
O
kt

ó
b

er
 1

8
, 

20
16

TA IWAN info

Tsai: Tajvan megerősödik

Október 10-én Tsai Ing-wen elnökasszony kijelentette: kormánya kötelezettséget 
vállal, hogy társadalmi igazságot szolgáltat a tajvani fiataloknak, növeli a nemzet 
részvételét nemzetközi ügyekben, valamint békés és stabil szoros közi kapcsolato-

kat tartott fenn az elmúlt hónapokban.

Tsai a beszédet a Kettős Tíz Nemzeti Ün-
nep keretében tartotta, Taipei City-ben az 
Elnöki Palota előtt. Az eseményt élőben 
közvetítették interneten és a televízióban, 
számos belföldi és külföldi közméltóság  
részvételével, többek között jelen volt 
Chen Chien-jen köztársasági alelnökasz-
szony,  a parlament elnöke Su Jia-chyuan, 
Lin Chuan miniszterelnök, valamint kül-
földi országok képviselői.
Az elnökasszony megemlítette: mió-

ta májusban hivatalba lépett, kormánya 
kezdeményezéseket dolgozott ki annak 
érdekében, hogy csökkenjen a nyomás 
a tajvani fiatalokon, beleértve a szociális 
lakhatási lehetőségek bővítését, a napkö-
zi szolgáltatások fejlesztését valamint a 
hosszú távú gondozási rendszer erősíté-
sét. Hozzátette: a nyugdíjreformot köve-
tően „a fiataloknak viszonylag könnyebb 
terhet kell viselniük…Ez az ország igaz-
ságos módon garantálja minden állam-
polgárnak a méltóságban eltöltött éveket 
a nyugdíjba vonulást követően.” Tsai rá-
mutatott: a kormány arra törekszik, hogy 

munkalehetőségeket teremtsen a fiatalok 
részére és emelkedjenek a fizetések az 
„5+2 innovatív iparágak” keretében. Az öt 
szektor a biotechnika és gyógyszeripar, a 
fenntartható energia, a nemzetvédelem, 
az okos gépek, valamint a dolgok inter-
nete (Internet of Things) és egyéb okos 
technológiák, míg a plusz kettő a körkö-
rös gazdaság és a mezőgazdasági fejlődés 
új paradigmája.
Az elnökasszony megemlítette: ezeket 

a terveket és a kapcsolódó szabályozási 
módosításokat egymás után léptetik élet-
be, elősegítve az ország ipari átalakítását, 
létrehozva az alapokat a gazdasági növe-
kedés új korszakához.
Tsai megjegyezte azt is, hogy Tajvan 

a „következetes diplomácián” keresz-
tül bővíti együttműködését nemzetközi 
partnereivel, mely a kölcsönös segítség-
re és előnyökre épül.
„Reményeink szerint a diplomácia nem 

egyirányú adományozásról szól majd, ha-
nem a kölcsönösen előnyös együttműkö-
désről, melyet szövetségeseinkkel együtt 
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tervezünk és építünk fel mindkét fél ja-
vára.” Az elnökasszony hangsúlyozta: 
Tajvan soha nem hiányzik majd amikor 
fontos globális témákról tárgyalnak, vala-
mint kifejezte köszönetét a partnereknek, 
többek között az Egyesült Államoknak, az 
Európai Uniónak és Japánnak, hogy a ko-
rábbiaknál erősebben támogatják Tajvan 
nemzetközi részvételét.
„Bár nem könnyű az út, mely a nemzetkö-

zi szervezetekben való részvételhez vezet, 
megingathatat-
lanok maradunk 
és tovább mene-
telünk,” mondta. 
„Még nyomás 
alatt is a jelen-
tős demokrati-
kus országok ol-
dalán állunk, 
célunk, hogy 
érdemben hoz-
zájárulhassunk 
az emberiség 
ügyéhez.” Taj-
van arra törekszik, hogy újra definiálja 
szerepét az ázsiai-csendes-óceáni térség-
ben, és létrehozza a növekedés új hajtóe-
rejét, hangsúlyozta, ezzel kapcsolatban 
rámutatott a kormány Új Délre Irányuló 
Politikájára, a kezdeményezés célja a kap-
csolatok bővítése Tajvan és a dél- illetve 
dél-kelet ázsiai országok között, valamint 
széleskörű együttműködés kialakítása 
Ausztráliával és Új-Zélanddal, többek kö-
zött az üzleti, a kulturális, az oktatási  és 
az idegenforgalmi területén.
A szoros-közi kapcsolatokat illetően, Tsai 

