baidu képes előre jelezni egy jövőbeni időpontban egy terület
népességének költözési tendenciáját, egy város összlakosságát, egyegy turisztikai látnivaló megközelítését és várható látogatói számát.
Az előrejelzés eredménye szinte mindig lefedi a valóságot.
„Valóban képesek vagyunk megbecsülni a Nyári Palota holnapi és
holnaputáni látogatóinak számát, hiszen mielőtt az emberek felkeresik a Nyári Palotát, szinte mindig használják a Baidu keresőjét, már
mobiltelefonon keresztül is, ezeknek az adatoknak a segítségével
pedig az idegenforgalmi hivatallal együttműködve pontosan előre
jelezhetjük a turistalátványosságoknál várható helyzetet.”
Mikor Wang rákeresett a Chaoyang Park aznapi látogatóforgalmára,

kiderült, hogy nem kell nagy tömegre számítania. A Baidu
térképe által javasolt útvonalon el is indult a parkba. Viszont a
környékbeli tömegközlekedési eszközök nem voltak megfelelőek, így a mobiltelefonjába telepített taxi-szoftvernek vette a
legnagyobb hasznát.
„A Chaoyang Parktól a Tuanjiehu-hoz.”
Meg kell nyitni az alkalmazást és bemondani a célállomást.
Ezt követően a taxi-szoftver a háttéradatok elemzése után
kocsi-kérő felhívást küld a szoftvert szintén használó, éppen
5 kilométeren belül tartózkodó taxisofőröknek. A fuvart az viheti, aki először reagál a kérésre. Aznap Wang gyorsan kapott
kocsit, sikeresen elkerülte a zsúfolt utakat, az egész útja zökkenőmentes volt.
A délkelet-kínai Sanghaj Kína gazdasági és pénzügyi központja, a városban több mint 23 millióan élnek, nagyon gyakoriak
a közlekedési dugók. Chen taxisofőr, aki rengeteg módszert

kipróbált már a dugók elkerülésére. Ám hiába vetett be
számos navigációs szoftvert, addig nem járt sikerrel, míg
rá nem bukkant az iVoyager nevű navigációs szoftverre.
„A szemünk elé tárul a teljes sanghaji közlekedési helyzet, ami segít a dugók elkerülésében. Csak ránézek egyszer, és már tudom is, van-e dugó a célpont felé vezető
útvonalon.”
Az iVoyager-t a Sanghaji Közlekedési Információs
Központ fejlesztette ki, a közlekedési rendőrségtől és az
útügyi hivataloktól származó óriási adatmennyiség alapján. Ezeket a dinamikus adatokat a Sanghaji Közlekedési

Big Data Központban valós időben gyűjtik össze és dolgozzák
fel, ez alapján kínálják a legfrissebb közlekedési információkat az olyan felhasználóknak, mind Chen.
A valóban pontos közlekedési és úti adatok begyűjtése érdekében 2003 óta Sanghaj már több mint 200 millió jüant fordított
arra, hogy tekercseket fektessenek a felüljárók útfelülete alá.
Amikor az autók áthaladnak a felüljárón, a tekercsek arról is
információt továbbítanak a sanghaji Big Data központba. He
Cheng, a Sanghaji Közlekedési Információs Központ vezetője
megosztotta:
„Alapvetően 300-500 méterenként fektettünk le egy tekercset, így a kapott információ rendkívül pontos, 97-98%-os. A
felüljárókkal rendelkező autóút-hálózatban vetettük be ezt a
technológiát, ez áll a megfigyelésünk középpontjában is.”
Az adatok másik fele pedig a taxisofőröktől érkezik a
GPS-rendszeren át. A Sanghaji Közlekedési Információs KözE-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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pont minden autó mozgási útvonalát ellenőrizheti, így valós
idejű, 87%-os pontosságú képet alkothat a közlekedési helyzetről.
Tovább növelik a forgalmi helyzet értékelésének pontosságát
a főbb útvonalakra telepített megfigyelő-kamerák, amik folyamatosan ellenőrzik a közlekedés változását, segítenek gyorsan
reagálni a balesetekre azzal, hogy még időben összegyűjtik és
elemezik a közlekedési adatokat. Li Xinyao, a Sanghaji Gazdasági és Információs Bizottság vezetője úgy véli, hogy éppen
a Big Data megjelenése tette a város igazgatását még intelligensebbé:
„Ha jól használjuk a város közlekedési hálózatát, akkor
190%-ra növelhetjük az utak forgalmát. Vagyis a városban
akár megduplázódhat a forgalom, akkor se lesz dugó.”
Ezen kívül a Big Data innovatív alkalmazása új fejlesztési
lehetőségeket hozott el a kis- és középvállalatok számára. Jin
Guonan egy apó ruhacég tulajdonosa. 2013 első negyedévében
vállalata exportforgalma 70%-kal emelkedett 2012 ugyanazon
időszakához képest, viszont még maga Jin Guonan sem tudja,
mi a termékei végállomása.
„Mi sem tudjuk, hol van a piac, de nem is számít: pénzt keresünk.”
Ugyanakkor Wang Tao, a néhány kilométerrel arrébb, a pekingi Zhongguancunnál található Big Data vállalat, az IZP Global
Limited projektvezetője nagyon is jól tudja, pontosan hol kötnek ki Jin Guonan ruhaneműi.
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„A legtöbbjük spanyol anyanyelvű országokba megy, például
Ecuadorba vagy Spanyolországba.”
Hogyan ismerheti ennyire alaposan egy kisvállalat eladási
forgalmát egy zhongguancuni csúcstechnológiai cég? Yi Rangyue, a pekingi IZP Global Limited vezérigazgatója erre is
magyarázattal szolgált:
„Régen a legtöbb kis cég úgy működött, hogy az előtérben
volt a bolt, hátul pedig a gyártóegység. A mostani helyzetet
akár úgy is szemlélhetjük, hogy a hátsó üzem maga az előállító-ipar, de az elülső bolt mára a Big Datára épülő internetes
kereskedelmi platformmá változott.”
A Big Data platform, amiről Yi Rangyue beszélt, az IZP által
kifejlesztett transznacionális kereskedelmi platform, aminek a
felhasználásával a kisvállalkozók, mint Jin Guonan, otthonról
is tudják értékesíteni a termékeiket a világpiacon. Az üzlet
lebonyolításához szükséges többnyelvű kommunikációt, piacelemzést, termék-promóciót és az utolsó egy kilométeres logisztikát is mind-mind segíthet megoldani az erre szakosodott
Big Data platform.
Mivel egyre több vállalat kezdi használni a Big Datát, azaz
az információs korszak motorját, egymás után jönnek létre
az adatelemzéssel és a Big Data hasznosításával foglalkozó
cégek is, mint az IZP. A hivatalos előrejelzés szerint 2014-ben
a kínai Big Data piaci forgalma eléri majd a 870 millió jüant,
ami 64,2%-os növekedés 2013-hoz képest. A Big Data pedig
egyre inkább begyűrűzik a mi életünkbe is.
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Idegenforgalmi deficit Kínában,
a világ enged, Kína még nem
A gyakran hangoskodó, köpködő, a sorban állást nem ismerő
kínai turisták negatív nemzetközi megítélése ellenére a világ
országai a kegyeikért és a költőpénzükért versengnek, írja
a Global Times című angol nyelvű kínai napilap. A kínaiak
egyre könnyebben juthatnak vízumhoz, sok helyütt a szolgáltatások kínai nyelven is elérhetők, és az étlapokat a kínai
igényekhez és ízléshez igazították. Kína 2013-ban a világ első
számú küldőpiaca lett, ám a Kínát felkereső látogatók száma
visszaesett. Az utazókat elrettenti a szigorú kínai vízumpolitika, a fojtogató szmog és a kínai valuta, a jüan felértékelése.
Tunézia október 28-án jelentette be, hogy a csoportosan utazó
kínaiaknak nem kell vízumot kérniük, amennyiben rendelkeznek érvényes útlevéllel és szállásfoglalással. Három nappal
később lépett életbe a közös új ír-brit vízumrendszer, és így a
kínai turisták mostantól egy vízummal látogathatják mindkét
országot.
A kínai turisták milliói hatalmas gazdasági előnyöket jelentenek. A kínai utazók áradatából természetesen Magyarország
is profitálni szeretne, és nem akar lemaradni a kínai piacért
folyó versenyben. Magyarország nagy hangsúlyt helyez a
kínai turisztikai kapcsolatok fejlesztésére, és tárgyalásokat
kezdeményezett a két ország közötti turisztikai forgalom növelése érdekében a vízumkiadási eljárás könnyítése, valamint
a közlekedés fejlesztése, közvetlen légi járat indítása ügyében,
nyilatkozta az MTI-nek Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) turizmusért felelős helyettes államtitkára.
A tervek szerint 2015-től még könnyebbé válik a kínai turisták
számára a schengeni vízum megszerzése. Jövő év májusától
mind a 26 schengeni tagállamban olyan rendszert (VIS-rendszer) vezetnek majd be, amely tárolja és összegyűjti a vízumkérelmek adatait, így minden követségen követni tudják az
egyes kérelmezők adatait és vízumtörténetét, írja a Turizmus
Online. Bevezetik a többszöri belépésre jogosító, 3-5 évre
érvényes schengeni vízumot is. Azok a kérelmezők, akik
korábban igényeltek már vízumot és azzal nem éltek vissza,
gyorsabb és pozitívabb elbírálást élveznek majd.
Az Utazási és Turisztikai Világtanács (World Travel and Tourism Council, WTTC) elnök-vezérigazgatója, David Scowsill
szerint a globális idegenforgalom növekedése legnagyobb
részt a középosztály előretörésének köszönhető az ázsiai országokban.
„Ha elég szabadon elkölthető jövedelemmel rendelkezünk,
akkor hűtőszekrényt és autót vásárolunk, majd odahaza kezdünk utazni, és végül következhetnek a külföldi turistautak” –
nyilatkozta a vezető a Global Timesnak.

