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TAIWANinfo
Tajvan választási rendszere 

 – rövid összefoglalás

Tajvan kormányformája félelnöki köztár-
saság. A négy éves ciklusra megválasztott 
köztársasági elnök nevezi ki a miniszter-
elnököt. A törvényhozás feladatát az öt 
jüan egyike, a törvényhozó kamara látja el 
113 képviselővel. A képviselők közül 73 főt 
egyéni képviselőjelöltként, 34 főt zárt listás 
szavazás során, további 6 főt pedig egyéni, 
át nem ruházható jelölés alapján választa-
nak meg négy évre. 
Valamennyi választókerület 1-1 egyéni és 

listás helyet választ meg. A nemek egyenlő 
részvételét 50%-os kvóta biztosítja a listás 
jelölések során. Az a párt kaphat mandátu-
mot, amely elérte a szavazatok arányában 
az 5%-os küszöböt.
A Tajvani Központi Választási Bizottság 

közleménye szerint 379 jelölt indul 79 vá-

lasztókerületben és őshonos területen. Ez 
356 jelöltet jelent 73 egyéni helyre, illetve át-
lagosan 4,9 jelöltet választókerületenként. 
Összesen 18 párt állított 179 jelöltet pártlis-
tás helyre, mely új rekord.
Számos új, 2015-ben alakult párt van, mint 

például a New Power Party, a Social De-
mocratic Party, a tajvani függetlenséget ren-
díthetetlenül támogató Free Taiwan Party 
és az MKT. Az első három alapítói között je-
len vannak a 2014-ben szervezett Naprafor-
gó Mozgalom résztvevői, mely felvonulás a 
Kínai Népköztársasággal kötött kereskedel-
mi szerződés ellen szerveződött. Az MKT a 
kormányon lévő Kuomintang egy friss haj-
tása. Tajvanon a választási kedv rendre na-
gyobb a fejlett országokénál, főleg nemzeti 
választásoknál. 



A biodiverzitás
 menedéke

A Tajvani Erdészeti Kutatóintézet (Taiwan Forestrty Re-
search Institute, TFRI) által üzemeltetett öt botanikuskert 
az őshonos növényfajok túlélésének utolsó zászlóshajói, 
emellett kiváló oktatási és rekreációs szolgálatot tesznek.

Egy csendes márciusi szombaton 
Chris Csang és szülei a többi látogató-
val együtt ráérős sétára indult a Tajpeji 
Botanikus Kertbe a főváros szívében. 
Számos más közeli lakoshoz hasonló-
an a Csang család is gyakori vendége 
volt a kert buja növényzetének, jóné-
hány nyári délutánt töltve az üdén 
ragyogó helyi 
tó partján, az 
égbe nyúló 
fák és vibráló 
színes virágok 
közt. „A kert a 
benne találha-
tó számtalan 
féle növényé-
vel és faóriá-
saival maga a 
béke szigete,” 
mondja a har-
minc év körüli 
Csang. „Ezért 
van az, hogy rendszeresen jövünk ide 
és minden alkalommal élvezzük.” 
A nyolc hektár területű Tajpeji Bo-

tanikus Kert — maga nemében a szi-
get legöregebbje —  helyén eredetileg 
faiskola üzemelt 1896-tól körülbelül 

2000 féle honos és egzotikus fajtával. 
Füvészkertje több, mint 485 000 féle 
mintát foglal magába, valamint 1300 
féle növény magját. A mintákat termé-
szetvédelmi projektek és csíráztatási 
kísérletek során használják.
Y. Star Huang, a TFRI elnök-vezér-

igazgatója arról tájékoztat, hogy az or-
szág nagyobb 
botanikus kert-
jeit mind a ja-
pán megszállás 
(1895-1945) ide-
jén alapították 
az őshonos és 
a délkelet-ázsi-
ai területekről 
importált nö-
vényfajok ku-
tatása céljából.
Az ökológi-

ai sokféleség 
iránti közfi-

gyelem felkeltése jegyében a Tajpeji 
Botanikus Kert  200 önkéntes közre-
működésével szervez hétvégenként 
és szabadnapokon tematikus túrákat, 
valamint gyakoriak az ismeretterjesztő 
előadások és workshopok is. 
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Chin Hung-hao