megemlítette, hogy kormánya fenntartja 
a status quo-t, a Kínai Köztársaság alkot-
mányának kapcsolattartást szabályozó 
törvénye, valamint egyéb vonatkozó tör-
vények szerint irányítja a kapcsolatokat 

a Tajvani terület népe valamint a Száraz-
földi térség között. Tsai azt mondta: a kor-
mány tiszteletben tartja azt a tényt, hogy a 
két felet képviselő intézmények 1992-ben 
találkoztak, megállapodva, hogy a több 
mint két évtized szoros-közi együttműkö-
dését és tárgyalásait közösen fenn kell tar-
tani. Sürgette a két felet, hogy tegyék félre 
a történelmi sérelmeket és kezdjenek pár-
beszédet. „Bár a szoros-közi kapcsolatok az 
elmúlt hónapokban hullámzóan alakultak, 

á l l á s p o n t u n k 
következetes és 
szilárd marad. 
Í g é r e t e i n k e t 
nem változtat-
juk meg, jóaka-
ratunk változat-
lan,” mondta. 
„Mindazonáltal 
nem engedünk 
a nyomásnak, 
és természete-
sen nem térünk 
vissza a régi 

konfrontációs úthoz.”
Tsai hangsúlyozta: a kormány proaktív, 

előretekintő lépéseket tesz a konstruk-
tív párbeszéd előmozdítására a Tajvani 
Szoros két oldala között. „A két fél veze-
tőinek egyszerre kell bölcsességet és ru-
galmasságot mutatni, nyugodt hozzáál-
lással, egy megosztott jelenből egy olyan 
jövőbe, melyben mindkét fél nyertes.” Az 
elnökasszony megemlítette: a kormány is-
mét a prosperitás útjára állította Tajvant, 
azonban a reformok felé vezető utat nem 
lehet lerövidíteni. Megígérte, hogy kor-
mánya pragmatikus lépésekkel és szilárd 
elhatározással alakítja át az országot.
„Jelenleg az a küldetésünk, hogy a tajvani-

akban elültessük azt a hitet, hogy reformo-
kon keresztül naggyá válhat ez az ország.”

Forrás: Taiw
an Today, Kép: Elnöki Iroda



A magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda 
örömmel jelenti be a Tajvan Dokumen-
tumfilm Fesztivál második felvonását, me-
lyet október 20. és 22. között rendeznek a 
budapesti Toldi Moziban és a DocuArt 
Moziban. Az esemény, melynek társszer-
vezője a Palantír Film Alapítvány, idén hét 
filmet hoz, melyek számos jellegzetesen 
helyi témát lefednek, mint az őslakos kö-
zösségek, ember és természet, média táj-
kép, sport és fiatalság, valamint a családi 
kötelékek. Idén Dr. Robert Chen, a Natio-

nal Chengchi University Kommunikációs 
karának dékánja kapott meghívást, hogy 
részt vegyen a tajvani film fejlődéséről 
szóló workshop-on. Salone Ishahavut, a 
nyitófilm, Alis álmai rendezője, valamint a 
film producere, Mayaw Biho is jelen lesz-
nek egy kérdés-válasz szegmensre október 
20-án. Látogasson el az esemény Facebook 
oldalára, és csatlakozzon hozzánk a tajvani 
filmek ünnepén.
Valamennyi filmet magyar és angol 

felirattal vetítenek.

Program (ingyenes belépésse)
2016.10.20. csütörtök/ Thursday
18:00 Megnyitó / Opening ceremony
18:30 Alis álmai / Alis’s Dreams, 2011, 60’
19:30 Beszélgetés / Q&A Session
19:45 Fogadás / Opening Reception

2016.10.21. péntek / Friday
11:30 Háttérbeszélgetés / Workshop, 90’
18:00 Az őserdő éneke / Song of the Forest, 2010, 60’
19:00 Beszélgetés / Q&A Session
19:15 Jégtörés / Breaking Ice, 2013, 35’
19:50 Beszélgetés / Q&A Session
20:00 Az alma íze / The Taste of Apple, 2015, 118’
22:00 Beszélgetés / Q&A Session

