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TAIWAN info
Taiwan Fellowship

Az idei Taiwan Fellowship programra a jelentkezés májusban megkez-
dődött. Mióta a Külügyminisztérium (MOFA) 2010-ben elindította a 
programot, a magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda több mint egy tu-
cat tudóst ajánlott, legfőképpen Magyarországról, hogy kutatást folytat-

hassanak Tajvanon.

A program célja a MOFA elmondása sze-
rint, hogy Tajvani, szoros-közi, szárazföl-
di kínai, illetve az ázsiai-csendes-óceáni 
ügyekben, nyelvkutatásban érdekelt kül-
földi szakértőknek és tudósoknak nyújt-
son segítséget, melyet tajvani egyeteme-
ken vagy kutató intézetekben végeznek. A 
végső cél Tajvan és a nemzetközi közösség 
közti megértés elmélyítése.
Az ösztöndíj periódus három hónaptól 

egy évig terjedhet, melynek során a díja-
zottak havonta 50,000 NTD (1,530 USD) és 
60,000 NTD (1,840 USD) közötti támoga-
tást kapnak, valamint a program biztosítja 
számukra a repülőjegyet oda-vissza.
A tajvani Külügyminisztérium kiemelte, 

hogy minden évben nagyjából 100 kutató 
vesz részt a programban annak kezdete 
óta. A hivatalban remélik, hogy felvehetik 
a versenyt az olyan amerikai ösztöndíjak-
kal, mint a Fulbright program, ezzel is dip-
lomáciájukat erősítve.
A résztvevőknek találniuk kell egy tajva-

ni egyetemet vagy kutató intézetet, amely 
hajlandó befogadó intézetként szolgálni az 
ösztöndíjprogram idejére. Kutatásuk vé-
geztével a résztvevők választhatnak, hogy 
vagy egy legalább 20 oldalas tanulmányt 
adnak le, vagy a tajvani Külügyminisztéri-
um meghívására prezentálják projektjüket 
a negyedéves Taiwan Fellowship szeminá-
riumon a Nemzeti Központi Könyvtárban 
(NCL) Tajpejben. Az NCL kezeli az ösztön-
díjprogrammal kapcsolatos adminisztra-
tív munkákat.
Kopper Ákost, a budapesti Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem Európai Tanulmányok 
tanszékének vezetőjét lenyűgözte a tajvani 
életérzés, nemkülönben a tanult és maga-
san képzett kollégák, akikkel találkozott. 
„A Taiwan Fellowship az akadémiai karri-
erem egyik legmeghatározóbb tapasztala-
ta lett,” mondta Kopper.
Hozzátette, hogy „látni Tajvant – egy 

modern, életteli demokráciát – elgondol-
koztatja az embert a nyugat kelethez való 
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Tajvan és Svájc vasúti 
együttműködési megállapodást ír alá

A Közlekedésügyi és Kommunikációs Minisztérium alá tartozó Tajvani Vasúti 
Igazgatás (TRA), valamint a Mezőgazdasági Tanács alá tartozó Erdészeti Hivatal 
két egyetértési megállapodást fogalmazott meg a Matterhorn Gotthard Bahn 
(MGB) svájci vasútkezelővel május 6-án Tajpejben, kiépítve az utat a kétoldalú 

együttműködések sorához.

viszonyáról, annak gyámkodásáról és eset-
leges arroganciájáról”. Kopper négy hóna-
pot töltött kutatással Tajpejben 2015-ben.
Stőhr Lóránt, a budapesti Színház- és 