A Kínai Nemzeti Turisztikai Hivatal alá tartozó Kínai Turisztikai Akadémia (CTA) szerint a kontinentális Kínából kiinduló
utazások száma tavaly elérte a 98,19 milliót, ami 18 százalékos növekedés 2012 óta. A kínai turisták 128,7 milliárd dollárt
költöttek külföldön 2013-ban.
2012-től már nem a németek és nem az amerikaiak költik a
legtöbbet külföldi utazásra, hanem kínaiak.
Ezzel szemben visszaesett a Kínába látogató utasok száma. A
Kínai Turisztikai Akadémia becslése szerint a kínai idegenforgalmi szolgáltatások kereskedelmi deficitje idén meg fogja
haladni a 100 milliárd dollárt, ami jóval felülmúlja a 2009-es
2,3 milliárd dolláros deficitet.
Idén több ország – köztük Franciaország, Olaszország és
Nagy-Britannia – tovább könnyítette a vízumeljárást a kínai
látogatók számára.
Nagy-Britannia 12 kínai vízumigénylő irodáját korszerűsítette, újíttatta fel és bővítette, és a brit hatóságok az igénylést is
egyszerűsítették. A július eleje óta elérhető új, kínai nyelvű
weboldalon már jüanban tüntetik fel az eljárás díjait.
A Kínáért és Észak-Koreáért felelős bevándorlási és vízumügyekkel foglalkozó brit regionális igazgató, Dominique
Hardy a Global Timesnak elmondta, hogy más európai országokhoz képest Nagy-Britannia kevesebb benyújtandó igazoló
dokumentumot ír elő, sőt most már ezek fénymásolatát is elfogadják.
„Több lefordított útmutatást biztosítunk. A Youku kínai videomegosztón YouTube-hoz hasonló videomegosztó] rövidfilE-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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mekben magyarázzuk el az igénylés menetét. Az ügyfelek
részére több szolgáltatást nyújtunk, köztük ingyenes e-mail
tanácsadást kínai nyelven” – mondja Hardy.
Nagy-Britannia a vízügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatásait
is bővítette. Most már lehet munkaidőn túli időpontot kérni, és
a gyorsított eljárásért is lehet fizetni.
Hardy szerint Nagy-Britannia tavaly 291919 vízumkérelmet
bírált el, ami 39 százalékos növekedés 2012 óta, és a benyújtott kérelmek 96 százaléka kedvező elbírálásban részesült.
Idén további növekedésre számítanak, tette hozzá.
A magyar államtitkár elmondta, hogy tavaly a közel 75 ezer
kínai vendég csaknem 140 ezer vendégéjszakát töltött el, ami
9 százalékos növekedés az előző évihez képest. Idén az első
kilenc hónapban már jelentős, 20 százalékos növekedést sikerült elérni az ázsiai országból érkező vendégek számában, a
vendégéjszakák száma pedig 15 százalékos növekedést mutat,
számolt be novemberben az MTI.
A Magyar Turizmus Zrt. évek óta próbálja az átlagos kétéjszakás tartózkodást hároméjszakásra növelni, amihez agresszívebb és hatékonyabb országimázs-kampányra lenne szükség.
Ennek részeként a magyar termékek, árucikkek megismertetése is fontos lenne, hiszen a kínaiak nem sajnálják a pénzt,
ha helyi ajándéktárgyak beszerzéséről van szó. A tokaji bor, a
libamáj vagy a herendi porcelán Kínában alig ismertek.
A régióban Csehország mellett Magyarország a legismertebb,
de ez még ma sem jelent különösebben nagy ismertséget, így
önálló célpontként szinte egyáltalán nem gondolnak a kínaiak
Magyarországra, ha Európába készülnek.
A vízumellenőrzés egyszerűsítése mellett számos ország további intézkedésekkel próbálja megnyerni magának a kínai
látogatókat, például a mikroblog kínai megfelelőjén, a Weibón
népszerűsítő kampányt indítottak, kínai nyelvű jelzőtáblákat
helyeztek el, és egyre több boltban lehet már Union Pay kártyával fizetni.
Sajtóhírek szerint több ország, köztük Oroszország és az
Egyesült Arab Emírségek a kínaiak ízlésének megfelelő étlapokkal és kínaiul is beszélő alkalmazottakkal igazítják a szállodákat a kínaiak igényeihez.
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A párizsi rendőrség honlapja kínai nyelven is elérhető. Május
elején a francia belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy Kínából érkező rendőrök fognak járőrözni Párizs utcáin, amire
azért van szükség, mivel egyre több kínai utazót lopnak meg,
ám a tervet végül elvetették.
Wolfgang Georg Arlt, a turisztikai menedzsment professzora
és az Alkalmazott Tudományok Nyugat-Szászországi Egyeteme (West Coast University of Applied Sciences, Germany)
Kínából kiinduló turizmust kutató intézetének igazgatója szerint a kínai látogatók megnyerésének legjobb módja a vízummentesség.
A kínaiak jelenleg 81 desztinációt látogathatnak vízummentesen vagy az érkezés után igényelhető vízummal.
A kutatóintézet vezetője példaként említette Mauritiust. A szigetállam 2013. október 31-e óta biztosít 30 napos vízummentes tartózkodást a kínai turisták számára. Az sem mellékes,
hogy Peking, Sanghaj, Hongkong és Shenzhen után a tervek
szerint Chengduból is indul majd közvetlen járat Mauritiusra.
Az igazgató elmondta, hogy a kínai utazóknak sajátosak az
igényeik és az elvárásaik, ami azt jelenti, hogy más látnivalók
érdeklik őket, mint a hagyományosnak mondható idegenforgalmi piacokról érkező látogatókat.
„Portugáliában a britekkel vagy a németekkel ellentétben a
kínaiak nem a tengerpartra mennek, hanem a történelmi látványosságokhoz. A turizmus ilyen formája a nyár mellett más
szezonban is életképes” – mondja Arlt.
„A kínai turisták által tavaly külföldön elköltött pénz elegendő
lenne 3-5 repülőgépanyahajó-formáció megvásárlásához” –
mondta a Kínai Turisztikai Akadémia (CTA) elnöke, Dai Bin
az intézmény által a Kínából kiinduló idegenforgalomról ös�szeállított éves jelentés júniusi ismertetésekor.
A jelentés szerint a Kínából kiinduló turisták több mint fele
25 és 34 év közötti, akik nemcsak a nagyvárosok vagy a part
menti városok lakói, hanem másod- és harmadvonalbeli városokban és az ország középső területein élnek.
„A kínai piac gyors növekedése által hozott hatalmas üzleti
lehetőséget látva szinte minden gazdaság – az Egyesült Államoktól, az EU-tagokon, Ausztrálián, Dél-Koreán át egészen
Dél-Afrikáig és Argentínáig – a Kínával folytatott magas
szintű látogatások és gazdasági cserék során kulcsfontosságú
ügyként említi a turizmus fejlesztését” – mondja Dai.
Azonban vannak, akik nem örülnek a kínai turisták áradatának. A thaiföldi Chiang Mai Egyetem felmérésének keretében
megkérdezett 2200 csiangmaji lakos 80 százaléka nem szívesen látja a kínai látogatókat, számolt be egy thaiföldi lap, a
Chiang Rai Times.
A közösségi oldalakon több thai a kínai turistákra panaszkodik, akik szerintük köpködnek, szemetelnek, bevágnak a
sorba, nem törődnek a közlekedési szabályokkal, és engedik,
hogy a gyermekük az úszómedencében könnyítsen magán.
Nem egyedi esetről van szó. 2012-ben Thierry Gillier francia divattervező, a Zadig és a Voltaire márkák alapítója azzal
bőszítette fel a kínaiakat, hogy a Women’s Wear Dailynek
kijelentette: új perzsa butikszállója „nem fogad majd kínai tu-
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ristákat”. Később bocsánatot kért, amiért sértő kijelentést tett.
Tavaly szeptemberben a kínai kormány 64 oldalas útmutatót
adott ki a civilizált turistáskodásról. Ebben hosszan sorolják,
hogy mit nem ildomos tenni, köztük a hangoskodást, a sorba
való bevágást és az élelmiszerpazarlást.
2011 óta csökken a Kínába látogató turisták száma. A városnéző és pihenésre vágyó látogatók száma tavaly 10,12 millió
volt, ami 1,5 milliós csökkenés 2012 óta.
„A látványosságoknál és a szállodákban a nemzeti ünnepek
idején tapasztalható zsúfoltság, valamint a szomszédos országokkal, például Japánnal előforduló konfliktusok sokakat elriasztottak a kínai utazástól” – nyilatkozta az amerikai CNBC
csatornának Vera Wang, az Euromonitor piackutató cég elemzője.
A visszaesés okai között szokták emlegetni a súlyos mértéket
öltő szennyezést, az erősebb jüant és a globális gazdaság gyenge élénkülését is. Az Euromonitor szerint tavaly a Pekingbe
látogatók száma 10, a Sanghajba látogatóké pedig 6 százalékkal csökkent. A problémával a kínai szakemberek és vezetők
is tisztában vannak. Tavaly 72 órás vízummentes tartózkodást
vezettek be a tranzitutasok számára tíz kínai nagyvárosban.
Az Utazási és Turisztikai Világtanács (World Travel and Tourism Council, WTTC) elnök-vezérigazgatója, David Scowsill
szerint Kína még ma sem elég nyitott. „A világ lakossága 97
százalékának jelenleg is vízumra van szüksége, ha Kína területére akar lépni. Ez az APEC bármelyik tagállamához képest
is a legmagasabb szám. A Turisztikai Világszervet (UNWTO)

nak, mások szerint a hatóságoknak lépést kellene tartaniuk a
szolgáltatások iránti igényekkel.
A Világgazdasági Fórum (WEF) évente közzétett globális utazási és turisztikai versenyképességi rangsorában Kína a környezeti erőforrásokat tekintve az ötödik, a kulturális erőforrások alapján pedig a 15. helyen végzett a 144 ország között. De
a turisztikai létesítmények és az utasbarát környezet alapján
Kínát több mint 100 ország utasította maga mögé.

szerint a vízumszabályozás nyitottságát tekintve Kína az
1-100-ig terjedő skálán 3 pontot kapott. A 100 pont jelenti
a legnagyobb nyitottságot. Az APEC-országok közül ez a
legalacsonyabb eredmény” – nyilatkozta Scowsill a Global
Timesnak.
Több szakember a vízumszabályozás könnyítését és az
adóvisszatérítés programjának bevezetését javasolja KínáE-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Hazai repülőgép-hordozót
építhet Kína
A jelek arra mutatnak, hogy Kína további repülőgép-hordozókat építene az Ukrajnától vásárolt, majd átalakítás után 2012ben hadrendbe állított Liaoning után. Szakértők találgatnak a
megépítendő hajók tulajdonságairól, így meghajtásuk módjáról, kilövő rendszerükről és számukról.
Mióta Kína vízre bocsátotta a Liaoninget, az Ukrajnától vásárolt, majd kiképző repülőgép-hordozóként szolgálatba állított
hajót, széleskörű találgatások indultak a hazai építésű hordozók témájában.
Bár a kínai hatóságok nyilvánosan sosem erősítették meg,
hogy Kína saját repülőgép-hordozót építene, a tervet nem is
tagadták.
Kína katonai vezetése azonban szolgáltatott néhány utalással.
Yang Yujun védelmi szóvivő például tavaly augusztusban elmondta, hogy bár a Liaoning Kína első repülőgép-hordozója,
„egész biztosan több is követi majd a jövőben.” Yang szerint
Kína a védelmi szükségleteinek megfelelően mérlegeli a repülőgép-hordozók fejlesztését, ami sokakat elgondolkoztatott,
hogy Kína vajon mennyi hajót építene?
Katonai szakértők szerint az országnak legalább három hordozóra van szüksége, hogy egy alapvető haderőt hozzon létre.
Du Wenlong, a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) Katonai
Akadémiájának kutatója egyetért ezzel a megállapítással. Három repülőgép-hordozó esetén az egyik mindig szolgálatban
lenne, a másikat kiképzésre használnák, egy pedig karbantartás alatt lenne.
Du elmondta, hogy a legtöbb küldetés legalább két hordozó
együttes munkáját igényli.
Egy másik vélemény szerint Kínának egy-egy hordozót kellene állomásoztatnia a Kelet- és a Dél-kínai-tengeren, egyet
pedig az északi vizeken, míg a Liaoning megmaradna kiképző
hajónak. Az orosz sajtóban februárban megjelent értesülések
szerint Kína négy hordozóval számol, beleértve a Liaoninget
is.
A kanadai Kanwa Defence Review elemzése szerint hat évbe
telhet, mire Kína elkészítheti első hazai építésű hordozóját, bár
Kína elegendő kapacitással rendelkezik, hogy egyszerre kettőt
is építsen.
A széleskörű várakozások szerint Kína legalább két hordozót
fog építeni, és az első jelölése 001A típus lesz. A kanadai folyóirat daliani hivatalos kínai forrásokra hivatkozva azt írta,
hogy a városban egy ünnepség keretében a Kínai Hajóépítő
Iparvállalat megkezdte a hordozókhoz használt acéllemezek
vágását 2013 végén, ezzel pedig kezdetét vette az első hazai
hordozó építése. A folyóirat szerint a sanghaji Jiangnan Hajó-
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A Liaoning, Kína első repülőgép-hordozója

