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2003-ban megállapodás született a Kinai Népköztársaság és a magyar kormány között, hogy 

bilaterális egyezménnyel megindulnak a különböző közös kutatások, projektet a két ország között. 

Akkoriban a kínai fél a Pekingtől 180 km-re fekvő Tangshani North China COal Medical Universityt 

ajánlotta partnernek és a kapcsolatot felvettük. Ez az a város, ahol 1976-ban több, mint 700 000 

ember halt meg az éjszaka bekövetkezett hatalmas földrengés következtében. Mára a város teljesen 

újjáépült és szebb lett, mint korábban.  Küldöttségek mentek, megismerni a partner egyetemet, a 

kínai vendégszeretetet, kulturális életet és  kínai orvos kollegák is megjöttek és elkezdtük a közös 

munkát a Hagyományos Kinai Orvoslás (TCM) területén. Majd 2004-ben kezdődően,  minden két 

évben egy-egy sikeres pályázattal ezen kapcsolat úgy erősödött meg, hogy 2006-ban Kinában 

megszerveztük az I.Kinai-magyar orvostudományi Fórumot, 2008-ban Budapesten a II, 2009-ben 

KInában a III, 2010-ben a IV. Pécsett, az akkori Kulturális Európai Fövárosban került megrendezésre, 

és 2012-ben áprilisban ismételten a szokásos népes magyar orvoscsapat utazott ki az immáron 

hatalmassá bővült és nevében is megváltozott Hebei United Universityre, ezúttal a PTE két 

rektorhelyettese, Zeller Gyula prof.  és Komlósi László prof.  is elkisérte a magyar delegációt 

Tangshanba.  

Az utazás nehezebbé vált ugyan a MALÉV közvetlen járatának megszűntével, de igy legalább módunk 

volt megcsodálni a dohai hatalmas, kelet  átszállóbázisának tervezett és gőzerővel kialakítandó 

modern repülőteret, ahol éjjel átszálltunk a Qantas másik hatalmasabb pekingi gépére a számunkra 

március 30-án szokatlan 29 fokos melegben… 

A fáradt csapatot másnap délben Pekingben várta a Hebei Uni busza és 2 óra mulva el is foglalhattuk 

szállásunkat a Tangshan Hotelben, amely napig otthonunk lett. Akik előszőr jártak KInában, itt 

találkozhattak a 30 fogásos finom, változatos kinai izletes konyha remekeivel, mindenki megtalőlta a 

számára valót. Az Egyetem Prezidentje és Dékánjai üdvözló beszédei után izgatottan és holtfáradtan 

hajtottuk álomra a fejünket, hiszen másnap kora reggeltőlkezdődött az V. KInai-Magyar orvosi 

Tudományos Fórum. A méltóan nagyvonalu külsőségek között megrendezett Forumon kora reggel 

hagyományos kinai selyemöltözetű hallgató-hostessek vezették heéyre a küldöttséget, majd az 

üdvözlóbeszédek után, ahol a Pekingi Akadémia, A Hebei Science and Technology Office, a társ 

egyetem Tianjin képviselőinek szavai után átvonultunk az impozáns előadóterembe, ahol szimultán 

angol-kinai tolmácsolással elkezdődött a Forum érdemi része. A magyar csapat 4 db  30 perces 

előadással foglalta össze a diabetes, hypertonia, obesitas és a cardiovascularis betegségek aktuális 

nemzetközi ismereteit amelyek Kinában is jelentős népegészségügyi problémát okoznak évente több 

millió haláősesettel. Ezért is kiemelt jelentőségű a téma és a kutatások kölcsönössége. Az előadások: 



Obesity related Hypertension Complex therapeutic way (Hegyi,G PTE ETK), Novelties in 

Electrocardilology (Medvegy,M, Hegyi,G, Simonyi,G), Glycaemic Control and Cardiovascular Events in 