Filmművészeti Egyetem tanára szerint a taj-
vani hétköznapokat az NCL segítsége nagy-
ban megkönnyítette. Az NCL munkatársai 
„rendszeresen küldtek híreket, és időről 
időre szerveztek rendezvényeket, összejö-
veteleket az ösztöndíj-program résztvevő-
inek.” Stőhr egy 2015-ös ösztöndíjprogram 
résztvevője volt, és három hónapos kutatást 
végzett a Nemzeti Tajvani Művészeti Egye-
temen (NTUA). A filmprofesszor ugyanak-
kor kevéssé volt megelégedve az NTUA-val, 
„részben az angolnyelv-tudás hiánya miatt, 
s ez nagyban nehezítette a kutatást.” 
Úgy tűnik, mindkét résztvevő élvezte az 

ország sokszínűségét. Tajpeji tartózkodása 
során Kopper megfigyelte, hogy „a demok-
rácia tökéletesen összeegyeztethető a kínai 

kultúrával, így a kulturalista érvelés arra 
vonatkozóan, hogy melyik országok megfe-
lelők a demokrácia számára, teljesen hely-
telen”. Ez inspirálta tudományos cikkének 
megírására a diplomáciáról és demokráci-
áról. 
„Tajpej kulturálisan színes város, amely 

számos könyvtárral, archívummal, gyűjte-
ménnyel segíti a művészeti témájú kutatá-
sokat,” mondta Stőhr, megjegyezve, hogy 
számok kulturális intézmény Tajpejben 
segített ellensúlyozni a nyelvi hiányossá-
gaiból adódó nehézségeket, melyeket be-
fogadó egyetemén tapasztalt. Különösképp 
kiemelte az NCL „rendkívül figyelmes, an-
golul kiválóan beszélő” munkatársait.
Míg Stőhr azon a véleményen van, hogy a 

mandarin vagy tajvani nyelv hiánya meg-
nehezíti a boldogulást, Kopper reméli, 
hogy lesz még lehetősége, hogy megláto-
gassa „a gyönyörű szigetet”.

A TRA főigazgató-
ja Chou Yung-hui, a 
hivatal főigazgatója 
Lee Tao-sheng, illet-
ve az MGB ügyvezető 
igazgatója Fernando 
Lehner írta alá a meg-
állapodást, mellyel 
testvérkapcsolatot ala-
kítanak ki Tajvan iko-
nikus Alishan Erdei 

Vasútja és az MGB, va-
lamint a hozzátartozó 
Gornergrat Bahn kö-
zött.
A TRA Tajpej Megál-

lónál tartott ceremóni-
án Chang San-cheng 
miniszterelnök dicsér-
te az Alishan vasutat és 
az MGB-t a gazdasági 
növekedés ösztönzése, 
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környezetvédelmi szerepvállalása kapcsán. 
„Ez két világszínvonalú vasút tökéletes pá-
rosítása” mondta Chang, 
hozzátéve, várja, hogy a 
partnerség fokozza majd 
a személyes csereprog-
ramokat, és népszerűsíti 
a turizmust Ázsiában és 
Európában egyaránt.
A TRA-MGB memo-

randum értelmében a 
két szervezet informá-
ciókat cserél és üzleti, 
fejlesztési-stratégiai, il-
letve tehetséggondozási 
tapasztalatokat oszt majd 
meg egymással, valamint 
marketing kampányokat, 
és közös érdekeltségű 
projekteket szerveznek majd közösen. A 
hivatal és az MGB közti memorandum szá-
mos területet lefed, kiegészítve a legfőbb 
megálló és weboldal promóciókkal. 
A 78 km hosszú Alishan vonal, melyet 

Ázsia legmagasabb szűknyomtávú vasút-
vonalaként építettek 1912-ben a japán gyar-
mati időszak (1895-1945) alatt, a dél-tajvani 
Chiayi megyében található Alishan festői 
hegyein át vezet.

A vasútvonal híres spirál vonalairól és cik-
kcakkos visszakapcsolásairól. A tengerszint 

feletti 30 méterről 2451 
méterre történő emelke-
dés alatt a növényzet és 
élővilág trópusiról mér-
sékelt égövire, majd al-
pesire vált, ezzel lépve elő 
Tajvan egyik legnépsze-
rűbb turistalátványossá-
gává. 
Az MGB működteti a 

svájci Alpokon keresztül-
futó híres Gleccser Exp-
resszt. A több mint 100 
éves Gornergrat Bahn 
egy hegyi vasútvonal, 
mely összeköti a dél-sváj-
ci Zermatt üdülőfalut és 

a Gornergrat hegycsúcsot, amely a legjobb 
helynek számít a 4478 méter magas Matter-
horn megtekintésére.
A TRA azon dolgozik, hogy a világ körül 

tengerentúli programokon keresztül nép-
szerűsítse a tajvani vasutat. A legújabb 
memorandumok a japán Oigawa Vasúttal 
1986-ben, illetve a Kurobe Gorge Vasúttal 
2013-ban megkötött egyezményeket követ-
ték.