gyárban készül majd a második hazai gyártású hordozó.
Június 6-8. között egy Guangdong tartománybeli hajózási kiállításon volt látható egy repülőgép-hordozó modell, ami nagyszámú repülőgép befogadására alkalmas és katapult rendszerrel szerelték fel. Ez újabb lendületet adott a találgatásoknak,
sokak szerint Kína második hordozójának makettjét állították
ki.
Bár a 18-as számmal ellátott modell talán csak az egyik lehetséges dizájn, és talán nem áll építés alatt, mégis jól jelzi Kína
tengeri ambícióit. Kevesen kétlik, hogy Kína saját hordozót
fog építeni.
Méretük szerint a repülőgép-hordozókat három fő típusba
lehet osztani. A szuperhordozók a legnagyobb ilyen hajók,
általában több mint 60 ezer tonna vízkiszorításúak. Ilyen az
amerikai Nimitz-osztály. A 30-40 ezer tonna vízkiszorítású
hordozókat standard méretűként kategorizálják, az annál kisebbeket pedig könnyű hordozóként.
Szakértők szerint Kína első hazai építésű hordozója, a Liaoninghez hasonlóan, a standard kategóriába eshet. Yin Zhuo
haditengerészeti szakértő szerint nem várható szuperhordozó,
mivel az túl költséges és technológiailag túl bonyolult jelenleg
Kína számára.
A találgatások másik fő témája a hordozó meghajtása, azaz,
hogy atommeghajtású lesz-e. Az ilyen hajók, az első atommeghajtású hordozó, az Enterprise 1961-es vízre bocsátása
óta az amerikai haditengerészet gerincét alkotják. Az amerikai
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Egy látogató nézi a harci flotta makettjét, középen a Liaoninggel, egy
nanjingi védelmi kiállításon

haditengerészet szerint sok előnye van az atommeghajtású
hordozóknak a hagyományos meghajtású hordozókhoz képest.
Hasonló mennyiségű üzemagyag több milliószor nagyobb
energiát képes biztosítani a fosszilis üzemagyagoknál, emiatt
több hely marad a fedélzeten a repülőgépek üzemagyagának, a
lőszereknek és más ellátmánynak.
A technológia összetettsége és a biztonsági problémák jelentik az atommeghajtású hordozók legnagyobb hátrányait.
Híradások szerint az 1994-ben vízre bocsátott, 38 ezer tonna
vízkiszorítású francia Charles de Gaulle hordozó legénysége
az évente megengedettnél ötször nagyobb sugárdózist kapott a
problematikus atomreaktor miatt. Állítólag ez az egyik fő oka
annak, hogy a tervezett PA2-es francia hordozó nem atommeghajtású lesz. Az Admiral Kuznyecovot, az orosz flotta egyetlen
hadrendben lévő repülőgép-hordozóját szintén hagyományos
üzemanyag hajtja.
Szakértők szerint Kína valószínűleg nem használ majd atomenergiát első hordozóján. Bár Kína is atomhatalom, hajón
nem, csak tengeralattjárón használ atomreaktort. Kína egyetlen felszíni hajója sem rendelkezik atommeghajtással, és a
Kínai Légi Ipari Hírek szerint az ország nemrég fejlesztette ki
az R0110 jelzésű nehéz gázturbináját, ami képes biztosítani a
közepes méretű hagyományos hordozók meghajtását.
Azonban ez nem azt jelenti, hogy a jövőben ne alkalmaznának
atomenergiát a hordozókon. A külföldi sajtó szerint Kína már
a '90-es évek elején megpróbálta megszerezni a szovjet Uljanovszk hordozó atomtechnológiáját, amikor az ukrán gazdaság mélyponton volt. Katonai szakértők szerint Kína második
hazai építésű repülőgép-hordozója már atommeghajású lehet.
A repülőgépek indításához és landolásához használt rendszer
a hordozó másik központi technológiája. Az amerikai Nimitz-osztály katapult rendszere nagy erejéről és flexibilitásáról

ismert, azonban egyben költséges és technológiailag összetett
megoldásnak számít a hagyományos rendszerekkel szemben. A
kínai Liaoning sísánc rendszert használ, ami kevésbé költséges,
viszont korlátozza az indítható repülőgépek méretét és felszállási tömegét, beleértve a fegyvereket és az üzemanyagot.
A kínai mérnökök megvitatták, hogy milyen indító rendszerrel
lenne célszerű ellátni az új hazai hordozót. Li Jie katonai szakértő szerint, ha az új hordozót a Liaoning terveire alapozzák,
akkor valószínűleg sísánc rendszer kerül rá. Más hírek szerint
azonban Kína már szert tett a jövőbeli hordozókon használható
katapult technológiára.
A Liaoning hordozó harci formációja is találgatások tárgya.
Egy repülőgép-hordozó harci formációja jellemzően sok más
típusú hajót is tartalmaz a hordozón kívül. Az amerikai haditengerészet légi küldetései során például, a hordozó harci
formációja egy repülőgép-hordozóból, két irányított rakétákkal
felszerelt cirkálóból, két rombolóból, egy fregattból, két támadó tengeralattjáróból és egy utánpótlás hajóból áll.
Október 27-én a Liaoning féléves karbantartás után visszatért
kikötőjébe, Qingdaóba. A központi televízió felvételei szerint
az út során a Liaoning harci formációja a hordozón kívül legalább nyolc felszíni hajóból és tengeralattjáróból állt.
Ez volt az első alkalom, hogy a Liaoning nyilvánosan harci
formációban jelent meg, azonban a formáció szakértők szerint
változhat. Az első ilyen kínai formáció 2013 decemberében jött
létre, amikor a Liaoning Qingdaóból a Dél-kína-tengerre hajózott. Akkor két-két, rakétákkal felszerelt romboló és fregatt,
valamint egy utánpótlási hajó kísérte.
Kevesebb mint egy év alatt a Liaoninget kísérő csoport ötről
nyolc hajósra nőtt. Azonban csupán egyetlen harci csoport
nem lesz elegendő Kína jövendő hordozói számára. Kína nagy
számban épít 052D típusú rombolókat és 054A típusú fregattokat a Liaoninggal való kiképzésre, hogy amikor a jövőbeli
hordozók hadrendbe állnak, kísérőik már készen várják őket.
A hadrendbe állítás helyéről szólva szakértők elmondták, hogy
arra a Dél-kínai-tenger az ideális helyszín. A környező államok
területi igényeinek kusza hálója egy repülőgép-hordozóért kiált,
ami megvédi Kína tengeri jogait, mondta Li Jie.
Több híradás is érkezett arról, hogy a kínai haditengerészet
máris a déltengeri erőinek felduzzasztásán dolgozik. Márciusban a Kunming, egy új, rakétákkal felszerelt romboló osztály
első hajója állt hadrendbe a Dél-kínai-tengeri Flottában, annak
harmadik irányított rakétás rombolójaként.
Bár a kínai hatóságok szerint az ország repülőgép-hordozóját
nem egy konkrét célpont ellen fejlesztik, katonai szakértők rámutattak, hogy Kína tengeri jogainak garantálásához a haditengerészetnek át kell majd törnie az úgynevezett „első szigetlánc”
blokádot, hogy kijusson az Indiai-óceánra.
Azok a tapasztalatok, amit a kínai haditengerészet a Liaoning
tesztelése és a rajta való gyakorlatozás során szerez, nagy fontossággal bírnak a jövőbeli kínai hordozókra nézve. Szakértők
szerint Kína katonai logisztikája hamarosan elég érett lesz
ahhoz, hogy Kína új, hazai építésű hordozója – befejezése és
hadrendbe állítása után – nagy tengeri erőt képviseljen.
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124

magazine-linsong20150204.indd 27

27
2015-2-4 21:21:27

órás
könyvesbo
24

2014-ben Pekingben a Tao Fen könyvesbolt bejelentette,
hogy a nap 24 órájában lesz nyitva. Ez az ötlet nagy figyelmet
keltett a könyvkereskedők körében, és ennek következtében
majdnem minden kínai nagyvárosban lett néhány könyvesbolt,
amely csatlakozott a 24 órán át nyitva tartó könyvesboltok
csoportjához. Jelenleg a csoportnak 11 tagja van. Július 29én ennek a 11 könyvesboltnak a képviselői Pekingben részt
vettek A 24 órán át nyitva tartó könyvesboltok fejlődése elnevezésű szemináriumon. A 11 könyvesbolt közös nyilatkozatot
adott ki, és szövetséget is kialakított.
Chen Yi, a Hangzhou városi Yuelan nevű 24 órás könyvesbolt
igazgatója elmagyarázta, hogy olyan környezetet kívánnak
kialakítani, ahol azok, akik szeretnek könyvet olvasni, este is
kényelmesen olvashatnak, és ha olyanok látják meg a boltot,
akik nem szeretnek olyan nagyon olvasni, azokban is feltámadjon a könyvolvasás iránti igény.
A Yuelan könyvesbolt nemcsak könyvesbolt, hanem kávézó is.
Chen Yi igazgató elmondta, hogy korábban azon gondolkodtak, vajon hogyan lehet fejleszteni a hagyományos könyvesboltot a mai modern világban?
„Az egyik megoldás az lett, hogy később zárjuk be a boltot,
a másik pedig az, hogy a könyvesbolt egyúttal kávézó is lett”
- mondta az igazgató. Chen Yi reméli, hogy a Yuelan könyves-
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bolt gyönyörű találkozóhely a könyvvel.
Wang Zhongyi, a Zhejiang tartományi Xinhua könyvesbolt elnöke azt mondta hogy a Yuelanhoz hasonló kereskedelmi egységek olyan könyvesboltok, amelyekben lehet kávézni, illetve
olyan kávézók, amelyekben lehet olvasni. Wang Zhongyi azt
szeretné, ha Hangzhou városban esténként nemcsak az illatos
bort és teát kóstolhatnák meg az emberek, hanem pompás
kávé és könyv is lenne az este szórakozni vágyóknak nyújtott
kínálatban.
A Shenzhen városban levő központi könyvesbolt már régen
áttért a 24 órás nyitva tartásra. Az adatok szerint ez a központi
könyvesbolt 2006 óta már 6500 órán át volt nyitva.
Zhang Zuozhen, a pekingi Tao Fen könyvesbolt elnöke szerint
az egyszerű könyvesboltok a könyvválasztékot, az árakat és
a vásárlás kényelmét tekintve nincsenek előnyben az internetes könyvesboltokhoz képest. De a könyvesboltok nemcsak a
könyvvásárlásról szólnak, hanem egy életstílusát is képviselnek. A könyvesboltoknak kényelmes környezetet kell teremteniük a vásárlók számára.
A Tao Fen könyvesbolt például gondosan ügyel a légkondicionálókra, az asztalokra és a könyvespolcokra is. A könyvesboltban ingyenes wi-fit is használhatnak az olvasók. Egy
könyvesbolti munkatárs elmondta, hogy hetente kétszer esti
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sboltok szövetsége

könyvklubot tartanak. Összesen már körülbelül 40 ilyen rendezvény volt a könyvesboltban, amelyeken több mint 3000
érdeklődő vett részt. Az adatok szerint idén április 8-ától június 24-éig a Tao Fen könyvesbolt forgalma 66,67 százalékkal
emelkedett az elmúlt év hasonló időszakához képest.

