Utazások a Tourinform iroda körül
Újra elfoglalnak Budapesten egy várat Zirc és Bakonybél egyesült erői. Március 3-6.
között rendezik meg az „Utazás 2011.” 34. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást,
amelyen Hevesiné Németh Mariann, a Tourinform iroda munkatársa képviseli a várost.
Településünk a Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság társkiállítójaként vesz
részt az eseményen. Az első, szakmai napot követően a vásár három napig tart. Később
csatlakozik a delegációhoz a Bakonyi Természettudományi Múzeum két munkatársa,
Kasper Ágota és Szurgyi Zsuzsanna. A kiállítás társrendezvénye lesz a szenzációsnak
kikiáltott Himalája Expo, amelyen egy 1931–32-es expedíció fennmaradt terepjárója és
felszerelése kerül bemutatásra. Reméljük, Mariann erről is mesél majd a zirc.hu-nak.
Csepin Péter egy másik expedícióról számolt be a városi könyvtár előadótermében. A
hagyományőrző, várpalotai születésű lovas azáltal vált országos hírűvé, hogy két társával
kiutazott Kazahsztánba, és a három
hónapos út során átlagban napi 50
kilométert tett meg lóval. Csepin
nemcsak lóháton érzi nyeregben magát,
a humornak is nagyágyúja, amit hétfő
este bebizonyított a zirci nagyközönség
előtt.
Speciális a hajviselete: a 16. századi
magyarok hordtak ilyen frizurát. Az
előadó egyébként itt volt a legutóbbi
Bakonyi Betyárnapokon, de mindössze
fél órát sikerült neki szorítani a
programban,
így
a
rendezvény
főszervezőjével,
Hevesiné
Németh
Mariannal megbeszélték, hogy újra
eljön Zircre, s kevésbé túlfeszített
időkeretek között megosztja kazah élményeit. Az utazás
célirányossága abban rejlik, hogy a két nép tudatában ma is él a
közös eredet, erre a legjobb példa a ház körüli szavak
hasonlósága.
A mintegy három órás előadás során – kísérő poénhadjárattal,
fényképes illusztrációval – megismerhettük a sivatagi kalandokat
és a kazahok kultúráját. A magyarhoz hasonlóan ló-szerető népről
van szó, bár náluk ez inkább a táplálkozási szokásokban
mutatkozik meg. Gasztronómia után kémia, földrajz és matematika
óra
következett:
megtudhattuk,
hogy
a
kazahoknál
is
megtalálhatóak a periódusos rendszer azon elemei, amelyek
nálunk, és kőolajban-földgázban gazdag országról beszélhetünk.
Kazahsztán területe 27-szerese hazánkénak, 143 nemzetiség él itt
egymás mellett és a 7. ősig számon tartják felmenőiket. A kietlen síkságon primitív
módon élnek a kazahok, ennek ellenére megjelent náluk is a digitalizáció, ezt egy
kezében cd-lemezt tartó gyerek képével igazolta az előadó és megcáfolta azt a nézetet,
hogy a keleti népek nem szívesen fényképezkednek. Mint mondta, nem tudtak olyan
tájképet csinálni, amin ne lett volna ember. Csepin Péter az égtáji fekvés és a fotóláz
meglepő kapcsolatát azzal magyarázta, hogy Kazahsztán annyira keletre van, hogy az
már nyugat.
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