2016.10.22. szombat / Saturday
17:00 Óceán / Ocean, 2015, 58’
18:00 Beszélgetés / Q&A Session
18:15 Ugorj, Ashin! / Jump! Ashin, 2011, 128’
20:15 Beszélgetés / Q&A Session
20:30 Ugrás, fiúk! / Jump! Boys, 2005, 85’
21:50 Beszélgetés / Q&A Session
22:00 Záró esemény / Closing Ceremony

Dr. Robert Chen ezen felül előadássorozatot tart 
Budapesten a tajvani moziról. Beszélgetéseket fog 
vezetni három filmről, három egyetemen. A pontos 
program a következő (ingyenes belépéssel):

18:00, Október 17, 2016
Film: Terrorizers (1986, 109 mins.)
Téma: Tajpej és a modernizáció
Helyszín: Budapesti Színház- és Filmművészeti 

Egyetem
Cím: Bp 1088, Szentkiráyi út 32/a.

15:00, Október 18, 2016
Film: Parking (2008, 112 mins.)
Téma: Városi dzsungel és Film Noir
Helyszín: 402 szoba a Kodolányi János Főiskolán
Cím: Bp 1139, Frangepán utca 50-52.

17:00, Október 19, 2016
Film: Sunflower Occupation (2014, 120 mins.)
Téma: Dokumentumfilm és a Tajvani Mozi
Venue: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Cím: Bp 1088, Mikszáth Kálmán tér 1.

M
agyarországi Tajpej Képviseleti Iroda

tro.hu/en/lecture-series-on-taiwan-cinema/


A só nem csak egy fontos fűszer, melyet 
világszerte minden konyhában használ-
nak, hanem egy olyan anyag, ami több 
mint 14,000 egyéb felhasználási móddal 
rendelkezik a mezőgazdaságban és más 
iparágakban. Az elmúlt években egyes 
innovatív vállalkozások megtalálták a 
módját, hogy növeljék a közönséges só 
értékét, kulturális jelleget kölcsönöz-
ve annak, így reformálva  meg ennek a 

(nem) mindennapi ásványnak a képét.
2009-ben a Taiyen Biotech elindította 

„Yan Ru Yu” (jádeszerű só) névre hall-
gató projektjét, sóból épült szobrokat 
alkotva. A munkák közül a Nemzeti Pa-
lotamúzeum híres Jádeit káposzta újraal-
kotása a legkiválóbb. A kifaragott só szí-
ne és selymes tapintása pontosan olyan, 
mint az igazi jádéé – a munka egészen 
lenyűgöző, annyira, hogy az egy méter 

Tajvan fehér aranya

A Tajvani Sómúzeum második emeleti kiállítóterén áll egy nagy fa. Különféle tár-
gyak lógnak az ágairól: villanykörték, CD-k, kerámia- és üvegtárgyak, műanyag 
palackok, festékes tubusok és szójaszószos üvegek. Bár elsőre úgy tűnhet, mint-
ha semmi közük nem lenne hozzá, a só azonban kulcsfontosságú összetevője 

mindegyikük gyártási folyamatának.

Taiwan Panorama
Chang Chiung-fang írása
Képek: Jimmy Lin tulajdona



magas szoborra számos megrendelés 
érkezett szárazföldi Kínából.

Taiyen Biotech művészet
„A Taiyen Biotech az óceánból szárma-

zó erőforrásokkal dolgozik,” mondja 
Bobby Chen alelnök. A privatizációt 
követően a cég sokszínűsítette profilját 
és kulturális tevékenységbe kezdett. A 
só fontos a kínai kultúrában, úgy tart-
ják jó szerencsét hoz, így a Taiyan Bi-
otech úgy döntött a híres szobrásszal, 
Luo Guang-wei-el együtt dolgozva só-
szobrokat hoznak létre.
A Taiyen Biotech mindezidáig sószob-

rok három sorozatát mutatta be: a klasz-
szikus zodiákus jegyeket, a Butik Kol-
lekciót valamint a Kultúra és Kreációt. A 
munkák közé tartozik a Jádeit Káposzta, 
pi-xiu (egy kínai mitikus hibrid lény), a 
szél-oroszlán isten, a 12 kínai zodiákus 
jegy, valamint a Bodhisattva Guanyin.
Hogy kezeljék az üzlet kreatív oldalát, 

