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Újévi visszaszámlálás a  
Taipei 101-nél

A Tajpej Xinyi kerülete felett magasodó Tai-
pei 101 –mely a világ második legmagasabb 
épülete- a város legjellegzetesebb jelképe. 
Minden évben egyszer azonban a torony fel-
robbanni látszik.

Szilveszter éjjelén amikor az óra tizenket-
tőt üt, pompás tűzijátékot indítanak a torony 
külsejéről, mely a világ új évet üdvözlő be-
mutatóinak az egyik leglátványosabbja. Több 
százezer lelkes ember indul ilyenkor a tornyot 
körülvevő kerületbe együtt ünnepelni az év 
végét és megnézni a legnépszerűbb tajvani 
előadók közreműködésével megszervezett 
nagyszínpados koncertet még a tűzijáték előtt. 

Amennyiben azonban el akarja kerülni a 
nagy tömeget, számos más helyről megtekint-
heti a tűzijátékot, beleértve a torony közeli 
magasabb fekvésű éttermeket, illetve a renge-
teg szabadtéri pontot a Xinyi kerület délkeleti 
részén fekvő Négy Állat-hegység területén – 
ahonnan tökéletesen zavartalan kilátással cso-
dálhatja meg Tajpej városának és a Taipei 101 
káprázó fényeit.

Alishan Napfelkelte Koncert
A szilvesztert megkoronázó tűzijáték után mindösz-

sze még néhány óra van hátra az új év első napfelkel-
téjéig. Tajvanon számos ember megy olyan helyre, 
ahol festői környezetben tekintheti meg az első nap-
felkeltét. A keleti part különböző pontjairól az odalá-
togatók végigkísérhetik, ahogy a nap a Csendes-óce-
án mögül emelkedik az égbe.

Mások az Alishan Nemzeti Erdei Üdülő Terület-
re mennek, mely híres az Yushan, vagyis Jáde-hegy 
(Tajvan legmagasabb hegye) mögüli napfelkeltéről. 
És bár január 1-jén a hegységben igen hidegre válhat 
az idő, mégis lesz valami, ami spirituálisan biztosan 
megmelengeti majd: élő zenekar álalt játszott klasz-
szikus zene, mely biztosan különlegessé és felejthe-
tetlenné teszi majd az év első napját.



Cloud Gate Táncszínház -  雲門舞集
A ’Cloud gate’ vagyis Felhő kapu Kína legrégibb 

ismert tánca. 1973-ban Lin Hwai-min átvette ezt a 
klasszikus nevet, hogy megalapítsa a kínai nyelvű 
országok első kortárs tánccsoportját. 

A társulat 24 táncosa mind részt vesz meditáció, Qi 
Gong (egy ősi légzésgyakorlat), küzdősport, mo-
dern tánc, balett és kalligráfia órákon. Lin Hwai-min 
koreográfiáin keresztül ősi esztétikai elemeket alakít 
a mozgás modern ünneplésévé.

A társulat turnézott már a világ szinte minden pont-
ján, kiemelt rendszerességgel érintve a Next Wave 
fesztivált New York-ban, a Sandler’s Well színházat 
és a Barbican Központot Londonban és a moszkvai 
Csehov Nemzetközi Színház Fesztivált. 

Nemzetközi kritikusok a következőképp számoltak 
be a Cloud Gate tevékenységéről:

„Ázsia vezető kortárs táncszínháza”
The Times, London

„A világ egyik legkiválóbb tánc társulata”
The Globe and Mail, Toronto

Fehér Víz – Apró Porszemek
November 19. ~ December 27. (Tajvanon)

A Fehér Víz, valamint az Apró Porszemek Lin két 
legújabb kreációja. Az első tánchoz inspirációja akkor 
jött, amikor egy képet készített Tajvan egyik hegyi 
folyójáról. Mikor aztán a képet előhívatta fekete-fe-
hérben, lenyűgözte a fehér színek ropogó frissessége. 
Ennek a képvilága jelenik meg előadások közben a 
táncosok mögötti kivetítőkön, akik egy zongora ma-
gányos zenéjére táncolnak a darab során.