Ezzel ellentétben Fushan területén 
(mely hivatalosan 1990-ben nyitotta 
meg kapuit a Jüanshan és New Taipei 
City közt húzódó hegyvidéki régió-
ban)  1993-tól létszámkorlátot kellett 
bevezetni a túlzott emberi aktivitás 
miatt, melynek hatásai megmutatkoz-
tak a növény- és vadvilág változásain. 
Jelenleg hétköznapokon 500, 
hétvégeken 600 fő a napi lá-
togathatóság, illetve 35 napos 
előzetes online foglaláshoz 
kötött a belépés. „Fushan 
esetében megvalósítottuk az 
egyensúlyt a nyilvánosságnak 
kínált minőségi ismeretterjesztés és a 
természeti erőforrások hatékony meg-
őrzése között.” – így Huang.
A TRFI környezetvédelmet szolgáló 

extenzív törekvéseinek hála Fushan 
ideális környezetet nyújt ökológiai 
kísérletek és kutatások szá-
mára. Jü Han-ming, a kuta-
tási részleg vezetője elárulja, 
hogy felújítása óta a hely szá-
mos helyi és külföldi kutatót 
vonzott és vonz jelenleg is a 
botanika, hidrológia, meteo-
rológia és a zoológia terüle-
tén. Ennek ékes bizonyítéka 
a kutatások során született 
több, mint 200 tudományos 
mű. 
Fushanhoz hasonlóan az 

ország déli részén, Pingtung 
megyében található Heng-
csuni Trópusi Botanikus Kert is egy ha-
talmas, összefüggő területen őrzi a ve-
szélyeztetett egyedeket. A 64 hektáron 
elterülő kert egy 265 hektáros erdővel 
és egy 138 hektáros emelt korallzátony 
védett területével szomszédos. Mind-

három helyszínt a Hengcsuni Bota-
nikus Kert üzemelteti, így biztosítva, 
hogy kizárólag szakemberek kaphassa-
nak hozzáférést a legértékesebb terüle-
tekhez/egyedekhez. 
„Az 1906-ban alapított kert 1000 kö-

rül számlálja a fellelhető fajokat, il-
letve olyan ősi, százéves növényeket, 

amelyek még a japán időkből 
maradtak fenn” – mondja Wang 
Hsziang-hua kutató, az Erdésze-
ti Kutatóintézet tagja. A legtöbb 
növény a Hengcsun-félszigetről 
származik, ezen kívül találni 
egyedeket Green Islandről és 

Orchid Islandről is. A félsziget sajá-
tos klímájának hála olyan növények is 
megtalálhatóak, amelyek Tajvan többi 
részén nemigen, vagy nagyon ritkán, 
ilyen például a mangróve, vagy a síró 
füge. 

A nagyméretű botanikus ker-
tek Hengcsun és Fushan terü-
letén egyre nagyobb szerepet 
töltenek be a növényvédelem 
terén. Emellett a Tajpej és Csiaji 
városában végrehajtott sikeres 
TFRI civil akcióknak köszönhe-
tően nőtt a városi lakosság kör-
nyezettudatossága. „Botanikus 
kertjeink varázslatos rekreáci-
ós központok, ezen kívül pedig 
legalább ennyire fontos szerep-
lők a növényvédelem, a környe-
zetvédelmi ismeretterjesztés, 
valamint a kutatás-fejlesztés 

területén.” magyarázza  az elnök-vezér-
igazgató.   „Célunk az, hogy egyensúlyt 
teremtsünk e kulcsszerepek között, 
ezáltal közreműködve az ország biodi-
verzitásának megőrzésében, egyúttal a 
lakosság életminőségének javításában.



Chang Hui-ying (alelnök és főszerkesz-
tő, Central News Agency) kérdésére 
Tsai kifejtette, hogy az elmúlt évek-
ben a tajvani diplomatákat feladatuk 
ellátásában összezavarta az ország és 
Kína között érvényben lévő diplomá-
ciai egyezmény. Ennek köszönhetően 
saját kötelességük helyett kénytelenek 
voltak Kína elvárásai szerint eljárni. 
Nemzeti szinten erőssé válni amellett, 

hogy Tajvan továbbra is megmarad erős 
demokráciának és gazdasádnak lenni 
Tsai szerint elősegítené a külkapcsola-
tok ápolásának hatékonyabb ellátását 
és a nemzetközi szervezetekben történő 
részvételt is. 
Tsai elnökként kereskedelmi és gaz-

dasági együttműködések kialakításával, 
valamint nemzetközi humanitárius és 
több NGO kezdeményezéssel segítené 
elő Tajvan globális térnyerését. A ha-
talmon lévő Kuomintang (KMT) jelölt-

je, Eric Chu ugyanerre a kérdésre a 
Tajvani-szoros megszilárdításában, az 
állami vezetők hivatalos találkozóinak 
rendszeresítében látja a választ, mely 
regionális szervezetek bevonását is 
magában foglalná. 
Chu a kulturális és sportesemények-

ben való részvételt is kulcsfon-
tosságúnak tartja, ahogy több aktivitást 
a politika- és kormányközi szervezetek-
ben is.
A People First Party elnökjelöltje, 