A 24 órán át nyitva tartó könyvesboltok fejlődése elnevezésű
szemináriumon részt vevő 11 könyvesbolti képviselő közölte,
hogy szövetséget alapítottak, miközben azt kérték, hogy a kormány folyamatosan támogassa a 24 órás könyvesboltokat és
valamennyi más könyvesboltot is.
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Kínában beköszöntött a robotok kora

A reform és nyitás politikájának bevezetése után Kína jelentős népességbeli fölénye miatt erős gyártóhatalommá vált.
Ám napjainkban a világ gyáraként üzemelő Kínában gyorsan
emelkednek az ingatlanárak és munkaerő-költségek, ezzel egy
időben pedig India, Vietnam és más fejlődő országok egymás után lépnek be az előállító-iparba. Mindez technológiai,
kereskedelmi és egyéb területeken is megszorongatja Kínát,
így a kínai gyártószektor fejlesztése nagy nehézségekkel néz
szembe. A kihívás és a lehetőség mindig kéz a kézben jár, a
kínai tudomány és technológia gyors fejlődése pedig új megoldást kínál a kínai vállalatok átalakítására a hatékonyságot és
minőséget nagymértékben növelő, költségcsökkentő robotok
alkalmazása révén.
Szeptember 9-én a Szecsuani Népi Kórházban Yang Hongji, a
szervátültetési központ vezetőjének irányítása alatt sikeresen
végrehajtotta első sebészeti beavatkozását, egy epehólyag
eltávolítását, a tartomány első Da Vinci-típusú sebészrobotja.
Yang Hongji demonstrálta, hogyan küszöbölheti ki ez a robotrendszer az emberi látás korlátait, hogyan képes 15-szörösére
nagyítani a műtéti területet, és milyen ügyesen működik a robot karja 360 fokos körben.
„A robotrendszer segíti a mikro-orientációt. Az emberi szemmel nem látható ereket vagy apró képződményeket a Da Vinci-robot tisztán érzékeli.”
Aznap a Da Vinci sebészeti robot eltávolított egy epehólyagot
és egy működésképtelen vesét, amiből az epehólyag kiope-
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rálása mindössze 30 percet vett igénybe. A bemutató alapján
a robotrendszernek csupán egy sebészorvos irányítására van
szüksége. Yang Hongji hangsúlyozta:
„Régen egy műtéthez négy doktor kellett. A robot egyik előnye
az, hogy már egyetlen sebész is elég a bonyolult operációkhoz.
Egyelőre nem reális feltételezés, hogy a közeljövőben robotok
végeznek minden sebészeti beavatkozást az emberek helyett,
de a robotrendszer biztosan folyamatosan fejlődik majd.”
A robot általában olyan szerkezet, ami érzékeli a külső környezetet, elemzi az információkat és parancsok alapján végez
műveleteket. A robot teljesíthet emberi utasításokat, futtathat
előre megírt programokat, lényegében az a feladata, hogy
támogassa vagy kiváltsa az emberek munkáját. Manapság a
gyártó-, építő és elektronikai iparban széles körben használják
a robottechnológiát.
A Shenzhen Rapoo Technológia Kft. számítógép-perifériákat
gyártó cég, amely értékesítési hálózata Európára és Amerikára
is kiterjed. Az üzem termelőcsarnokaiban sok robot dolgozik
együtt a munkásokkal.
„A robotok gyorsan dolgoznak, úgy vélem, a jövőben még
több feladatot végezhetnek el az emberek helyett.”
A vezeték nélküli egér vevőjét előállító részlegen két robot
dolgozik folyamatosan, később pedig még három robot munkába állításával a részleg több mint 30 munkása „maradhat
munka nélkül”. Deng Qiuwei, a vállalat termelési központjának igazgatója elmondta:
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„Most a berendezések üzemeltetésével kísérletezünk, a jövőben pedig valóban nem lesz szükséges munkásokra.”
Az egeret előállító részlegen a robotok gyártósorának számát
az eredeti kettőről nyolcra növelték. Később a robotok teljesen
átveszik az emberek helyét a gyártósoroknál, ahol az eredeti 8
munkás helyett már csak 1-2 dolgozóra lesz szükség.
A Huizhou Dayawan Guanghong Technikai Kft. CD- és DVDíró részlegén is két gép dolgozik folyamatosan. A robotok
segítségével az eredetileg nyolcemberes munkát most egyetlen
ember végzi. A robotokat behozó Huang Fuxin, a vállalat fejlesztési osztályának vezetője nagyon elégedett a három csavarhúzó robottal.
„Régen kézzel egy percbe telt a csavarozás. Ma ez a robotoknak csupán 40 másodpercébe kerül, ráadásul nagyon pontosan
dolgoznak, sohasem felejtenek ki egyetlen csavart sem.”
A három robot 180 ezer jüanba került, viszont hat munkás
feladatát képes ellátni. A vállalat kiadása mindössze egy éven
belül megtérül, három év használattal pedig 450 ezer jüant takaríthat meg a cég. Huang Fuxin kiemelte:
„Az új munkásokkal ellentétben a robotot nem kell betanítani,
a munka legapróbb részleteit is ismeri.”
A Foxconn Technológia Csoport Kína legnagyobb munkaerőt
foglalkoztató vállalata, amely számítógépes, kommunikációs,
fogyasztói elektronikai termékek, köztük a világon nagyon
kelendő Iphone mobiltelefonok gyártását is végezi. Guo Taiming, a csúcstechnológiai cég igazgatótanácsának elnöke
már 2011-ben úgy nyilatkozott, hogy „egymillió robot” fog
dolgozni a futószalagjaik mellett. Ge Huanqing, a Shenzhen
Fujisan Technológiai Kft. vezérigazgatója is megerősítette:
„A Foxconn minden projektjében dolgoznak robotok, például,
az Iphone gyártását szinte kizárólag robotok végzik.”
A Fujisan vállalat folyamatosan az ipari felhasználású robotok
kutatásán és alkalmazásán munkálkodik, ezen a területen pedig szorosan együttműködik a Foxconnal is. Ge Huanqing úgy
véli, jelenleg még a kínai vállalatok zöme nincs teljesen tisztában a robotokban rejlő lehetőségekkel, így a robotpiac sem
szárnyal még.

„Suzhouban felkerestem néhány vállalatot. Igazság szerint a
gyártási folyamat sok szakaszában alkalmazták már az automatizált összeszerelést, azaz gyakorlatilag robotokkal dolgoztak, ám sok cég nem volt tudatában a robotok helyes alkalmazásának.”
A Kínai Ipari és Informatikai Minisztérium adatai szerint 2014
első félévében az intelligens gyártáshoz, magas szintű vasúti
közlekedéshez, tengeri és más magas szintű projektekhez
szükséges berendezések gyártása az előállító-ipar több mint
10%-át tette ki. Az emberek pedig ezen belül is nagy figyelmet
szentelnek a robotokat főmunkaerőként használó intelligens
gyártásnak.
Zheng Liansheng, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia
pénzügyi kutatóintézetének kutató-helyettese úgy véli, hogy
a kínai társadalom elöregedése miatt a jövőben fellendülhet
a robotpiac helyzete. A statisztikai adatok szerint 2013-ban
Kína közel 37 ezer ipari robotot vásárolt és szerelt össze. Ezzel összességében túlszárnyalta Japánt is, és az ipari robotok
legnagyobb felvevőpiacává vált a világon. Az ipari robotok
közül több mint 9 ezer kínai gyártmányú volt, azaz a számuk
megháromszorozódott 2012-höz képest. Zhou Chaosen, a
Guangzhoui Robotipari Unió főtitkár-helyettese elmondta:
„A statisztikák szerint tavaly a robotpiac értéke meghaladta
a 10 milliárd jüant, és stabil növekvő tendenciát mutatott. A
2008-ig visszamenő statisztikai adatok alapján évente több
mint 30%-kal növekedett a piac.”
Az emberek is egyre inkább felismerik, hogy a technológia
fejlődésének köszönhetően a robotok előállítási költsége alacsony, viszont kiváló a munkájuk minősége, nagyon precízek,
energiatakarékosak, alacsony a károsanyag-kibocsátásuk és
más előnyeik is vannak. Ennek ellenére Zhang Gang, a kínai
Southwest Securities vezető stratégiai elemzője úgy véli, a jól
fejlődő robotpiac sem garantálja a robotokat gyártó kínai vállalatok sikerét és zökkenőmentes fejlődését.
„Most úgy tűnik, hogy nagyon nagy a kereslet, viszont a kínai
robotgyártó cégek egyik legfőbb problémája az, hogy híján
vannak bizonyos kulcsfontosságú technológiáknak, így a jövő
nem csupán fényes lehetőségeket, de kemény kihívásokat is
tartogat a számukra.”
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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Wang Wenbiao - Az elsivatagosodott
földeket megművelő „bolond”
A végtelen sivatagban zöldgazdaságot fejleszteni? Ez még viccnek is rossz,
de épp a sivatag mellett fogant meg Wang Wenbiao álma. Az Elion csoport
igazgatótanácsának elnöke, Wang Wenbiao már gyermekkorában személyesen
megtapasztalta, milyen az, mikor a sivatag térhódítása miatt a helyiek egyre
nagyobb visszavonulásra kényszerülnek, látta, hogy a föld elsivatagosodása
mekkora szenvedést okoz az embereknek. 30 évesen Wang Wenbiao felhagyott
politikai karrierjével és vállalkozó lett. Több mint 20 év fáradtságos munkájának köszönhetően az Elion csoport mostanra tisztaenergiával és természetes
gyógyszerekkel foglalkozó, sivatagi zöldgazdasággá vált.
Az elmúlt 20 évben az Elion csoport több mint 5 ezer négyzetkilométernyi
sivatagot varázsolt eleven oázissá. A csoport megelőzte és kezelte az elsivatagosodást, előmozdította az elsivatagosodott területek iparának fejlesztését, a
sivatagi iparfejlesztésnek eredményeit felhasználva segített enyhíteni elsivatagosodást, végül pedig átfogó és tartós fejlődést hozott az elsivatagosodott területekre az emberek és a környezet közötti egyensúly megteremtésével.
Az Elion csoport Kubuqi-módszerét nagyon dicsérik az emberek, a „globális
elsivatagosodás kezelésének legendás útjaként” emlegetik.
Wang Wenbiao sivatagi zöldgazdaságának története Kína hetedik legnagyobb
sivataga, azaz a Kubuqi-sivatag egyik sógyárában kezdődött.
1988-ban a helyi kormányzat tisztviselőjeként dolgozó 28 éves Wang Wenbiao
felmondott, és elvállalta a Kubuqi-sivatag Hangjinqi Sógyárának igazgatását.
A sógyár akkori nehéz helyzetének felszámolása érdekében 1990-ben Wang
Wenbiao vezetésével a gyár egy tudományos és kutatóintézménnyel közös kutatásba kezdett a gyár közeli sóstóról, és nátrium-szulfát gyártása mellett döntött. 1991-ben az új technika bevonásával az üzem jövedelmezővé vált.
1992-ben a sógyár hivatalosan is átállt a szervetlen só előállítására. Az üzem
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2012-ben Wang Wenbiao megkapta az ENSZ környezeti és fejlődési díját