Véget ért az ünnepi Európa Vásár 
Tajpejben

Május 8-án véget ért az ünnepi Európa Vásár a Tajpej Songshan Kulturális és 
Kreatív Parkban, kihangsúlyozva a Tajvan-EU kapcsolatok erősségét olyan te-

rületeken, mint a kultúra, oktatás, kutatás és technológia.

A Kínai Köztársaság (Tajvan) Külügymi-
nisztériuma (MOFA), a tajpeji Európai 
Gazdasági és Kereskedelmi Iroda (EETO) 
és a Tajpej Városi Önkormányzat által meg-
rendezett háromnapos esemény nagyjából 
30,000 látogatót vonzott.
13 EU tagország képviseleti irodája, köztük 
Belgium, Olaszország, Németország, Ma-

gyarország, Spanyolország és az Egyesült 
Királyság képviselete vett részt a vásáron. 
Hivatalos jelenlétüket vacsora rendezvé-
nyekkel, előadásokkal, és turisztikai sze-
mináriumokkal egészítették ki, valamint 
egyéni pavilonokkal, ahol európai ételeket 
és borokat kóstolhattak a látogatók. David 
Y. L. Lin külügyminiszter a megnyitón azt 



mondta, hogy az esemény segíthet a tajvani 
embereknek jobban megérteni az EU-t, és 
közelebbi hozni a két felet egymáshoz, fő-
ként gazdasági és kereskedelmi kapcsola-
taikban. A Schengeni vízumkönnyítéseket 
említette az egyik fő okaként, hogy a régió 
egyre népszerűbb úti céllá válik a Tajvanról 
érkező utazók körében.
2011. január 11-én Tajvan bekerült azok közé 
az országok közé, melyek állampolgárai ví-
zummentes belépést élveznek a Schengeni 
övezetbe, így lehetőséget adva 36 európai 
ország és terület meglátogatására 90 na-
pon belül, vízum nélkül. 2015-ben tajvani-
ak 161,529 látogatást tettek, ami 20,83 szá-

zalékos növekedés az előző évhez képest, a 
Turisztikai Hivatal adatai alapján.
Az EETO feje, Madeleine Majorenko el-
mondta: azt várja, hogy a vásár a tajvaniak 
számára évente megrendezett ünnepséggé, 
illetve az EU értékeinek, mint a demokrá-
cia, az emberi jogok tisztelete és a jogálla-
miság megosztására alkalmas platformmá 
válik majd. Az EETO szerint az esemény a 
május 9-i, az EU születésnapjának is mond-
ható Európa nap világkörüli ünneplésének 
része volt. Tükrözi a növekvő fontosságot, 
melyet az EU Tajvannak tulajdonít, amikor 
a számos területen megvalósuló együttmű-
ködés megerősítéséről van szó.

Az erre szánt terület, melyet InnoVEX-nek 
neveztek el, 20 országból érkező, össze-
sen 170 startupnak ad majd 
helyet, melyek feliratkoztak 
a május 31 és június 4 között 
megrendezett vásáron történő 
részvételre, közölte a Tajvani 
Külkereskedelmi és Fejlesztési 
Tanács (TAITRA).
A startupok között szerepel a 
Melbourne központú szoft-
ver cég, a CareMonkey, amely 
orvosi és biztonsági appliká-
ciókat tervez, valamint a bol-
gár dróngyártó Dronamics, 
mondta a TAITRA.
A tajvani iStaging Corp szin-
tén bemutatja a továbbfejlesztett valóság 
és virtuális valóság technológiáit, melyeket 
használhatnak lakberendezők, bútor gyár-
tók vagy ingatlanközvetítők munkáinak 
bemutatására.
Az InnoVEX keretén belül megrendezés-
re kerül egy előadás sorozat a startupok 
ökoszisztémájáról, sikeres vállalkozási pél-