Diabetes Mellitus (Simonyi G, Medvegy M, Hegyi G), NSTEMI-a new possible pathophysiology 

(Simonyi G, Medvegy M, Hegyi G). A kinai kollegák pedig a kinai herbál medicinán alapuló kezelési 

eredményeikről számoltak be. A Forum további része volt a kórház és Klinika látoigatás gyakorlati 

bemutatókkal, amelynek során a kinai mozgáésterápia, a Qi-Gong alapelveivel, valamint különböző 

masszázstechnikákkal is megismerkedhettünk, a betegeket önként a magyar csapat egy-egy tagja 

adta, részben kiváncsinásgból, részben, mert mindenkinek volt valamennyi kis fájdalma itt-ott… 

Az ebédek és a vacsorák kifogyhatatlan számú fogásait probáltuk számolni, de még az utolsó napon is 

kaptunk olyan finomságot, amivel addig még nem találkoztunk a sok fogás között… Természetesen a 

kerek, körbeforgó asztaloknál élénk eszmecserék, barátságok is szövüdtek a további együttműködés 

lehetőségeit kutatva. A HGAgyományos Kinai Gyógyászattal foglalkozó kollegák részére több napos 

gyakorlatot szerveztek vendéglátóink. 

A hivatalos tudományos program zártával kirándultunk a Behai Öbölben levő Quinquandao-ba, ahol a 

tenger hullámai egy hatalmas kikőtő gátján törnek meg, élveztük a tenger illatát és természetesen az 

aznapi ebédet is, amely csak a tenger gyümölcseiből állott…A divatos nyaralóhely nyáron sok ezer 

turistát csábit ide.  

Tangshani utunk utolsó estéjén egy speciális étteremben bucsuztunk az egyetem vezetőitől, ahol 

mindenki saját maga „főzte meg a vacsoráját” az elegánsan, sok virággal megteritett asztalnál, külön-

külön kis eldugott forróvizmelegitőben, amely mellé friss finom zökdségeket és különféle sertés, 

marha és halétkeket  is felsorakoztattak, az elmaradhatatlan kinai rizspálinka mellé- amit a magyar 

csapat sokszor jobban birt, mint a vendéglátóink… 

Másnap reggel indultunk az 5 napos pekingi túránkra, amely során láttuk a Nyári Palotát, az utolsó 

kinai császár házi örizetének helyét, A KInai Nagyfalat is megmásztuk Badalingnál, - bár kötélpályán 

mentünk fel és le, de igy is volt idő sétálni sokat rajta a ragyogó napsütésben. Láttuk a Tiltott Város 

száp  Palotáit, megcsodálhattuk a MIng-kori dinasztiák sirjait és a Földdalatti Palotát, körbejártunk 

egy igazi Hu-Tong régi kinai városrészt, és természetesen ellátogattunk az utolsó napon a Hongqiao 

nevű kinai bevásárló központba is, ahol a selyem, gyöngy, fafaragás, kerámia, porcellán és egyéb 

szépséges , jellegzetes holmik elkápráztattak mindenkit. Természetesen kinai festményt, paper 

cutting workot és apróságokat mindenki beszerzett az akupunkturás tűk mellett…még aznap éjjel egy 

fergeteges „pekingi kacsa” vacsorán találkozhattunk a kinai vezetőkkel és lassan a sok élménytől és a 

fáradtságtól is beszédültünk éjfélkor a Qatar dohai járatára… elindulva a közel 10000 km-es útra 

hazafelé. Jó volt és sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak, „akár holnap ismét elindulnánk KInába”, 

- ahogy többen mondták hazaérkezésünk után, pedig fáradtak voltunk, mindenki elhiheti…. 

A legközelebbi immár tradicionális Kinai-Magyar Orvosi Fórum 2 év mulva lesz Magyarországon…A 

Pekingi TCM Akadémia tagjaival folytatott megbeszélés után folytatás következik hamarosan. 
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