nagy mennyiségű szervetlen sót tudott gyártani, és a piacon is
elég jó volt a kereslet. A vállalat fejlesztési iránya világossá
vált, a következő 8 évben pedig az Elion kellő tőkét halmozott
fel, illetve megalapozta a só vegyipari előállítását.
Ám ugyanekkor újabb problémával szembesültek, hiszen a
só nehézkes elszállítása a sivatagból akadályokat gördített a
gyár fejlődése elé. Az üzemet 18,6 ezer négyzetkilométernyi
sivatag öleli körül. A légvonalban 60 kilométerre fekvő vasúti
pályaudvart 330 kilométeres úttal lehetett csak elérni, a szállítóautók átlagos sebessége pedig kevesebb volt 20 km/h-nál. A
szállítás évente több mint 15 millió jüant emésztett fel.
A fejlesztés fellendítése érdekében elsősorban a logisztika
kérdését kellett megoldani. Wang Wenbiao ekkor határozta el,
hogy utat épít a sivatagban. 1997-ben az Elion erőforrásait kezelő csoport több mint 70 millió jüan hitelt vett fel, és a helyi
kormánnyal együtt megkezdte a sivatagon átvezető út építését.
Ám az út befejezése nem hozott sok örömet.
Egyik napról a másikra egyszerűen nyoma veszett.
Az út átadása előtti éjszakán hatalmas szélvihar tombolt, ami
az egész utat betemette homokkal, elnyelte a sivatag. A kudarccal Wang Wenbiao is megtapasztalta a sivatag erejét. Nem
volt elég megépíteni, „védőruhát” is kellett adni az útnak: fákat telepíteni a szél és a homok támadásának visszaverésére.
Ez után Wang Wenbiao folyamatosan különböző növények
ültetésével kísérletezett, hogy megtudja, milyen módon és
milyen fajta növény képes túlélni a sivatagban és megvédeni
az elkészült utat. Több mint 20 homokálló növényt kipróbált,
sokat tanult a sivatagi pásztoroktól, végül pedig a kínai édesgyökér, a fűz és a nyárfa mellett döntött. Az út mentén lassan
zöldövezet kezdett kiépülni.
Három év telt el, mire ez a 65 kilométer hosszú, 10 kilométer

széles zöld folyosó végre elkészült. Az utat átadták, elhárultak
a termékek és nyersanyagok szállításának akadályai, ugyanakkor a vállalat termelése is egyre növekedett. A kiszállított
termékek mennyisége 5 tonnáról gyorsan 25 tonnára ugrott.
Az Elion fő árucikke, azaz a nátrium-szulfid piaci részesedése
gyorsan világelsővé hízott.
Erről a sivatagi útról az emberek azt tartják, hogy ez Kína első
nagy tömegközlekedési, logisztikai és információs folyosója,
ami átszeli a sivatagot, „a halál tengerét”.
Eredetileg az Elion-csoport egy valódi fejlesztési nehézség
kezelése során birkózott meg a homokkal, de ez később új fejlesztési irányt szabott Wang Wenbiao vállalatának: a sivatagi
ipart. Legelőször Qian Xuesen akadémikus vetette fel a 80-as
évek elején, hogy a rengeteg nyugat-kínai sivatag óriási kincseket rejthet.
Wang Wenbiao ennek kapcsán büszkén mesélte: „Ez a kínai
’zöldgazdasági” álom 5 évvel korábban született meg Pierce
angol közgazdász 1989-ben napvilágot látott ’zöldgazdaság’
koncepciójánál.”
Az út mentén telepített édesgyökér hagyományos kínai gyógynövény, ami magas gazdasági értéket képvisel: az út két oldalán sorjázó édesgyökerek és fűzek évente legalább 10 millió
jüan bevételt hoznak a vállalatnak.
E miatt a váratlan fejlemény miatt Wang Wenbiao úgy határozott, továbbfejleszti sivatagi zöldgazdaságát. Ekkorra Wang
Wenbiao technológiailag és ideológiailag is készen állt már
befektetni a sivatagba, kiaknázni az erőforrásait és fejleszteni
az iparát. A sivatagot átszelő út megépítésén keresztül Wang
Wenbiao rengeteg homokkezelési technológiát összegyűjtött,
a homok kezelésének valóságos szakértője lett.
Másrészt, mivel már több évtizede vállalkozóként tevékenyE-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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kedett, Wang Wenbiao tisztában volt a gazdaság szabályaival
és jól értett az erőforrások elosztásához. A vállalat égisze alatt
a sivatag felvirágzott: a pásztorok növény- és fatelepítésbe
kezdtek, amiért jövedelmet kaptak, így az eredetileg elhanyagolt földből most már bevételre tudtak szert tenni. A faültetés
közigazgatási feladatból aktív kereső tevékenységgé változott.
Több mint 10 év alatt az Elion csoport a fa- és édesgyökér-ültetéssel, erdőtelepítéssel és ökológiai bevándorlással a Kubuqi-sivatag több mint ötezer négyzetkilométerét formálta át
erdőséggé, és több mint 1500 négyzetkilométeres édesgyökérés egyéb gyógynövény-ültetvényt hozott létre. A Kubuqi-sivatag egyharmadát zöldbe borította. A vállalat közel egymillió
munkahelyet teremtett, a helyi pásztorok éves jövedelme pedig egy évtized alatt a hétszeresére növekedett.
A sivatag visszahódítása nemcsak csábító fejlesztési tendenciát hozott, még egy lehetőséget felkínált a cégnek.
Az Elion 2000-ben kezdett a sótermelésről az energiaipar irányába fordulni. A hagyományos vegyipar piaca egyre szűkült,
a vállalat átalakítása rendkívül sürgőssé vált, Wang Wenbiao
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pedig felismerte az energiaipar fejlesztésében rejlő potenciált.
Úgy vélte, hogy egy környezetvédelemre és csúcstechnológiára komplexen építő, zárt láncú energia- és vegyipari bázisnak
van jövője.
Az Elion teljesen ökológiai vállalattá átalakítása érdekében
Wang Wenbiao bezárta a 900 millió jüan nettó tőkéjű sógyárat.
Mostanra az Elion koncentrikus gazdasági-ipari bázisának közel 30 milliárd jüanos építkezési beruházása már elkészült.
Ezen kívül az Elion célul tűzte ki a sivatagi turisztikai látványosságok és a nagyszabású ökológiai építkezések fejlesztését
is. Wang Wenbiao a Kubuqi-sivatag természeti látnivalói, a
kiváló vizű sivatagi fürdő, a Nagy Göncöl-alakzatban elhelyezkedő hét sivatagi tó, a gyógynövény-bázis, illetve Suofang
ősi városának romjai bevonásával kialakította a Hét Csillag Tó
idegenforgalmi területet, amely országos 4A fokozatú sivatagi
turisztikai terület besorolást kapott.
Wang Wenbiao tervei szerint, a jövőben az Elion-csoport energia- és vegyipari lánca és a sivatagi iparág közösen hatalmas
energiahálózattá fejlődik majd.
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Kína igyekszik fokozni az élelmiszerbiztonságot

A kínai közmondás azt mondja, hogy „az élelmiszer elsődleges szükséglet az emberek életében”. Az élelmiszer nemcsak
gazdasági szempontból bír nagy jelentőséggel, hanem nélkülözhetetlen az emberi élethez is. Az élelmiszerbiztonság szorosan kapcsolódik a társadalmi harmóniához, stabilitásához és a
gazdasági fejlődéshez.
1976-ban az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) első alkalommal hívta fel az országok figyelmét az
élelmiszerbiztonságra. 1983-ban a FAO hivatalosan felvette
az „élelmiszerbiztonság” kifejezést, ami mind „mennyiségi”,
mind „minőségi” biztonságra utal.
1956-ban Japánban előfordult egy furcsa betegség, amit először csak a macskák kaptak el, ezért „macskatánc betegségnek” nevezték el.
A beteg macskák nem tudtak rendesen járni, rázta őket a hideg és a tengerbe ugrottak: öngyilkosságot követtek el. Utána
nem csak macskákban, hanem az emberekben is kimutatták a
betegséget. A tudósok aztán észrevették, hogy a metil-higany
okozta a kórt. A metil-higany pedig az ipari szennyvízből származik.
A délnyugat-kínai Guizhou tartományban található Wanshan
bánya a higanytermelésről volt ismert, az itteni higanytermelés 600 éves múlttal rendelkezik, itt termelt higany mennyisége volt a legtöbb Kínában, a második legtöbb Ázsiában és
harmadik legtöbb a világon. Az 50-es és a 80-as évek között a
belföldi keresletnek megfelelően rengeteg higanybányát működtettek, ezzel párhuzamosan rengteg szennyvíz, ipari hulladék és kipufogógáz keletkezett. Tian Hongchang, a Wanshan

bányai környezetvédelmi hivatal felelőse szerint az elégtelen
feltételek és technikák miatt a bánya üzemeltetése súlyosan
sértette a környezetet.
„Ha esik az eső, az ipari hulladék és szennyvíz a közeli folyóba és a szántóföldekre folyik.”
A 60 éves Chen Zaiyang gyermekkorában a közeli faluban lakott. A következőket mondta:
„Az egészségügyi vizsgálatok azt mutatják, hogy a helyiek
közül mindenkinek kárt okoz a higanyszennyezés, mert mindennap isznak a higany által szennyezett vízből.”
Az illetékes szervek korábbi tesztjei azt mutatják, hogy az
ottani talajban a megengedettnél több higanyt találtak. A
szakértők szerint efféle talajon nem ajánlott gabonát vagy
zöldséget termeszteni, inkább diófákat kell ültetni, hiszen a
diófa gyökere képes a nedvesség elraktározására.”
A higanyt más néven „fürge ezüstnek” hívják, mivel ez az
egyetlen cseppfolyós fém, ami a vízben, a földön és a levegőben egyaránt megtalálható lesz és félő, hogy az állati szervezetekben és a növényekben is képes lesz terjedni és mérgezni
azokat.
A kínai mezőgazdasági és erőforrásügyi miniszter által 2013ban közzétett számok azt mutatják, hogy Kínában országszerte 3,35 millió hektárnyi szántóföld vált közepesen és súlyosan
szennyezetté. Az ország évente tizenkét milliárd jüant fordít a
szennyezett föld helyrehozására.
Mindez azonban rengeteg pénzbe kerül. Chou Huanguang, a
Kínai Renmin Egyetem mezőgazdasági karának professzora
a következőt mondta:
E-mall:hun@cri.com.cn
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„Az ország anyagi támogatást nyújt a súlyosan szennyezett
föld tulajdonosának, amennyiben nem műveli azt.”
A központi kormány idei, a falusi reform elmélyítéséről és a
mezőgazdasági modernizáció előmozdításáról szóló törvénytervezetében az áll, hogy egyrészt fokozni kell a szennyezet
föld helyreállítását, másrészt pedig anyagi támogatást kell
nyújtani a súlyosan szennyezett föld tulajdonosainak.
2013-ban Xi Jinping kínai államelnök egyes mennyiségekre
és minőségekre vonatkozó környezettani előírásokat szabott
meg.
Gao Jixi, az ezzel foglalkozó szakértői csoport vezetője elmondta, vannak szabályaik a szántóföld minimális területére
vonatkozóan is; ezeknek eleget téve, ellenőrzés mellett és a
törvények szem előtt tartásával tudnak megfelelő körülményeket biztosítani az embereknek.
Li Keqiang miniszterelnök az idei éves munkabeszámolójában azt hangsúlyozta, hogy a központi kormányban és a helyi
önkormányzatokban ellenőrző rendszert fognak létrehozni, és
a legszigorúbb ellenőrzések és szankciók kilátásba helyezése
mellett biztosítják az élelmiszerbiztonságot. A Kínai Országos
Népi Gyűlésben tervezik az élelmiszerbiztonságról szóló törvény módosítását.
Egyes kínai városokban már létrehoztak egy olyan ellenőrző
rendszert, ami a zöldségek útját a földből való kihúzásuktól az
asztalra kerülésükig követi.
A sanghaji nagykereskedők évente százezer tonnányi rizst
adnak el és több mint száz vállalkozó foglalkozik kiskereskedelemmel a piacon.
A piac elektronikus adatbázist kínál a vállalkozóknak az élelmiszerek biztonságos követése érdekében. Zhu Zhongbin riz�zsel foglalkozó kereskedő elmondta:
„Számítógépben tartjuk nyilván, hogy a rizst kitől vettük és
kinek mennyit adtunk el belőle. Így ha élelmiszerbiztonsági
probléma adódik, le tudjuk nyomozni, hogy kinek a felelőssége.”
A jelentések szerint sok sanghaji piacon és nagykereskedelmi
központban van ehhez hasonló számítógépes rendszer. Wan
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Qingfu, a sanghaji mezőgazdasági termékek nagykereskedelmi piacának helyettes igazgatója elmondta:
„Amikor a kiskereskedők itt vásárolnak, minden adatot felvezetünk a számítógépbe.”
Az élelmiszerek frissességének megőrzése érdekében Sanghajban egy hűtőraktárt építettek ki, ahol két évvel meg tudják
hosszabbítani az élelmiszerek szavatossági idejét. Pan Tongsheng, a sanghaji Wai Gaoqiao cég igazgatója elmondta:
„Az élelmiszerek általában rövid időn belül megromlanak,
azonban ha megfelelő körülmények között tároljuk őket, azzal
nem csak frissek maradnak, hanem a szavatossági idejüket is
tovább garantálhatjuk.”
A kínai központi kormány a 2013 decemberében tartott értekezletén hangsúlyozta, nagy kihívással néznek szembe: eleget kell tenniük egyes élelmiszerbiztonsági előírásoknak. A
mezőgazdasági minisztérium március 28-án kijelentette, már
kidolgoztak egy újabb élelmiszerbiztonsági rendeletet, ami a
rovarirtó szerekre vonatkozik és idén augusztus 1-jén lép hatályba.
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Elözönlötték Németországot a kínai
gyapjasollós rákok