Az Apró Porszemek az emberek, a világban körü-
löttünk történő katasztrófákra való reakcióival fog-
lalkozik, melyek bizonyos időkben kifejezetten nyo-
masztónak hathatnak. A táncosok által viselt fekete 
ruházat sötét képet fest az emberi kétségbeesésről.



Tenger gyümölcsei Tajvanon

Tajvan egy tenger által körülölelt szigetország, az 
óceáni áramlatok épp a sziget partjai mellett halad-
nak el, remek halászati területeket hozva létre, és 
gazdagítva Tajvan tengeri erőforrásait. Ezen felül 
a tenyésztés területén végzett kutatások és techno-
lógiai fejlődés javította az elérhető tengeri ételek 
változatosságát és minőségét, nagyobb választási 
lehetőséget adva az embereknek, amikor tenger 
gyümölcseit vásárolnak alapanyagként. Így váltak a 
tengeri gyümölcsei a tajvani étkezés nélkülözhetet-
len elemeivé.

Tekintve Tajvan tengeri receptjeit és a tenge-
ri termékek széles tárházát, hatalmas választék áll 
rendelkezésre. Homár, piros békarák, úszórákok, 
fűrészes sügér, DHA-ban gazdag tonhal, valamint 
nyersen fogyasztásra is alkalmas halak, mind meg-
találhatók Tajvanon.

A partmenti területek és az óceáni áramlatok kö-

zeli összefutása Tajvan valódi tenger gyümölcsei 
királysággá változtatták. A tajvani elkészítési mód-
ra erős hatással a Fujian-i, kantoni és japáni hagyo-
mányok voltak.

A hangsúly a bonyolult fűszerezés helyett a ter-
mészetes ízeken nyugszik. Az ételek gyakran hoz-
nak előtérbe frissítő vagy lágy ízeket. Elkészítéskor 
akár párolják, olajban sütik, gőzölik vagy főzik, az 
ételek általában könnyedek, és az ízesítés igényét 
mindössze néhány szósszal kielégítik.

Tajvan halászati kikötői, akár északon vagy délen, 
a legjobb helyek a helyi tengeri fogások élvezetére – 
tenger gyümölcseit kínáló boltok és éttermek soka-
sága veszi körbe. Itt a vendég maga választhatja ki 
az elfogyasztani kívánt halat vagy rákot, melyet ott 
helyben készítenek el. Ezek a friss termékek, a kü-
lönböző éttermek specialitásaival kombinálva, még 
a legválogatósabb ínyenceket is biztosan kielégíti. 

1.      Gőzöld garnéla 
    fokhagymás szószban 
       蒜泥蒸大明蝦

2.   Szójaszószban párolt 
tintahal 

紅燒小卷

3.       Ötizű kagyló                 
. . . . . . . . .五味九孔

4.     Olajban sütött                
.......Vénusz kagyló 
        炒海瓜子
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Ez nekünk kínai: egy, kettő, három!

一  二  三。 壹 貳  參。
   A számok megtanulása általában egy új nyelv 
elsajátításának egyik kezdeti lépése. A kínai sem 
kivétel ez alól, és tekintve a bonyolult írásjelek 
jelentős számát a nyelvben, a számok megtanulásával 
kezdeni logikus, ugyanis a könnyebb, egyszerűbben 
memorizálható karakterek közé tartoznak
.
A számok egytől kilencig:

一 二 三 四 五 六 七 八 九
 
 Ezt a kilencet megjegyezni könnyű, ahogyan leírni 

is. A kínai számok elsajátításának következő lépése 
megtanulni a tíz, száz, ezer és tízezer írásjeleit, 
melyek:

十 百 千 萬

    Így miután megtanulja az ember, hogyan kombinálja 
ezeket, hogy nagyobb számokat alakítson, bármilyen 
szám leírható lesz egészen 99,999,999-ig. (A 100 
millió leírásához újabb írásjelet kell majd megtanulni.)

   Ezen a ponton az ember valószínűleg sugárzik az 
önbizalomtól, és egy bankba belépve valószínűleg 
a gyakorlatban is kipróbálná a tanultakat, például 

egy csekk kitöltésével kínaiul teljesen egyedül, a 
hivatalnok segítsége nélkül. De sajnos nem megy ez 
ilyen gyorsan, még bőven van mit tanulni.