dákról, és a Szilikon-völgy, valamint a tech 
világ legújabb trendjeiről, beleértve a mes-

terséges intelligenciát és a ve-
zető nélküli járműveket, tette 
hozzá a TAITRA.
Ezen felül a Computex 
US$30,000 értékű pénznyere-
ményt ajánlott fel az InnoVEX 
verseny nyertesének, melynek 
során a kiállítóknak a befekte-
téseket vonzó innovatív ötlete-
iket kell bemutatniuk, mondta 
el a kereskedelmet népszerű-
sítő szerv.
A COMPUTEX 2016-ot a Taj-
pej Világkereskedelmi Köz-
pont 1-es és 3-ás kiállítóter-

mében, a Tajpej Nemzetközi Konferencia 
Központban, illetve a Tajpej Nangang Kiál-
lítási Központ 1-es kiállítótermében rende-
zik. Több, mint 1,600 kiállító, 28 országból, 
több mint 5000 standon mutatja majd be 
terméket és szolgáltatásait, várhatóan kö-
zel 130,000 nemzetközi és helyi vásárlót 
vonzva.

Taiw
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A Computex Taipei InnoVEX kiállítást 
tervez a startupok számára

Ázsia legnagyobb számítógépes kereskedelmi show-ja, a Computex Taipei idén 
első alkalommal szentel helyet külön a startupoknak, azzal a céllal, hogy ösz-

tönözze az üzletépítésre és a befektetőcsábításra vonatkozó ötletbörzét, 
tájékoztattak a szervezők május 4-én.
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A Nemzeti Történeti Múzeum engedélyezési 
együttműködése Franciaországgal

A TSMC 6. helyezése az „innováció a 
félvezető tanulmányokban” kategóriában

Az együttműködést Tsai Hsiao-ying, a pá-
rizsi Tajvan Kulturális Központ igazgatója, 
valamint Roei Amit, az RMN-GP digitális 
szolgáltatásainak vezetője írta alá Tajvan 
franciaországi képviseleti irodájában.
Az egyezmény értel-

mében az első 300 di-
gitális képet a Nemzeti 
Történeti Múzeumból 
a felhasználók egy, az 
RMN-GP által hasz-
nált nemzetközi enge-
déllyel érhetik majd 
el, könnyebb elérést 
biztosítva az európai 
állampolgároknak a 
történeti múzeum ar-
chívumához. 
A képek között meg-

találhatók a néhai kalligráfus Pu Xin-yu és 
Yu Yu-jen munkái, valamint a tajvani kor-
mányzat által kulturális örökségnek nyil-
vánított darabok is. Tsai elmondta, hogy a 
Nemzeti Történeti Múzeum Tajvan egyik 

legrégebbi múzeuma, illetve az egyik olyan 
tajvani múzeum amely aktívan részt vesz 
a tengerentúli engedélyezések népszerű-
sítésében. Hozzátette, hogy az RMN-GP 
együttműködéssel Tajvan nemzeti kincseit 

kiállíthatják a tenge-
rentúlon, megkötések 
nélkül. Mindeközben 
Amit elmondta, hogy 
az RMN-GP képszak-
osztálya fontos intéz-
mény Európában és je-
lenleg is nagyjából 100 
múzeummal tart fenn 
együttműködést.
A hozzávetőlegesen 1 

millió online képpel az 
RMN-GP képszakosz-
tálya vezető márkává 

vált Európában, mondja Amit, hozzátéve, 
hogy a Nemzeti Történeti Múzeummal 
való együttműködés remek lehetőséget fog 
teremteni az intézménynek, hogy kiterjesz-
sze archívumát.
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Az észak-tajvani Hsinchu városban található Taiwan Semiconductor Manufac-
turing Co. Ltd. (TSMC) hatodik helyezést ért el a legfrissebb Top 10 Globális 
Innovátorokról szóló félvezető tanulmányban, melyet május 11-én jelentetett 

meg a nemzetközi Thomson Reuters.

Tajvan Nemzeti Történeti Múzeuma és a francia Réunion des musées nation-
aux-Grand Palais (RMN-GP)  Párizsban május 11-én.