Miaoli megye Tongxaio községében, a 
cég egyik sótelepén megalapították a 
Taiyen Múzeumot. Lin Xi-hong, a telep 
menedzsere rámutat, hogy a múzeum 
átlagosan több mint 300,000 látogatót 
vonzott éves szinte, mióta megnyitotta 
kapuit 2011 decemberében. A sószob-
rok képezik a múzeum kiállításainak 

fő látványosságát. A múzeum egyik 
sószobrászat oktatója, Liu Su-yan az 
mondja, hogy a sótömböket (melyeket 
eredetileg állati táplálékkiegészítőként 
gyártottak) használták ugyan faragó 
alapanyagként a múltban, azonban 
nem voltak igazán megfelelőek, és a 
szobrok minősége szenvedte ezt meg. 
Így mostanában a Taiyen Biotech fino-
mított sót használ, melyet egy különle-
ges japán keverékkel kötnek meg.
A sószobrok készítése meglehetősen 

bonyolult feladat. A művészi munkához 
szükséges kreatív inspiráción kívül a fo-
lyamathoz tartozik a forma kifaragása, 
az öntőformák elkészítése, illetve a só 
megolvasztása és a japán kötőanyag-
gal nyomás alatt, magas hőmérsékleten 
való vegyítése. Ezek után a keveréket az 
öntőformába töltik, majd miután eltá-
volítják és a munka készen van, megfes-
tik, és egy védőréteggel is bevonják. Az 
egész folyamat nem kevesebb mint egy 
tucat kézi eljárást tartalmaz.
Liu sófestést is tanít a múzeumban, ami 

tulajdonképpen a helyszín egyik leg-
nagyobb attrakciójává nőtte ki magát. 
A finomító eljárásból visszamaradt sót 
használnak, ételfestéket hozzáadva, hogy 
többszínű sókat hozzanak létre. „A szük-
séges készségek hasonlóak a homokfesté-



séhez,” magyarázza Liu, ahogy bemutatja 
technikáját. Bizonyos fokú készséggel, a 
színezett sót rétegenként hozzáadva köny-
nyen készíthetünk sófestményeket.

Születésnapi jókívánság
A színezett só születésnapi ajándék-

ként is igen népszerű kulturális és 
kreatív termékeik között.
Lin Guo-ming, aki tavaly vonult nyug-

díjba a Tainan város Anping kerületé-
ben végzett kerületi igazgató állásából, 
most a Hwang Sun kreatív vállalkozás 
elnökhelyettese. Lin azt mondja, hogy 
„sót szórni gyakori szokás a népi ha-
gyományban, mint például házavató 
ünnepeken, hogy távol tartsa a go-
noszt. Ilyen pozitív képpel a só remek 
alapanyag-forrás a kreatív munkához.”
Amikor a látogatók belépnek a 

Hwang Sun egyik üzletébe, azonnal 
szemük elé tárul a színes sótermékek 
széles tárháza. A „sós boltokként” is-
mert üzletek megtalálhatók a Sio Ház-
ban Anping-ben, a Songshan Kulturális 
és Kreatív Parkban Tajpejben, valamint 
a Hagyományos Művészetek Nemzeti 
Központjában Yilan megyében.
A „sio” megegyezik japánul a só kiej-

tésével. Az elmúlt öt évben a Hwang 
Sun Tajvan-szerte hét sio-üzletet alapí-
tott, melyek legfőbb fókusza a születés-
napokra kínált színes sók. Az üzletek 
közül az első, Anpingben található a 
legkarakteresebb, köszönhetően legfő-
képpen a helyszínnek, ugyanis a terület 
egyik történeti épületében található.
Az 1922-ben épült Sio Ház egyike Ta-

inan történeti épületeinek; eredeti-
leg a tajvani főkormányzó irodája alá 
tartozó Anping kerületi iroda volt a 
japán gyarmati időkben (1895-1945). A 
só egyike volt azoknak a termékeknek, 
melyek állami monopólium alá tar-
toztak. „A Sio Házban működő kreatív 

sóvállalkozás kapcsolódik ehhez a 
történeti épülethez, és Tainan hagyo-
mányos sóiparához,” mondja Lin. A 
sio-boltokban 366 különböző árnya-
latú születésnapi só található, melyek 
bámulatos bemutatást eredményez-
nek. Minden napnak különböző színe 
van, egy extrával szökőévre.