Újra beköszöntött a rákszezon. Tavalyi beszámolók szerint a
gyapjasollós rák, a kínaiak egyik kedvenc csemegéje, olyan
katasztrofális mértékben elszaporodott a messzi Németországban, hogy a kereskedők már tervezték, visszaexportálják a
gyapjasollós rákokat a távoli Európából a kínaiak étkezőasztalára. Végül ez a terv a távolság miatt nem valósult meg. Vajon
mi történt idén a németországi gyapjasollós rákokkal?
A kínai gyapjasollós rák több mint 100 évvel ezelőtt kereskedőhajók oldalára tapadva „vándorolt be” Európába, ahol
aztán uralma alá hajtotta a vizeket. Ezek a mindenevő nyolclábú „hódítók” elszaporodtak az európai kontinens folyóiban,
mára már súlyosan veszélyeztetik a helyi fajokat, sőt, a német

Schröder halász és gyapjasollós rákjai

terület egyetlen édesvízi rákfajává léptek elő. A beszámolók
szerint, mivel az európai vizekben nincs más édesvízi tarisznyarák, és a helyiek sem fogyasztják a gyapjasollós rákot, így
a kontinens kínai gyapjasollós rákjai több mint 100 év után is
fajtiszták, a Kínában élő gyapjasollós rákoknál is jobban megőrizték faji jellegzetességeiket. Minden nyár közepén az Elba
folyó ivarérett gyapjasollós rákjai megkezdik ezer kilométeres
vándorútjukat az Északi-tengerhez, ahol a következő tavasszal
párosodnak. A gyapjasollós rák naponta képes 12 kilométert
megtenni, emellett ügyesen tud barlangot ásni, amivel áttöri a gátakat. A gyapjasollós rákok ezen kívül tönkreteszik a
halászati eszközöket, kieszik a halászhálókból a kis halakat
és rákokat. Sőt, még egyes ipari létesítményekben is a kárt
tesznek. A Természetvédelmi Világalap adatai szerint a Németországban élő gyapjasollós rákok eddig már 80 millió euró
kárt okoztak. Az európai kormányok tehetetlenek voltak, de a
találékony német halászok régen felfedezték a hathatós ellenintézkedést. Schröder, a Brandenburg megyében élő halász
már több mint 20 éve kereskedik gyapjasollós rákokkal.
„Már 1993-ban elkezdtem gyapjasollós rákokat árulni. Akkor
még Németországban a márka volt forgalomban, egy kiló rákot 50 pfennigért (2 kínai jüanért, azaz 80 forintért) adtam el,
most pedig már 8 euró (2400 Ft) az áruk! Korábban a kormány
szubvenciót adott a halászoknak, ami persze nem volt valami
sok, de ma már egyáltalán nincs ilyesmi, mert már hasznunk
van a kereskedésen.”
Tavaly olyan álhírek láttak napvilágot, hogy a német gyapjasollós rákok az e-kereskedelmi honlapokon keresztül „hazalátogatnak”. A rákevők elszontyolodtak, hogy ezután nem jut
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majd az asztalra a finomságból, ugyanakkor aggódtak is, hogy
a német halászok elveszítik a vásárlóikat. Az igazság viszont
az, hogy a német gyapjasollós rákok jól fogynak Európában.
Schröder azt mondta:
„A gyapjasollós rák elég kelendő Németországban, idén pedig
már Belgiumban és Franciaországban is értékesítettük. Európában sokkal könnyebb eladni, hiszen nincsenek magas vámok, nincs szükség arra, hogy Kínába exportáljunk. Korábban
megkeresett a Huaxin vállalat, hogy légi úton szállíthatnánk
Kínába a rákot, de a megrendelésük hetente 10-15 tonna lett
volna. Ennyit képtelenség lett volna összefogni. Az Elba folyó
mentén 5 család foglalkozik rákászással, ők igyekeznek kielégíteni az európai piacot, de már ez sem könnyű, többre nem
lennénk képesek.”
A rákászat kemény foglalkozás, aminek az eredménye főleg
az időjárástól függ, de emellett is sok bizonytalansági tényező
tarkítja. A gyapjasollós rákok éves fogásáról Schröder így számolt be:
„Áltagban évi 5-10 tonna, persze minden évben más a helyzet. A legjobb évben 25 tonna gyapjasollós rákot adtam el, az
utóbbi években csökkent az értékesítésem, idén csak 6 tonnát
adtam el. Azt mondják, hogy ez kapcsolatban áll a gyapjasollós rákok szaporodási ciklusával. A biológusok szerint 12 éven
át jelentősen csökken a gyapjasollós rákok száma, utána talán
újra megsokszorozódnak.”
Sok külföldi szerint a kínai ételek azért világhírűek, mert egyfelől nagyon finomak, másfelől pedig elképesztőek.
Sok kínai pedig úgy tartja, hogy a külföldiek rengeteg ételtől
ódzkodnak, érthetetlen számukra, hogyan lehet így érdekes az
élet.
Bár már számtalan éve kereskedik gyapjasollós rákkal, Schrödernek mégis nagyon kevés európai vásárlója van. Spiesmacher úr, Schröder szomszédja erről így vélekedik:
„A németeknek van egy közmondása: A földművesek nem
eszik meg azt, amit nem ismernek. És ez igaz is: a német falvakban az emberek csak hagyományos ennivalókat esznek.
Bármilyen új vagy egzotikus ételt fenntartásokkal fogadnak.

Egy levegővel töltött üres hordót tesz a vízbe, amire a rákok kimászhatnak lélegezni
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Az Elba folyóból kifogott gyapjasollós rákok ideiglenesen egy tartályban várnak a vevőkre

Sokan egyáltalán nem akarják kipróbálni az új dolgokat. Ezen
kívül az esztétika is szerepet játszik. Sohasem kóstoltam meg
még a gyapjasollós rákot, mert igazán rusnyák.”
A világunkban, ahol a szépségnek nagy a kultusza, a csúnya
ételeket is utálják. Ám az európaiak körében nagyon népszerű
homár és kardfarkú tarisznyarák szebb lenne, mint a gyapjasollós rák? Spiesmacher erre összeráncolta a homlokát: „De a
gyapjasollós rák igazából szőrös!”
Mindenki az otthoni ízeket szereti, Schröder gyapjasollós rákjait is elsősorban az ázsiai éttermek és szupermarketek vásárolják fel. És ki veszi a legtöbbet? Schröder azt mesélte:
„Mindenkinek más a kedvence. A kínai vevők általában nagyot szeretnének, a vietnamiak pedig a kisebbekből választanak. A vietnamiak gyakran leves főznek a rákból, többet is
vásárolnak, mint a kínaiak, mert nem tudok olyan sok nagy
rákot fogni. A fogás 70%-a kicsi, 30%-a nagy rák.”
A „vadon élő és szennyezéstől mentes” német gyapjasollós rák
sok ínyenc érdeklődését felkeltette, de vajon az íze valóban
sokkal jobb lenne, mint a kínai gyapjasollós ráké? Egy Berlinben kínai éttermet üzemeltető tulajdonosnő erről azt mondta:
„Mi nem válogathatunk méret szerint, a nagyot és kicsit vegyesen kell megvennünk. Általában amellett döntök, amiben
nincs sok ikra. Van, aki végül a hím rákokra voksol, mert azok
nagyobbak a nőstényeknél. De nem is az ikra számít, mindenképpen óriási a különbség a kínai rákhoz képest. Az itteni
gyapjasollós rákok sokkal kisebbek, kevesebb hús van rajtuk.
Nem olyanok, mint az emlékeinkben élő hatalmas gyapjasollós rákok.”
A Kínában éveken át gyapjasollós rákkal kereskedő, most
nyersanyag-logisztikával foglalkozó Zhang úr a németországi
Kölnben kóstolta meg a helyi gyapjasollós rákot. „Olyan, mint
az északkelet-kínai gyapjasollós rák: kemény a páncélja, az
íze friss, de nem különösebben finom. A külföldiek szívesen
eszik, de ha importálnánk Kínába, a hagyományos gyapjasollós rák zamatos ízéhez szokott dél-kínaiak nem biztos, hogy
elfogadnák.”

Kínai Nemzetközi Rádió
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

magazine-linsong20150204.indd 38

2015-2-4 21:22:15

Sokaknak bűzlik a szexológia Kínában

Nézők fényképezik a Guangzhou Szex Expó egyik modelljét

A szex ismét a közbeszéd egyik felkapott tárgya lett Kínában,
miután a guangzhou-i szexkiállításon ürülékkel dobáltak meg
egy szexológust. A szexualitás még mindig sokak számára
tabunak számít az országban, és a szexológusokat olyan vádak
is érik, hogy munkásságukkal ártanak a közerkölcsnek. Azonban a szexológusok inkább élénkebb párbeszédre invitálnának
a szexszel kapcsolatban, mert szerintük a nemiséghez való
hagyományos hozzáállás lassítja az emberi jogok fejlődését
Kínában.
Peng Xiaohui éppen csak belekezdett beszédébe, amikor egy
középkorú nő rohant oda hozzá, felpofozta, majd a műanyag
zacskóban hozott ürülékkel beterítette a professzort.
Ahogy a bűz körbejárta a termet, a nő lekergette Penget a színpadról, mielőtt a biztonsági őrök feltartóztatták volna.
Az 58 éves, A Közép-Kínai Tanárképző Egyetemen dolgozó
szexológus november hetedikén a Guangzhou-i Szexkultúra
Expón tartott előadást, amikor megtámadták. Az elmúlt húsz
év szexológiai tanulmányai és előadásai során Peng nagy ellenállással találkozott a társadalmi konzervatívok részéről.
A két évtizeddel ezelőtti állapotokhoz képest a kínai társadalom szexualitással kapcsolatos attitűdjei sokkal liberálisabbak
lettek. Azonban a kínai szexológusoknak, bármilyen kevés is
legyen belőlük, még mindig nagy akadályokkal és kritikákkal
kell szembenézniük, amikor meg szeretnék osztani tanulmányaikat. Többen úgy látják, hogy a szexológusok negatív
hatással vannak a társadalomra, hála Kína hagyományos nemiséghez való hozzáállásának.
Fang Gang, jelenleg a Pekingi Erdészeti Egyetem professzora,
a '90-es években riporterként dolgozott. Először 1993-ban készített interjút egy meleg párral, majd egy könyvet is írt a kínai homoszexualitásról, akkor, amikor a homoszexualitás még
inkább tabunak számított, mint ma.
„Amikor kapcsolatba léptem velük, mások voltak, mint amilyennek képzeltem őket. Kedvesek voltak, és a szexualitással
kapcsolatos nyíltságuk miatt én is úgy éreztem, hogy ez egy
gyönyörű dolog, még akkor is, ha a társadalom lenézi azt.” –