Az összevont integrált áramkör gyártó 
szolgáltatásokban világelső cég az elis-
merést a 2015-ben regisztrált 1,424 sz-
abadalma alapján nyerte el. Ez a high-tech 
szabadalom portfólió tükrözi a TSMC 
elkötelezettségét a kutatás és fejlesztés és 

a helyi félvezető iparban elfoglalt vezető 
pozíciója iránt. A TSMC az összevont inte-
grált áramkör gyártó szolgáltatások szektor 
globális kibocsátásának 53.7%-t adta 2014-
ben az amerikai székhelyű technológiai 
kutató cég, a Gartner Inc. adatai alapján. 
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A cég ezen felül első 
helyen végzett a sz-
abadalom erő kate-
góriában tavaly az IEEE 
Spectrum – az USA 
Elektromos és Elek-
tronikus Mérnökök In-
tézetének magazinja ál-
tal összeállított listában. 
Az Ipari Gazdasági- és 

Tudásközpont szerint, mely egy kutatási 
egység, amely a kormányzat által támoga-

tott, Hsinchu megyében 
található Ipari Tech-
nológiai Kutató Intézet 
alá tartozik, a tajvani 
félvezető ipar kibocsátá-
sa rekordot döntve elérte 
az 2.26 milliárd NTD-t 
(70 millió USD) 2015-ben, 
2.8 százalékos növekedést 
mutatva az előző évhez 

képest, túlteljesítve az 1.9 százalékos csök-
kenést mutató világátlagot.

Tajvan világszínvonalú orvosai, ápolói és 
kezelési egységei az országot az egészség-
ügyi turizmus Mekkájává alakítják, jelen-
tősen növelve a nemzeti gazdasági fejlő-
dést.
A folyamat egyik központi eleme a májá-
tültető csoport a Chang Gung Memorial 
Hospital (CGMH) Kaohsiung-i egységében 
Tajvan deli részén. A Dr. Chen Chao-long 
által vezetett csoport végezte Ázsia első si-
keres májátültetését 1984-ben, és világre-
kordot állított fel 1997-ben, amikor az első, 
vérátömlesztés nélkül végzett máj transzp-
lantációt végezték. 
A tajpeji Cheng Hsin Általános Kórház 
Szívközpontjában a Dr. Wei Jeng vezette 
csapat végezte a világ első mesterséges szív 
beültetését, melyet sikeres szív- és veseá-
tültetések követtek 1996-ban. A központ 
a mai napig 454 sikeres átültetést végzett, 
az ötéves túlélési rátája pedig 74 százalék, 
ami az egyik legmagasabb a világon. Az 
arckoponya rekonstrukció egy újabb terü-

let, ahol Tajvan remekel a világszínpadon, 
köszönhetően az észak-tajvani Taoyuan 
városban található Chang Gung Kopo-
nyatani Kutató Központ erőfeszítéseinek. 
1981-es alapítása óta az intézmény több 
mint 30,000 pácienst látott el nyúlajakkal 
és felhasadt szájpadlással, 100 százalékos 
sikerességi rátával büszkélkedve. Tajvan 
szintén ismert vezető technológiájáról az 
esztétikai orvoslás, szívrendszeri kezelések, 
fogászati beültetések, egészség felmérések 
és ízületi pótlások terén. Ezek a megfizet-
hető szolgáltatások egyre népszerűbbnek 
bizonyulnak a páciensek körében a tenge-
rentúli piacokon.
Az Egészségügyi és Jóléti Minisztérium sta-
tisztikái azt mutatják, hogy Tajvan 305,045 
ilyen pácienst fogadott 2015-ben, mely 76 
százalékos növekedést jelent 2012-höz ké-
pest. Az ehhez kapcsolódó szektor kibocsá-
tása elérte a 16 milliárd NTD-t (491 millió 
USD), ami 65 százalékos növekedést jelent 
ugyanebben a periódusban.

Szöveg: Taiw
an Today, Kép: Rob Bouw

m
an

Tajvan, az egészségügyi turizmus Mekkája
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