Naplemente Jingzaijiao-ban
Idén februárban a Hwang Sun átvette 

a tainani Tajvani Sómúzeum irányítását, 
és megkezdte a Jingzaijiao sóföldek 
felújítását a város Beimen kerületében.
Átlagosan havi 30,000 látogatóval a 

múzeum egy teljes kiállítást tart fent, 
bemutatva a sóipar történetét Tajva-
non, valamint alkalmanként sószob-
rászati kiállításokat is rendeznek.
Jingzaijiao híres a gyönyörű naplemen-

téiről. Maka Kao, a Hwang Sun elnöké-
nek személyi asszisztense meséli, hogy 
évente megrendeznek egy eseményt, 
ahol a látogatók az év végén együtt né-



zik a napot eltűnni a horizonton. Tai-
nan Tajvan legnyugatibb városa. 
A régiót a madárlesők is kimondot-

tan kedvelik. Minden évben fekete 
hasú csér madarak csoportja repül 
szárazköldi Kínából a Beimen lagú-
nába. Jiangzaijiao számos klasszikus 
vidéki vonással rendelkezik: az el-
száradt indák, öreg fák, varjak, kicsi 
hidak, források és puha homok, de a 
régió büszkélkedhet ezen felül Taj-
van legidősebb kikövezett sóföldjei-
vel, melyeken továbbra is a só napon 
szárításának hagyományos módszerét 
alkalmazzák. Tu Ding-xin egy nyug-
díjazott Taiyen Biotech specialista, és 
jelenleg ezeken a földeken dolgozik, 
hogy technikai segítséget és tanácso-
kat biztosítson. „A Fleur de sel (a só 
virága) értékes áru – akár a kaviár,” 
mondja Zheng Gui-lian, a Hwang Sun 
Jingzaijiao-ban lévő sio-üzlet mene-

dzsere. A fluer de sel-t egy évben mind-
össze egyszer aratják. Az északkeleti 
monszun szezonban, amikor a szél 
keresztülfúj a sómezőkön, keletkezik 
a fleur de sel mint egy vékony, finom 
réteg a sóföldek felszínén. A sónak 
ez a fajtája tartalmazza a legkevesebb 
nátriumot, viszont az ásványi anyagok 
legnagyobb választékát is, így általá-
ban ezt tekintik a legkiválóbb sónak.
A Hwang Sun számos egyéb sóhoz 

kapcsolódó terméket is bemutatott 
már, köztük a sóval borított tojásokat, 
a fleur de sel kávét vagy a fleur de sel 
jégkrémeket. Ha az olaj a „fekete ara-
nya” a Közel-Keletnek, akkor a sót te-
kinthetjük Tajvan „fehér aranyának”. 
Mivel a só számos innovatív ötleten 
keresztül beépült a kulturális törekvé-
sekbe, fehér arannyá változik. A von-
zereje ennek a karizmatikus ásvány-
nak pedig egyre csak nő.

Tsai ezeket a szavakat a tajpeji Elnö-
ki Irodában, a The Wall Street Jour-
nal újság számára készített interjúban 
mondta. „Remélem, hogy a két oldal le 
fog tudni ülni beszélni,” mondta.
Az elnök asszony szerint Kína ismét 

visszafelé halad kapcsolataikat illető-
en, melyet jól illusztrál, hogy kihagyták 
az országot a Nemzetközi Polgári Repülé-
si Szervezet háromévenként megrende-
zett közgyűléséből Montrealban. 

„Remélem, hogy ezt – a szituációt ösz-
szességében – szárazföldi Kína nem ér-
telmezi félre annyira, hogy az higgyék, 
ilyen nyomásgyakorlással megadásra 
kényszeríthetik a Tajvani embereket,” 
mondta. „Hiszem, hogy demokratikus 
társadalomként a tajvani emberek egy 
emberként állnak szemben az ilyen nyo-
másgyakorlással. A kormány soha nem 
fog olyan intézkedéseket hozni, amely 
szembemegy a köz akaratával Tajvanon.”