 Ugyanis egy teljesen különböző, sokkal 
komplikáltabb –és így nehezebben összetéveszthető 
számokból álló- számkészletet kell használni, ha 
banki tranzakciókhoz, vagy egyéb fontos ügyekhez 
számokat kell kitölteni egy adott dokumentumon.
Ezek az írásjelek nullától kilencig így néznek ki:

零  壹  貳  參  肆  伍  陸  柒  捌  玖

    A tíz, száz, ezer és tízezer pedig:

拾  佰  仟  萬

Ezeknek a karaktereknek a memorizálásával, és 
annak megtanulásával, hogyan írja le hezitálás nélkül, 
már nyugodtan mehet a bankba, hogy lenyűgözze a 
pult mögött ülő alkalmazottat a tökéletesen kitöltött 
csekkel.



嘉明湖 - Jiaming-tó, egy gyönyörű magashegyi tó
A tengerszint felett 3,520 méte-
res magasságban található a Ji-
aming-tó, Tajvan második leg-
magasabban elhelyezkedő, de 
legnagyobb hegységi tava. Koráb-
ban azt gondolták, a tó egy meteor 
becsapódásával alakult ki, de je-
lenlegi elméletek szerint gleccse-
rek formálták az utolsó jégkorszak 
idején. Bár viszonylag messze van 
Tajpejtől, mégis tökéletes képna-
pos túraútvonal Tajvan egy mesz-
szibb részén.

Tajpejtől hosszú út vezet a Xian-
gyang Nemzeti Erdőövezethez, 
ahol a túra indul. A terület a 20-as 
számú (déli szigetközi) autópálya 
155. kilométerénél található.  Autó 
hiányában a legegyszerűbb módja 
az odajutásnak Tajpejből vonattal 
érkezni a Taitung megyei Chisang 

városába, majd onnan fogadott 
sofőrrel továbbmenni. 

Az út első része a túraút hivatalos 
bejáratáig az erdős területen ke-
resztül vezet, kellemes séta a fe-
nyőerdőn keresztül az első hegyi 
kunyhóig, a Xiangyang kabinig.

Innen az út már meglehetősen me-
redekebb, egészen amíg ki nem ér 
az ember az erdőből, ahol csodála-
tos kilátás várja a túrázókat. Ennek 

kiemelt része a híres Xiangyang fa, 
mely a túrázó fotósok kedvelt té-
májává vált az elmúlt évek során.

Úton a tóhoz, a túrázók általában 
tesznek egy kitérőt, hogy felmás-
szanak a Mt. Sancha csúcsához 
(3,496 m), és csak azután veszik 
útjukat a tó felé, hogy a parton ülve 
forró gyömbérteával élvezzék a ki-
látást és a tökéletes nyugalmat egy 
ideig a kabinhoz való visszatérés 
előtt.



A fiatalok foglalkoztatottsága
Tajvan közelmúltban kiadott „Fiatalsági Politika 

Fehér Könyve” alapján a tajvani fiatalok napjaink-
ban egy iskolázott és művelt generáció, nagy ide-
álokkal és tervekkel, akiknek azonban egy erősen 
versengő pályával kell szembenézniük. Kifejezetten 
érdeklődnek, és részt vennének a közügyekben, erre 
azonban sokszor nincsenek meg a lehetőségeik.

Tajvannak ezen felül a rohamos változásokkal és 
kihívásokkal teli környezettel is meg kell birkóznia, 
így a fiatalság ügye még bonyolultabb és összetet-
tebb, mint valaha. Így amellett, hogy aktívan figyel-
jen a fiatalokra, a kormánynak alapos tervezésre van 
szüksége, hogy kidolgozzon egy megfelelő fiatal 

erőforrás fejlesztési politikát.

A helyzetre reagálva az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma más ügynökségekkel együttműködve 
előterjesztett egy három éves, 14 milliárd NT$ ter-
vezetet a fiatalok foglalkoztatásának népszerűsítésé-
re, és fiatal munkaerő képzésére. A tervezet segít-
séget nyújt majd a fiataloknak az álláskeresésben, 
valamint karrier célok kitűzésében, pozitív hozzá-
állás kifejlesztésében, illetve keresi az olyan lehető-
ségeket, melyek mind a keresletnek, mint a fiatalok 
tehetségének megfelelők.