James Soong szerint a kínai nyomás 
ellenére a külkapcsolatok erősítése 
és tartalommal megtöltése a leg-
fontosabb. Hangsúlyozva a külhoni 
kapcsolatok békés fejlesztése iránti 
elkötelezettségét, Soong leszögezte: 
Tajvan nem engedheti meg magának, 
hogy elszigetelődjön a nemzetközi 
közösségtől.  
Hozzátette még, hogy ha Kína enged-

Az elnökjelöltek Tajvan 
nemzetközi térnyerését ígérik

Tsai Ing-wen igazgató asszony, az ellenzéki DPP elnökjelöltje a nyilvános 
elnökjelölti vitán azt mondta, hogy elnökként több támogatást kíván biz-
tosítani a diplomaták és kereskedelmi, gazdasági szereplők munkájához 

az ország külkapcsolatainak erősítésére érdekében. 

A vitát élő adásban közvetítette a PTS 
(Publis Television Service), egyike a 
kilenc médiatámogatónak, amelybe a 
Central News Agency, a United Daily 
News, a China Times, a Liberty Times, 
az Apple Daily, a Google, a Sanlih 
E-Television és a Watchout beletar-
tozik. 
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A jelöltek megtartották nyitóbeszédü-
ket, majd a szponzorok által feltett 5-5 
kérdésre válaszoltak, majd egymás felé 
intéztek kérdéseket, amelyet a zárónyi-
latkozatok követtek.

né Tajvant érvényesülni, az nem csupán 
konfliktusok megoldását segítené elő, 
de kiváló eszköz lenne a békés fejlődés 
megvalósításában is.



Egy gasztrokultúra gyökerei

A búzaliszt — mely 
gyakran használt 
alapanyag az 
észak-kínai étkezés-
ben — csupán az 
1940-es években 
került a tajvani köz-
tudatba.Sz
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Érdekes, közös tulajdonságuk, hogy 
valamennyien belefoglalják nevükbe 
a „Yonghe” szót, függetlenül az elhe-
lyezkedésüktől, tisztelegve a New Tai-
pei Cityben található Yonghe kerület 
előtt, amely a reggeli ételek széles vá-
lasztékának szülőhelye.  
Habár a helyiek körében New Taipei 

területével elválaszthatatlanul egy-
beforrtak, maguk az ételek mégsem 
közvetlenül innen származnak. A bú-
zalisztből készített palacsinták és csa-
vart sütemények közkedvelt fogások 
Észak-Kínában. Amikor a Nemzeti 
kormány 1949-ben áthelyezte szék-
helyét Tajvanra, katonák és hozzátar-

tozóik, valamint más bevándorlók is 
magukkal hozták otthoni kultúráju-
kat, közte a reggeli étkezési szokásai-
kat is.  
Az 1955-ben alapított Soymilk King 

Yonghe első szójatej-étterme volt — 
két leszerelt katona nyitotta meg a se-
regben elsajátított tudásukra alapoz-
va. Hagyományos receptúrájuk hamar 
széles elismertséget szerzett az újon-
nan érkezettek és az őshonos lakosság 
körében egyaránt. 
A Soymilk King utcai bódéból hama-

rosan étteremmé fejlődött, ma pedig 
24 órás kiszolgálással működik Tajpej 
városában.

Sült palacsinta, csörögefánk és szójatej — néhány a legnép-
szerűbb reggeli fogások közül Tajvanon — lelőhelyeiket pedig 

az egyszerűség kedvéért szójatej-éttermeknek nevezik.



A yonghe-i World 
Soymilk King alkal-
mazottja friss gom-
bócokat emel ki a 
gőzölőből.

A csörögefánk az 
egyik legkedveltebb 
reggeli fogás a 
szigeten.

A „rouszong”, egy 
különleges sertés-
készítmény és a csö-
rögefánk rizstésztá-
ba csomagolva egy 
jellegzetes terméke 
az áruházláncnak. 

Kérdés esetén kérjük írjon a taiwaninfo.hungary@gmail.com e-mail címre
TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE, HUNGARY

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3./II.
www.roc-taiwan.org