Tsai nyugodt, racionális hozzáállást 
szeretne a szoros-közi kapcsolatokban

Tsai Ing-wen elnökasszony október 4-én kifejtette, amikor a szoros-közi kapcsolatok-
ról van szó, a kormányzat elkötelezett, hogy változatlanul fenntartsa a status quo-t, 
jóindulata változatlan, de nem fog engedni Kína nyomásának, és nem szeretne visz-

szatérni a múltbéli konfrontációkhoz.

Forrás: Taiw
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Az elnökasszony elmondta, hogy 
Tajvan jelentőségteljes, proaktív és 
lényegi részvétele nemzetközi szerve-
zetekben pozitív hozzájárulás lenne a 
világhoz. „Meg kell tennünk minden 

tőlünk telhetőt, hogy a világ… komo-
lyan vegye Tajvant. Valamint remél-
jük, hogy a nemzetközi közösség fel-
szólal majd értünk és megküzdenek 
az igazunkért.”

Tao a beszédet a Pesti Vigadó Étteremben 
tartotta, a Kínai Köztársaság 105. nemzeti 
napjának megünneplésekor.
Tajvan “továbbra sem hátrál meg a nem-

zetközi szintéren, köszönhetően optimiz-
musunknak és elkötelezettségünknek. 
Külföldi segélyre szorulóból olyan állam-
má váltunk, mely segít a világ bajban lévő 
országainak,” jegyezte meg Tao a Tajvant 
támogatók és barátok tömegének. “A 
nyitottság és támogatás, amit a világ sok 
országától kaptunk segített abban, hogy 
még erősebbé váljunk.”
A Kínai Köztársaság az elhivatott értelmi-

ségiek kis csoportjának köszönhetően jött 
létre, akik a századfordulón megelégelték 
a Ching dinasztia korrupcióját és gyenge-
ségét a  külföldi hatalmakkal szemben, és 
ez “olyan  érzelem, mellyel a magyar nép 

azonosulni tud, különösen azért, mert 
idén van az 1956-os forradalom 60. évfor-
dulója”,  mondta Tao. Megemlítette, hogy 
a Kínai Köztársaság kormányának Taj-
vanra való költözése óta „az egymást kö-
vető kormányok gazdasági hatalommá és 
működő demokráciává fejlesztették, mely 
nemrégiben választotta első női köztársa-
sági elnökét”  hozzátette:  „az ország által 
elért fejlődés nagymértékben a nép által 
élvezett szabadságnak köszönhető.”
A Magyarország és Tajvan között kap-

csolatokat illetően a képviseletvezető 
hangsúlyozta: a kétoldalú kereskedelem, 
valamint a kulturális és oktatási cserekap-
csolatok folyamatosan bővültek.  Szep-
temberben tartottuk meg Budapesten a 
két ország oktatási tisztviselőinek rész-
vételével a második Tajvan-Magyaror-
szág felsőoktatási kerekasztal találkozót; 
a hónap vége felé második alkalommal 
kerül megrendezésre a Tajvani Dokumen-
tumfilm Fesztivál,  Tajvan Központi Nemzeti 
Könyvtára pedig közös kiállítást szervez az 
Országos Széchényi Könyvtárral, régi kínai 
klasszikusokat hozva Magyarországra.
Tao kiemelte: még mindig hatalmas 

tere van a kétoldalú kapcsolatok bő-
vülésének, reményei szerint a jövőben 

A magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda 
megünnepelte a Kínai Köztársaság 

nemzeti ünnepét

Bár a Kínai Köztársaság (Tajvan) nemzetközi helyzete évtizedeken át nehéz 
volt, az ország kitartott, mondta Tao Wen-lung, a magyarországi Tajpej Képvi-

seleti Iroda  képviseletvezetője 2016. október 10.-én.