Továbbá, a Gazdaságügyi Minisztérium bejelen-
tette egy Startup program elindítását, mely 2.72 
milliárd NT$-t biztosít 2014 és 2016 között, hogy 
támogassa a fiatalokat cégek alapításában pénzügyi 
segítséget nyújtva és bátorítva őket, hogy vegyenek 
részt illetve kezdeményezzenek közösségi vállalko-
zásokat. A projekt a tervek szerint 3,130 új vállalko-
zás elindítását ösztönözheti.

Ami a konkrét adatokat illeti, a fiatalok munka-
nélküliségi rátája (15-24) a 2013-as 13.7%-os csúcs 
után idén áprilisban 12.27%-ra esett vissza, mutatva 
az újonnan bevezetett kormánypolitikák hatékony-
ságát, hogy ösztönözzék a gazdaságot és növeljék a 
fiatalok foglalkoztatottságának arányát – jelentette 
be a Nemzeti Fejlődési Tanács.

Mit keresnek a tajvani munkaadók?
    A világgazdaság a tajvani menedzsment kultúra 
különböző részeire volt hatással. Az elmúlt években 
a hatékonyság és a  rugalmasság váltak a fő képes-
ségekké, melyeket értékelnek az alkalmazottakban.  
Ettől függetlenül a tradicionális tajvani értékeket 
továbbra is rendkívül fontosnak tartják, legfőképp 
amikor a kollégák és feljebbvalók tiszteletéről van 
szó. A legtöbb cég értékelik a szorgalmas de sze-
rény, visszafogott dolgozókat. Így a leginkább kere-
sett kvalitások:

• Kiváló oktatási előmenetel
• Erős kommunikációs és tárgyalási képesség
• Alapos szaktudás az adott területen
• A vezetők és idősek tisztelete
• Szerény, visszafogott hozzáállás

Milyen területeken vannak lehetőségek?

• Pénzügy és számvitel
• Gyáripar
• Építészet – tervezés és kivitelezés
• Egészségügy
• ICT és e-kereskedelem
• Bányászati és energiaipar



Tajvan erejének integrálása a 
klímaváltozás elleni tevékenységbe

2014. szeptember 23-án a világ vezetői New Yorkban 
gyűltek össze az ENSZ Klímakonferenciáján annak re-
ményében, hogy az összes résztvevő agresszívabban lép 
majd fel tevékenysége során. A nemzetközi tárgyalások 
ezennel egy új globális megegyezés aláírásának előkészí-
tő fázisába léptek, melyet 2015 decemberében vitatnak 
majd meg a párizsi klímakonferencián.

Tajvanon, a kormány ambiciózus, az energia megőrzés 
és a szén használatának csökkentésére vonatkozó politiká-
inak eredményeképpen a szén-dioxid kibocsátás 1990 óta 
először negatív növekedést mutatott 2009-ben.

A klímaváltozás évszázadunk legfontosabb politikai és 
gazdasági kérdése. Hatása összetett, mely nem csak kör-
nyezeti, de gazdasági és szociális kérdéseket is érint.

A kormány átszervezésével Tajvanon jelenleg meg-
alakulóban van a Környezet és Természetes Erőforrások 
Minisztériuma, melynek segítségével jobban koncentrál-
hatják erőfeszítéseiket a szennyezés megelőzésre, klíma-
változási szabályozásokra, katasztrófa megelőzésre és a 
környezet megőrzésére. 

A kormány továbbá bevezeti a ’városi bányászat” kon-
cepcióját, melynek lényege, hogy a hulladékot erőforrás-
sá alakítják. Az újrahasznosítás népszerűsítésén felöl, ha 
Tajvan ki tudja használni az elé táruló lehetőségeket és si-
keresen kifejleszti zöld gazdaságát, nem csak szén-dioxid 
kibocsátását csökkentheti, hanem környezetvédelmi célja-
it is biztosan mind teljesítheti.

Miután Ma Ying-jeou elnök idén bejelentet-
te, hogy a Lungmen Nukleáris Erőmű megnyi-
tását a biztonsági vizsgálatok miatt késleltetik, 
megígérte a Negyedik Nemzeti Energia Kon-
ferencia megrendezését.