mondta.
Fang visszaemlékezett, amikor először készített interjút egy
meleg férfival, és teljesen sokkolta a férfi nyíltsága. Korábban
el sem tudta képzelni, hogy ennyire nyíltan lehetne beszélni
a nemi szervekről vagy a szexről. Fang számára ugyanakkor
felszabadító is volt e tapasztalat. Fokozatosan levetette azt az
érzést, hogy a szex egy mocskos és szégyenletes dolog volna,
szembemenve az akkori kínai közgondolkodással, és egyre
kíváncsibb lett a szexualitással kapcsolatban.
2004-ben Fang a Kínai Népi Egyetem szociológia doktorandusza lett, disszertációját a férfi eszkortokról írta.
Az évek során Fang egy sor szexszel kapcsolatos témát kutatott, és több mint ötven könyvet írt, amik legtöbbje az olyan,
Kínában még mindig ellentmondásosnak számító témákról
szól, mint a feleség-csere, a transzszexuálisok, a szexmunkások és a hűtlenség. E publikációk miatt sok kritika érte Fangot.
„Valaki egyszer azzal vádolt meg, hogy rontom az egyetem
diákvonzó-képességét, mert a szülők félnek olyan iskolába
küldeni gyereküket, ahol ilyen tanár tanít.” – mondta.
Penget saját kíváncsisága is e területre vonzotta. A '70-es évek
végén orvosnak tanult, de miután tanára nem tudta elmagyarázni a különbséget a „nemi szerv” és a „szexuális szerv”
között, Peng egyre inkább elkezdett érdeklődni a szexualitás
társadalmi kontextusa iránt.
1992-ben Peng Szex-biológia címmel kurzust hirdetett. A következő három év alatt egy egész tantervet kidolgozott, amiben keveredett a szociológiai és a fiziológiai szemszög, majd
végül a tárgy nevét Bevezetés a szexológiába névre változtatva, az egyetem minden hallgatója számára megnyitotta.
Peng a szex nyilvános megbeszélésének egyik szószólója lett.
Nemcsak egyetemi hallgatókat tanít a szexről és tart előadásokat tudományos konferenciákon, hanem egyfajta „szexuális tanácsadóvá” is vált a Sina Weibón. A mikroblogon az emberek
olyan kérdéseire válaszol, amik például a homoszexualitás, a
szexuális technikák, a vérfertőzés vagy a maszturbáció témájában merülnek fel.
Míg Peng sok diákja fejezte ki háláját a professzornak, úgy
fogalmazva, hogy felszabadította elméjüket, mások úgy vélik,
hogy a Penghez hasonló szexológusok megrontják a kínai társadalmat.
A Penget ürülékkel megdobáló nő az incidens előtt egy xi'an-i
szex expón is felszólalt, hangot adva pornográfia-ellenes
nézeteinek. A sajtóban megjelent tudósítások szerint a nő a
támadás után azt mondta, hogy személyesen nincs semmilyen
problémája Penggel, csupán – mint fogalmazott – „meg akarta
védeni fajunkat és jó környezetet építeni gyerekeink felcseperedéséhez.”
A nő nézeteit osztják az Pornóellenes Weboldal alapítói is, hét
Shijiazhuangban élő nő.
Xia Haixin, az egyik alapító tagadta, hogy weboldaluk állna a
támadás mögött, elmondva, hogy „nem alacsonyodnak odáig”,
azonban mégis támogatásukról biztosították az ürülékdobáló
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124

magazine-linsong20150204.indd 39

39
2015-2-4 21:22:16

nőt.
A sajtóban megjelent hírek szerint a weboldalt a pornográfia
terjedése ellen és egy „tisztább” társadalom építésének igényével hozták létre.
Az oldal önkéntesei büszkék erőfeszítéseikre, amelyek során
az elmúlt két évben körülbelül kétezer weboldalt jelentettek
fel pornográf tartalom miatt. Nemrégen egyik önkéntesük ösztöndíjban részesült a Kínai Illegális Internetes Információkat
Jelentő Központtól.
Weboldaluk egyik népszerű részében a maszturbáció veszélyeiről írnak, ahol egy sor eseten át mutatják be, hogy az önkielégítés milyen negatív módon változtatta meg a maszturbálók
személyiségét, és ártott egészségüknek. Ez az a terület, ahol
a legnagyobb nézetkülönbségek tapasztalhatók a tudományos
élet képviselői és a konzervatívok között.
„Ismerek egy esetet, amiben valaki több mint tíz éven át maszturbált, és most gyenge az egészsége, és mindig hideg verítékes a háta.” – mondta Xia a Global Timesnak.
A weboldal önkéntesein túl, online fórumok hozzászólói és a
szexológusok blogjainak kommentelői között is sokan kritizálják a kínai szexuális oktatás javítását célzó lépéseket.
2011-ben mutatták be az első nemiségről szóló tankönyvet,
amit a pekingi általános iskolákban használtak volna. A tankönyv elmagyarázta az utódnemzés módját, és olyan szavakat
használt, mint „sperma”, „vagina” és „ejakuláció”. Sok szülő
abszurdnak minősítette a könyvet, az anatómiai ábrákat pedig
pornográf képeknek bélyegezték.
A közvélemény negatív hozzáállásán túl, a szexológusoknak
a tudományos intézetektől kapott támogatás hiányával is meg
kell küzdeniük.
Pan Suiming esete jól példázza e nehézségeket. Pan egy jól
ismert szexológus, aki 1985-ben kezdett szexológiát tanítani a
Kínai Népi Egyetemen. Híres a kínai piroslámpás negyedekben végzett kutatásairól, ahol 1998 és 2010 között több mint
ezer női szexmunkással végzett interjút.
Azonban nemrég Pant az akadémiai korrupció példájának kiáltották ki, mert fizetett a meginterjúvolt szexmunkásoknak,
azonban számlát erről természetesen nem tudott bemutatni.
Emiatt nem tudta bizonyítani, hogy a kutatási keretet valóban
kutatásra költötte, emiatt lefokozták és korai nyugdíjazásba
kényszerítették.
Az irányába megmutatkozó ellenségeskedés ellenére Peng
tartalmasabb párbeszédre hívott fel a szexológusok és az őket
kritizálók között.
„Ez a fejlődés törvénye, a társadalomban és a tudományban
egyaránt. Ahogy a nézetek és az értékek változnak, konfliktusok alakulnak ki. Ez egy megkérdőjelezhetetlen trend.” –
mondta. „A kérdés az, hogy ezek a konfliktusok mikor és hogyan manifesztálódnak.”
Fang szerint „az ellentmondásos témák esetén jó dolog, ha különböző szemszögekből is láthatjuk a kérdést. Azonban védeni
kell a másik fél szólási jogát, ahelyett, hogy értékeink elfogadására kényszerítenénk a másikat.”
Fang szerint a szexológia segítheti a kínai társadalom fejlődését. Legtöbb kutatása a „csendes kisebbségekre” fókuszált,
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olyan csoportokra, akik a társadalom szélén élnek.
„Engem a szexuális sokszínűség érdekel. Ki akarok ásni valamit, ami kívül esik a fősodron, és megmutatni az embereknek,
hogy valóban mi az igazság.” – mondta. „Csak akkor javíthatjuk az egész társadalom emberi jogi helyzetét, ha figyelünk
azokra az emberekre, akiket a fősodrú társadalom megbélyegez és befeketít.”
Peng számára az oktatásra való fókuszálás a módja annak,
hogy feszegesse e kereteket, azonban ő is elismeri, hogy még
hosszú út áll Kína előtt.
2002-ben alkalma volt Svédországban a Stockholmi Egyetem diákjaival beszélgetni, és úgy találta, hogy óriási a különbség a külföldön és a Kínában elérhető szexuális oktatás
között. A svédországi diákok nem érezték kényelmetlennek a
poszt-strukturalista queerelmélet megvitatását, míg Kínában
csupán néhány egyetem hajlandó felvenni kurzusai közé még
az alapvető szexológiát is.
Peng szerint a fejlődéshez idő kell. Helyzetét Dr. Alfred Kinsey-éhez hasonlítja, aki az amerikaiak szexuális magatartását
vizsgálva szintén éles kritikával szembesült ötven évvel ezelőtt.
A pornográfia-ellenes weboldal önkéntese, Xia szerint azonban Kinsey liberális szex-szemlélete problémákhoz vezetett az
Egyesült Államokban. Xia szerint az emberek gondolkodását
„megmérgezték a szexológusok.”
Szerinte az, amit a szexológusok „humanitásnak” írnak le, az
valójában alapvető állati ösztön, a civilizáció pedig az erős
erkölcsökre épül, és bármely, a hagyományos szexuális erkölcsökön kívül eső magatartás erkölcstelen.
„Nyilvánosan veszélyeztetik országunk fiataljait, megerőszakolják a kínai embereket.” – mondta. Xia hozzátette, hogy a
házasság előtti szextől és a hűtlenségtől való tartózkodás minden stabil családi kötelék alapja.
Xia szerint évente 13 millió abortuszt végeznek Kínában, és
több mint napi 6000 pár válik el, emiatt pedig a nő a szexológusokat és az általuk propagált szexuális oktatást hibáztatja.
Peng válaszul e vádakra elmondta, hogy a Xia által említett
magatartási minták már azelőtt is léteztek, hogy a szexológusok elkezdtek beszélni róluk. „A prostitúciót a legősibb mesterségnek tartják.” – mutatott rá.
Ugyanakkor a professzor szerint érthető, hogy ilyen nézetek is
léteznek Kínában.
„Kína évezredeken át elítélte a szexualitást, ez mélyen átitatta
a kultúrát.” – mondta.
Peng korábban kijelentette, hogy a kínai felnőttek 99%-a „szexuális analfabéta”, azaz semmilyen szisztematikus vagy tudományos szexuális oktatásban nem részesültek. A kínai társadalom szűken értelmezi a szexualitást, és az állam sem bátorítja
a nemiséggel kapcsolatos attitűdök liberalizálását. Ez abból
is látható, hogy a legtöbb szexshop félreeső mellékutcákban
található, mondta Peng.
„A kínai emberek sokat beszélnek a pénzről, de a szexről nem.
Miért olyan kényes téma a szex, annyira privát, féltett? Szerintem mindenkinek joga van, hogy hangot adjon véleményének.” – mondta Pan Suiming a Déli Népi Hetilapnak.
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Tíz éve hagyományos kínai orvoslási klinikát működtet Yu Funian professzor Magyarországon

A kínai orvos órája:

