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Taiwaninfo
A magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda örömmel jelenti be, hogy az idei Taiwan 
Fellowship programra megnyílt az online jelentkezés május 1-től és június 30-ig 
még van rá lehetőség. Taiwan Fellowship képzési programot a Kínai Köztársaság 
Külügyminisztériuma (MOFA) hozta létre abból a célból, hogy támogassa azokat 
a külföldi, a társadalomtudományok területén és humán területeken tevékeny-
kedő szakértőket és tudósokat, akik érdeklődnek Tajvannal kapcsolatos témák, 
szoros-közi kapcsolatok, szárazföldi Kína, Ázsia, Csendes Óceán-i térség és a 
kínai tudományok iránt, hogy magas szintű kutatásokat végezhessenek tajvani 

egyetemeken és akadémiai intézményekben.

Dr. Vincze Teréz, az ELTE filmelmé-
leti és filmtörténeti szakának adjunk-
tusa 2016-ban teljesítette a programot, 
most megosztja élményeit a Taiwan 

Info olvasóival.

A vArázslAtos sziget – KutAtói 
ösztöndíjjAl tAjvAnon

2016. február és december között abban a 
szerencsében volt részem, hogy a Taiwan 
Fellowship ösztöndíj támogatásával 11 hóna-
pot tölthettem Tajpejben. Mindjárt az elején 
le kell szögeznem, hogy eddigi kutatói és ok-
tatói karrierem egyik legmeghatározóbb és 
legnagyszerűbb élménye volt ez az időszak. 
Filmtudománnyal foglalkozó kutatóként 
számomra korábban az elsődleges informá-
cióforrást Tajvannal kapcsolatban a filmek, 
a filmművészet jelentette. Az ösztöndíjat gon-
dozó budapesti Tajpej Képviseleti Iroda mun-

kájával kapcsolatos első információimat is 
a filmek révénszereztem – az általuk itthon 
szervezett filmklubok, fesztiválok hívták fel 
a figyelmem az Iroda kulturális tevékenysé-
gére. Ezután kezdtem figyelemmel kísérni az 
általuk hirdetett ösztöndíjlehetőségeket, majd 
az ösztöndíjakról szervezett tájékoztató előa-
dásukon is részt vettem.
A kelet-ázsiai filmművészet már korábban 

is részét képezte kutatói érdeklődésemnek, 
de az ösztöndíjnak köszönhetően mára vég-
érvényesen elköteleződtem a régió, és benne 
Tajvan filmművészete iránt. Ebben termé-
szetesen annak is nagy szerepe van, hogy 
kinntartózkodásom alatt rengeteg pozitív él-
mény ért, amiben egyaránt szerepet játszott 
a tajvani emberek általános vendégszerete-
te, és a kinti fogadóintézmények segítőkész-
sége, gondoskodó figyelme. 
A külföldi ösztöndíjasok életét Tajpejben 

a Tajvani Nemzeti Könyvtár épületében és 
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kutatás ázsia szívében



Egy helyi fesztivál jelenetei a Google Street View-n

Egy, Tajpejben április 19-én megje-
lent közleményében a Google Taiwan 
nyilatkozta, ez az első alkalom, hogy 
az ország kulturális eseményei meg-
jelentek az online szolgáltatásban. A 
legfrissebb újítások a Street View-ban 
elérhető tajvani érdekességek és lát-
ványosságok számát 770 fölé emelték, 
tették hozzá.

Az újonnan reflektorfénybe került 
ünnepek között volt a Hajóégető 
Fesztivál, mely a Wangye Istenségek 
Üdvözleti Ceremóniájának egy része, 
vagy más néven a Király Úri Ceremó-
nia, mely három évente kerül meg-
rendezésre októberben vagy novem-
berben a dél-tajvani Pingtung megye 
Donggang községében.