különböző területeken alakulhat ki 
szoros együttműködés.
Az ünnepség 

Magyarország és 
a Kínai Köztársa-
ság himnuszának 
eléneklésével kez-
dődött magyar kó-
rustagok előadásá-
ban, a vendégeket 
hagyományos ma-
gyar és tajvani éte-
lekkel kínálták, 
valamint Kavalan 
whiskyvel, mely Tajvanon készült és több 
nemzetközi whisky versenyt nyert az el-
múlt néhány év során.
A fogadáson többek között a követke-

ző vendégek vettek részt:  Dr. Aradszki 
András, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium energetikai államtitkára; Dr. 
Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság 

alelnöke; dr. Szabó Attila, az Alkot-
mánybíróság elnöki kabinetének ka-

binetfőnöke;  Po-
tápi Árpád János 
nemzetpolitiká-
ért felelős állam-
titkár, a Tajvani 
Baráti Társaság 
elnöke és a ko-
rábbi elnök Ékes 
József;  Dr. Szil-
ágyi Péter nem-
z e t p o l i t i k á é r t 
felelős helyettes 

államtitkár, Juhász István, a Tajvani 
Baráti Társaság főtitkára;  a magyar or-
szággyűlés több tagja, köztük Dankó 
Béla, Dr. Tiba István, Révész Máriusz 
és Fodor Gábor; a média, a diplomáciai 
testületek, felsőoktatási és  kulturális 
szervezetek képviselői, valamint itt élő 
tajvaniak és idelátogató egyetemisták.

Bahrain, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Ará-
bia és az Egyesült Arab Emirátusok, 
valamint Montenegró és Dominika út-
levélbirtokosai ezentúl online is jelentkez-
hetnék vízumért Tajvanra. Rajtuk kívül a 
Fülöp-szigeteket is hozzáadták a program-
hoz, 12-hónapos próba periódussal. 
„Ennek a kezdeményezésnek a legfőbb 

célja, hogy high-end muszlim turistákat 
vonzzon az országba,” mondta a Külügy-
minisztérium. „Előre lépve, a minisztérium 

meg fogja fontolni, hogy további orszá-
gokra is kiterjessze a programot, a rend-
szeres kivitelezési közvélemény kutatás 
eredményei alapján.” 
A Közlekedésügyi és Kommunikációs Mi-

nisztérium alá tartozó Turisztikai Hivatal 
üdvözölte a változtatást, ugyanis a vízum 
jelentkezés folyamatának leegyszerűsítése 
növeli a külföldi látogatók számát, mond-
ta Eric K.Y. Lin, a hivatal Nemzetközi Ügyek 
Osztályának igazgatója.

E-vízum programmal várják a 
muszlim látogatókat

Kilenc országra, melyek közül hat a Közel-Keleten található, terjesztette ki 
Tajvan e-vízum programját azonnali hatállyal, jelentette be a Külügyminisz-

térium október 7-én.
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A győzelemmel Chen egy lépéssel 
közelebb került, hogy megnyerje a 4 
Sivatagi Futam 
Sorozat összesí-
tett bajnoki címét 
idén, ugyanis így 
első helyre került 
az idei négy futam 
első három futá-
sát követően.
A futó májusban 

Namíbiában má-
sodik lett a Sza-
hara Futamon és 
ötödik a júniusi 
Góbi Menetelé-
sen Kínában, mi-
előtt megkaparin-
totta volna az első 
helyet Chilében. 
Reméli, hogy 

elnyeri a bajno-
ki címet, amikor 
az Utolsó Sivatag 
Antarktika ultra maratonon is elindul, 
melyet hat hét múlva, november 18. és 
29. között rendeznek meg. Chen ke-
ményen küzdött a chilei sivatag utolsó 

előtti szakaszában, amikoris olyannyi-
ra saját határait feszegette, hogy a 73.4 

kilométeres teszt 
50. kilométerénél 
rosszul lett.
Facebook olda-

lán azt írta, hogy 
akarata megingott 
ezen a ponton, 
azonban sikerült 
helyreállnia, és a 
szakaszt harma-
dikként fejezte be 
8 óra 53 perc 8 má-
sodperces idővel.
Az észak-ír Neill 

Weir második 
lett a 250 kilomé-
teres, hat szaka-
szos versenyen 
az észak-chilei 
sivatagban 29 óra 
51 perc 39 másod-
perces idővel, a 

verseny hivatalos weboldala alapján.
Mintegy 130 versenyző vett részt 

több mint 30 országból az Atacama 
Átkelés futamon.

Tommy Chen nyerte a Chilei 
sivatagi ultra maratont

Tommy Chen tajvani futó nyerte az Atacama Átkelés ultra maratont San Pedro 
de Atacama-ban, Chilében október 9-én 28 óra 58 perc 20 másodperces idővel.
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