Az ízületi gyulladás
Az ízületi gyulladás az ízületeket, illetve az ízületek környékét érintő gyulladásos betegség. Több mint 10 féle van belőle; ez a
leggyakrabban előforduló ízületi betegség. Egy felmérés adatai szerint a világon 355 millióan szenvednek ízületi gyulladásban.
A 65 évesnél idősebb emberek 68%-át érinti és Magyarországon is sok ízületi gyulladásos beteg található. Az ízületi gyulladás
hosszan tartó fájdalmat okozhat, ami jelentősen akadályozza a betegek mindennapjait.
Az ízületi gyulladás gyógyítása hosszú múltra nyúlik vissza a hagyományos kínai orvoslásban. A kínai orvosok úgy tartják,
hogy egy akadály, az életenergia (qi) és vér elégtelensége okozza a fájdalmat. Ezzel pontosan és tudományosan megmagyarázható a fájdalom eredete. A hagyományos kínai orvoslás kezelési módjai eléggé eredményesek és nincsenek mellékhatásaik,
ezért sok ízületi gyulladásos beteg elsőként választja ezt a módszert. Vajon kiknél fordul elő a leggyakrabban az ízületi gyulladás? Hogyan gyógyítja azt a hagyományos kínai orvoslás? Hogyan előzhetjük meg a betegséget? A következőkben a Yu Funiannal, a Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesületének elnökével készített interjúnkat hallhatják. Yu professzor
az alábbiakban részletesen válaszol az ízületi gyulladással kapcsolatos kérdésekre.
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Üdvözöljük, Yu professzor! Először legyen kedves elmondani,
hogy mi az ízületi gyulladás!
Az ízületi gyulladás és a reuma mind a modern orvoslás fogalomkörébe tartozik. A hagyományos kínai orvoslás ezt a két
betegséget bi-szindrómának nevezi. A Sárga Császár Belgyógyászati Könyvében azt írják, hogy a bi-szindrómára jellemző
az akadályozott vér- és qi-keringés, tehát a hagyományos kínai
orvoslás úgy véli, hogy ha a meridiánvezetékekből hiányzik
az életenergia, akkor a három megbetegítő tényező, a szél, a
hideg levegő és a nyirkosság behatolhatnak a testbe, így akadályozzák a vér- és qi-keringést, aminek következtében ízületi
fájdalmak keletkezhetnek.
A magyaroknál miért fordul elő könnyen a betegség?
Az életvitelük és az étrendjük miatt a magyarok viszonylag
könnyebben kapnak ízületi gyulladást, mint a kínaiak. A magyarok - különösen a nők - lengén öltöznek. Télen és nyáron
is szoktak szoknyát hordani. Karácsonykor például mínusz 10
fok is szokott lenni Magyarországon. Ilyen hidegben noha a
felsőtestükre télikabátot húznak, a lábukon csupán harisnyát
viselnek. A hagyományos kínai orvoslás szerint hideg tél idején melegen kell öltözni, hogy óvjuk a testi yangot. A magyar
öltözködési szokások nem ügyelnek a yang védelmezésére,
ami sok betegséget okozhat időskorban. Ha a szél és a hideg
levegő hosszú időn át hat a testre, akkor a qi és vér áramlása
folyamatosan gyengül, így könnyen keletkeznek az ízületi fájdalmak.
Mindemellett a magyarok nagyon kedvelik a hideg italokat.
Akár télen, akár nyáron hideg vizet isznak. A kínai nők a szülés után a széltől és a hidegtől védve egy hónapig pihennek.
Amikor konzultációt tartottam egy a magyar kórházban, azt
láttam, hogy a magyar nők már egyenesen a szülés után is fogyasztanak hideg italokat. Úgy mondják, hogy lázas, hogy ég
a gyomruk. Ez valójában gyenge láz, amelyet a szülés utáni
gyenge vér- és qi-keringés okoz. A légkondicionálóval lehűtött
szobában hideg italokat fogyasztva a hideg könnyen elárasztja
a testet. Szóval az életvitel és az étkezési szokások tehetők felelőssé a magyaroknál nagy számban előforduló ízületi gyulladásokért.

tartozó betegség gyógyítása a hagyományos kínai orvoslás
egyik specialitása. A hagyományos kínai orvoslás szerint mivel az akadály, a qi és a vér keringésének elégtelensége okozza
a fájdalmat, ezért a megbetegítő tényezők, mint a szél, a hideg
és a nyirkosság kiiktatásával próbálja akadálymentessé tenni
a meridiánvezetékeket, helyreállítani a qi és a vér kapcsolatát,
élénkíteni a vérkeringést és a csatornákat, illetve a betegek
diagnózisai alapján enyhíteni a fájdalmat, valamint gyógyítani
a betegséget. Az erre való általános gyógymódok az akupunktúra, a moxaterápia és a masszázs.
Az akupunktúrás kezelés során tűt szúrnak a betegek egészségi állapotának megfelelően a szükséges akupunktúrás pontokba, hogy akadálymentesítsék a csatornákat. Ezek alapján távolítják el a megbetegítő tényezőket a testből és erősítik meg a
hiányos életenergiát. A moxaterápia is igen hasznos. Az összes
gyógynövény közül a moxa rendelkezik a legerősebb yanggal.
Az olyan elektronikus berendezések, mint a spektrum analizátor is a moxaterápiához hasonlóan hat a testre, de nem tudja
azt helyettesíteni, hiszen a moxaterápia nemcsak hővel, hanem
yanggal is ellátja el a testet. A hideg az ízületi gyulladás legfőbb oka. Az erős yang pedig képes eltávolítani a hideget a
testből, így meggyógyul a beteg.
A hagyományos kínai meridiánvezetékek szerinti gyógyító
masszázs is igen eredményesen gyógyítja az ízületi gyulladást.
Arra azonban fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a gyógyító
masszázs eltér a felfrissítő és lazító masszázstól. A beteg állapota csak a gyógyító masszázstól javulhat. Összefoglalva a
fentieket, az akupunktúra, a moxaterápia és a masszázs a gyakorlatban mind igen eredményes gyógymódnak bizonyul.
A hagyományos kínai gyógymódok eredményesebbek a
nyugati gyógymódoknál?
Igen. A hagyományos kínai gyógymódok eredményesebbek.
Amikor Kínában dolgoztam, megpróbáltam a kínai és a nyugati gyógymódokat együttesen alkalmazni, de a hormontartalmú gyógyszereknek káros mellékhatásai vannak és olykor a
visszaesés esélye is nagy. A hagyományos kínai gyógymódnak
nincs mellékhatása, ezért sok ízületi gyulladásban szenvedő

Az idősek és a nők mellett kiket érinthet még a betegség?
A fiatalok sem ügyelnek eléggé az egészségükre. Nyáron,
utazás közben a szabadban alszanak és sportolás után sem
öltöznek melegen. Akadnak olyanok, akik ősszel nyitott ablak
mellett ülnek a számítógép előtt. A hideg szél hosszú ideig éri
a derekukat, ami az ízületi gyulladás fő oka lehet. A fenti esetekben a megbetegítő tényezők könnyen behatolnak a testbe és
ízületi gyulladást okoznak. Így a fiatalok körében is viszonylag gyakori ez a betegség.
A hagyományos kínai orvoslás hogyan gyógyítja az ízületi
gyulladást? Milyen módszerei vannak?
Az ízületi gyulladás és más, az úgynevezett bi-szindrómába
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beteg keresi fel a kínai orvost.
Az orvosi gyógymódok mellett a speciális étkezés is segítheti a gyógyulást?
Az étkezésterápiában az fontos, hogy különböző betegek különböző módon, alkatuknak megfelelően étkeznek. Az ízületi
gyulladásos betegek túlnyomó része hideg alkatú, ezért nekik
tanácsos elkerülni a hideg ételeket. A hideg ételek és italok
csak tovább károsítják a yangot a lépben és gyomorban: ha
a yang gyengül a belső szervekben, akkor az ízületi yang is
lankad. Főzés során több gyömbért vagy édesköményt ajánlott
használni. A csípős magyar gulyás és halászlé is jótékonyan
hat a testre, hiszen paprikát tartalmaz. A Sárga Császár Belgyógyászati Könyve szerint a csípős ételeknek köszönhetően
keletkezik yang. A csípős ételek bizonyos mértékig enyhíthetik a hideget és a nyirkosságot. Az étkezésterápiával megelőzhető az ízületi gyulladás és annak szövődményei is, a súlyos
ízületi gyulladásos betegeknek ugyanakkor ez a módszer már
nem sokat segít.
Mit mondhatunk a hagyományos kínai orvoslással kezelt
betegek gyógyulási arányáról?
A betegek 80-90 százalékának már egy kezelés után sokat
javul az állapota, eltűnnek a fájdalmak. Az eredmények ideálisak.
Hogyan előzhetjük meg az ízületi gyulladást?
Beköszöntött a tél, ezért melegen kell öltözni és az időjárásnak megfelelően kell étkezni. A Sárga Császár Belgyógyászati
Könyve úgy tartja, hogy tavasszal és nyáron a yangot, ősszel
és télen pedig a yint kell táplálni. Magyar gulyást tanácsos
enni, ami segíthet az ízületi gyulladás megelőzésében. A megfelelő sport is fontos. De vigyázzunk, hogy ha megizzadunk,
ne menjünk egyenesen hideg vízzel letusolni és ne fogyas�szunk hideg italt, mert ezek növelik az ízületi gyulladás kockázatát.

Szeretne még a fentiekhez hozzátenni valamit a műsor végén?
A gyógyfürdő magyar specialitás. Az ízületi gyulladással küzdő betegeknek ajánlott többet járni gyógyfürdőbe, hiszen az
valamelyest segíti az ízületi gyulladás gyógyulását. Ha kombináljuk a hagyományos kínai orvoslást és a gyógyfürdőket,
akkor sok beteget meg tudunk gyógyítani.
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Egészségtippek az ünnepi lakomázáshoz

Az ünnepek alkalmából összeülünk a családtagokkal, barátokkal, és bőségesen bevacsorázunk. Hogyan tehetjük egészségesebbé az ünnepi étkezéseket? Lássunk erre most néhány
tippet!

Párosítsuk az ételeket!

Nem csupán a színek, illatok, ízek, formák szempontjából
kell kiválasztani az élelmiszereket, de párosítani is kell őket
egymással, hiszen a különféle ételek erősíthetik egymás pozitív hatását. Például, a húsokat tanácsos zöldségekkel együtt
fogyasztani, mert így hatékonyabban serkentik az étvágyat, és
ezzel megőrizzük a táplálékok egyensúlyát. Szintén ajánlott
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a hideg és meleg ételeket együtt enni. A feldolgozott gabonán
kívül, megfelelő mennyiségű teljes kiőrlésű gabonát és rosttartalmú ételt is érdemes fogyasztani, hiszen ezek segítik az
emésztést. Kásákból, levesekből és desszertekből inkább kis
adagban, de többfélét együnk.

Legyen egyensúlyban a zsír és a színhús

Az ünnepi húsételekben domináljon a színhús. Érdemes ilyenkor olyan húst választani, amit a hétköznapokban keveset
fogyasztunk, mondjuk, halat. Az ételeket inkább csak enyhén
fűszerezzünk, és lehetőleg pároljuk, ne együnk mindig olajban
sült vagy grillezett ételeket.
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Könnyű éjszakai nassolnivalók

Az ünnepek alatt gyakran egész éjjel fennmaradunk és szórakozunk, amihez nélkülözhetetlenek az éjszakai harapnivalók.
Mivel napközben már kiadós ételeket vettünk magunkhoz,
este inkább könnyű ételeket, például tésztát vagy egyszerűen
egy pohár meleg tejet fogyasszunk. Ilyen ételek-italok nem
terhelik meg a gyomrot, ráadásul jó alvást is biztosítanak.

Válogatott falatok

Az ünnepi menü általában zsíros, ezért olyan falatokat válas�szunk mellé, amik aktivizálják a gyomrot, serkentik a csi-keringést, illetve elűzik a forróságot. Például, két órával az étkezés után együnk egy almát, körtét vagy banánt, csak mértékkel
fogyasszunk földimogyorót, cukrot vagy csokoládét.

Cigaretta és alkohol csakis külön-külön

Ne gyújtsunk rá, ha szeszes italt iszunk, hiszen ezzel duplán
ártunk a szervezetünknek.

Emésztést serkentő ital

Ha egy bőséges étkezés után, úgy érezzük, majd’ kipukkadunk, egy házilag könnyen elkészíthető itallal felgyorsíthatjuk
az emésztésünk. 10 gramm fahéjat, 10 gramm galagonyát és
30 gramm barna cukrot főzzünk együtt egy ideig, majd azon
melegében igyuk meg.
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