Bizonyos országok, mint az Európai Unió is 
példaként állhatnak, a világ és az ország szá-
mára is mutatván, hogy nem az ideálok a fon-
tosak, hanem az, hogy mit vagyunk képesek 
együtt elérni. Tajvan már hosszú ideje csen-
desen, de szorgalmasan dolgozik, hogy betölt-
hesse szerepét, mint a nemzetközi közösség 
felelős tagja. 

Azonban sajnos továbbra is kint rekedt a 
UNFCC-ben (az ENSZ éghajlat-változási ke-
retegyezménye) való részvételből, ami lehe-
tővé tenné az országnak, hogy hozzájusson a 
további lépésekhez szükséges segélyekhez, 
valamint hogy megoszthassa környezetvédel-
mi tapasztalatait, így integrálva Tajvan erőssé-
geit a globális tevékenységbe.

 



Független jelölt nyerte el Tajpej polgármesteri címét

A kormánypárti Kuomintangot (KMT) ért csapás-
ként egy független jelölt, Ko Wen-je nyerte el Tajpej 
városának polgármesteri címét a november végén 
megrendezett helyhatósági választásokon, így 16 év 
után először lett a városnak nem-KMT polgármestere. 

Az 55 éves Ko kampányában a mérgezett pártpo-
litikai atmoszféra megváltoztatását ígérte, bár jelölt-
sége bizonyos mértékben az ellenzéki párt, a DPP 
(Demokratikus Haladás Pártja) támogatását élvezte. 
A National Taiwan University orvostudományi karán 
a diákjai által „Ko P”-ként –vagyis Ko professzor-
ként- emlegetett szívsebész egészen ez év kezdetéig 
semmilyen politikai szerepet nem töltött be.

És most ő lesz Tajpej, nem Kuomintang által indított 
polgármestere, 1998 óta először, amikor a DPP-jelölt 
Chen Shui-bian elvesztette a választásokat. 

Ko és még hat másik jelölt versengett, hogy le-
váltsák a korábbi polgármestert, Hau Lung-bint, aki 
decemberben vonul vissza, miután letöltötte a maxi-
mum két négy-éves polgármesteri ciklusát.

Eközben Tsai Ing-wen, az ellenzéki DPP elnöke 
megköszönte a szavazóknak, hogy a lehető „legjobb 
teljesítményt” nyújtva a pártnak az a 22 város és me-
gye közül a mostani választások során 13 megszerez-
hetett – beleértve a hat különleges joghatóságú terü-
letek közül négyet: Taoyuant, Taichungot, Tainant és 
Kaohsiungot. 

A Tajvani Amerikai Intézet (AIT) egy nyilatkozat-
ban gratulált Tajvannak a sikeresen lefolytatott önkor-
mányzati választásokhoz, „fejlődő demokráciaként” 
megnevezve Tajvant, és siettetve az együttműködést 
a két ország között.

A választások eredményét követő hétfőn a minisz-
terelnök, Jiang Yi-hua vezetésével bejelentették a 
kormánykabinet együttes lemondását a Kuomintang 
csúfos vereségét követően, melyet sokan a párttal 
szembeni bizalmatlanság szavazatának tekintenek. 

Jiang kabinetje átmenetileg ügyvivő szerepet visz 
tovább, amíg az új miniszterelnököt és kormányt be 
nem iktatják. A lemondásának bejelentését követő 
sajtótájékoztatón Jiang felhívta a kabinet tagjainak 
figyelmét annak fontosságára, hogy az ügyvivői idő-
szak alatt is határozottan végezzék munkájukat az or-
szág normális működése érdekében. 

„Az emberek szavazatukkal kifejezett véleményé-
nek tiszteletén felül alaposan meg kell vizsgálnunk az 
okokat, hogy miért nem tudtuk megnyerni több em-
ber szavazatát és bizalmát. – tette még hozzá.

          Tajvan térképe - a választás eredményei

Kék: Kuomintang 
Zöld: DPP 
Szürke: Független

Támogatók zászlót lengetnek a 2014-es helyhatósági 
választások eredményének kihírdetésekor 


