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Nagykunok Kínában
A Martin György Néptánc Szövetség pályázati felhívásának
köszönhetően a Nagykun táncegyüttes ifjúsági csoportjával
augusztus 4-én kezdtük meg hosszú, de annál izgalmasabb
utunkat Kínába. A közel egy napos út és a több órás időeltolódás
okozta fáradság miatt, először még fel sem fogtuk, hogy
valóban Kínában vagyunk. Az első estén rendezett nyitó
vacsorán a 12 résztvevő ország tagjai először találkozhattak
egymással. Itt megismerkedhettünk többek között Málta, Srí
Lanka, Amerika, Oroszország és Libanon csapataival.
A következő napon már kicsit kipihentebben vetettük
bele magunkat a
sűrű program ok
sorozatába, amikben nem is volt
meg állás hazaérkezésünk pillan a t á i g . Az e l s ő
szereplésünkre
augus ztus 6-án
került sor a fesztivál nyitórendezvé n yé n , Pe ki n g
legnagyobb televíziós központjának
színháztermében. A meghívott országokon
túl ezen, a gálán a helyi tartományok gyerekcsoportjai is felléptek, és két műsorszám
között izgatottan rohamozták meg a mi kis
csapatunkat is, egy-egy közös fotó reményében. A fesztivál ideje alatt mindenki
belekóstolhatott kicsit a sztárok életébe,
hiszen a tíz nap alatt több fotót készítettek
rólunk, mint eddig bármikor.
Augusztus 8-án elérkeztünk a mindenki
által talán legjobban várt
programhoz. Minden
csapat felkerekedett,
hogy meghódítsa a Kínai
Nagy Falat, vagy legalábbis egy szakaszát.
Bár a legtetejére csak kevesen merészkedtek fel,
de a csodálatos látkép
mindenkit kárpótolt a
fáradságáért. A nagy túra
után sem volt azonban
idő pihenni, hiszen az
este folyamán két alkalommal is felléptünk a
Selyem éjszaka nevű
rendezvényen a pekingi
Természettudományi Múzeumban.
A pekingi fesztivál zárására a 2008-as nyári olimpiának
helyet adó Madárfészek néven is ismert Nemzeti Stadionban
került sor. Az utolsó Pekingben töltött napon megismerkedhettünk egy igazi, kínai bevásárlóközpont hangulatával. A
színes kavalkádban sokan hamar belejöttek az alkudozásba, ami
itt szinte már kötelező. Elsőre sokunknak félelmetes volt, ahogy
az eladók mindent bevetve próbáltak „becsalogatni” minket az
üzleteikbe. Bizony volt olyan, aki nem úszta meg egy-egy
karcolás nélkül. Miután mindenki kellő mennyiségű szuvenírt

szerzett magának felkerekedtünk, hogy vonattal tegyük meg
több mint nyolc órás éjszakai utunkat Dalián városába. Azonban
már a vasútállomáson sikerült néhány akadályba ütköznünk. A
hatalmas tömegen átverekedve nagyon kellett ﬁgyelnünk, hogy
ne veszítsük el egymást, és a csomagjainkat. A szigorú
ellenőrzés, ami ez után következett bizony váratlanul érte kis
csoportunk tagjait. Ezt néhány ﬁú bicskája és a lányok hajlakkja
bánta, amiket sajnos hátra kellett hagynunk a felszállás
érdekében.
Másnap reggel a korai órákban érkeztünk meg Daliánba, amely Kína egyik legszebb kikötővárosa. Már aznap kezdetét
vette a „Star Shinning Dalian” nevű
rendezvénysorozat. A nyitó ceremónián
mind a tizenkét ország együtt vonult fel a
színpadra a nemzeti lobogóikkal.
Daliánban töltött utolsó napunkon szinte
minden percre jutott valami érdekesség. A
délelőtt folyamán ellátogattunk egy vízi
élményparkba és megnéztük a város egyik
nevezetességét a Xinghai teret. A délutáni
záró ünnepségen a meghívott országok
közül csak Magyarország és Srí Lanka
lépett fel.
Augusztus 13án busszal indultunk el Panjinba.
Elsőként a golden
beach nevű tengerpart szakaszon
álltunk meg. Itt
ugyan a tengerbe
még csak a lábunkat sem lógathatt uk bele , de a
szervezők gondoskodtak róla,
hogy a semmiből
kibontakozó vízi
pisztoly harcban
mindenki kellően
vizes legyen.
Utolsó napunkat Panjin egyik híres
természetvédelmi területén a Red Beach-en
töltöttük. Ez a terület egy különleges
növénynek köszönhetően szinte egész
évben a vörös árnyalataiban pompázik. A
látogatók a víz felett, oszlopokra épített
sétányokon barangolhatják be a különleges
partszakaszt. Ezen a rendhagyó helyszínen
volt lehetősége fellépni a csoportoknak a
programsorozat zárásaként. A búcsúvacsorán vegyes érzelmekkel vettünk részt,
hiszen jó volt végre haza indulni ilyen
hosszú idő után, ugyanakkor nehéz volt elhinni, hogy
kalandunk a végéhez érkezett.
Köszönettel tartozunk minden támogatónknak, akik lehetővé
tették számunkra ezt az utat és így egy életre szóló élményben
lehetett részünk.
Szentpéteri Flóra
Szentpéteri Balázs