Összesen 150 kép került fel öt fontosabb hagyományos tajvani fesztiválról a 
Google Street View-ra, lehetőséget kínálva az internetezőknek világszerte, 

hogy felfedezzék az ország gazdag és sokszínű kulturális örökségét.

velük együttműködésben dolgozó ösztöndí-
jiroda szervezi. Nekik külön is köszönettel 
tartozom, hiszen rengeteg kulturális progra-
mot szerveztek, melyek során nemcsak arra 
adódott lehetőség, hogy Tajvan kultúráját, 
hagyományait és – nem utolsó sorban – ku-
lináris csodáit megismerjük, de lehetőséget 
teremtett, hogy a világ minden tájáról érke-
ző ösztöndíjasok egymással is megismerked-
jenek, barátságok és kutatói együttműködé-
sek születhessenek. 
Az ösztöndíjas munkám másik kulcsfontos-

ságú szereplője egyetemi fogadóintézményem 
volt: a Tajvani Nemzeti Egyetem (Taiwan Na-
tional University) Tajvani irodalom tanszé-
kéntaláltam vendégszerető és rendkívül segí-
tőkész „otthonra”. Legszívesebben egyenként, 
név szerint megköszönném itt valamennyi-
üknek, hogy mindent megtettek azért, hogy 
az elsőre nagyon idegen helyen és a nyelvi 
nehézségek ellenére pillanatok alatt valóban 
otthon és otthonosan érezzem magam. 
Bizonnyal szerencsém is volt, hogy minden 

nagyszerűen működött az elejétől fogva, de 
meggyőződésem szerint nagyban hozzájá-
rult ehhez a Tajvanon tapasztalható álta-

lános vendégszeretet (nem hiába nyerték el 
2016-ban az első helyezést a „hol legkelleme-
sebb külföldiként élni?” közvéleménykuta-
tásban), és a többnyire kellemes éghajlat is 
(a sok földrengés és a tájfunok ellenére). 
A kutatói munka, a tudományos konferen-

ciákon és előadásokon való részvétel mellett, 
természetesen, az ország kultúrájának és 
lenyűgöző természeti csodáinak megisme-
rése jelenttették az ösztöndíj legfontosabb 
és legmeghatározóbb hozadékát számomra. 
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam a 
lenyűgöző nemzeti parkokban, a szabadtéri 
hőforrások, a buddhista kolostorok és a cso-
dálatos tengerpartok bejárása során. Saját 
tapasztalataim alapján, hitelt érdemlően bi-
zonyíthatom, hogy Tajvan minden tekintet-
ben rászolgált a portugál utazók által egykor 
neki adott megnevezésre: Ilha Formosa – a 
varázslatos sziget.
 

Dr. Vincze Teréz
adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar 

Filmtudomány Tanszék



Ennek eredete a Qing dinasztiáig 
(1644-1911) vezethető vissza. A nyolc-
napos taoista fesztivál a papírhegyek-
re, vagy szellempénzre helyezett Ki-
rály Hajó égetésével ér véget, azzal a 
céllal, hogy távol tartsák a járványo-
kat. A Kultúraügyi Minisztérium 2010-
ben fő nemzeti népi hagyománnyá vá-
lasztotta, az esemény pedig népszerű 

látványossággá vált hazai és külföldi 
látogatók körében egyaránt.
Szintén felkerültek képek a nyár-közepi 

Szellemünnepről az észak-tajvani Keel-
ung városból, melyet a hetedik holdhó-
nap 15. napján tartanak meg, valamint 
képek a Sárkányhajó fesztivál versenye-
iről, amely az ötödik holdhónap ötödik 
napjára esik, és az etnikai kínai közössé-
gek által a világon mindenütt ünnepelt.
A Tajvani Lámpásfesztivál képei szin-

tén bekerültek a Google szolgáltatásába. 
Ez a különleges esemény, mely az első 
holdhónap 15. napján veszi kezdetét ré-

sze a Holdújévi ünnepségeknek, és szá-
mos különböző helyen megrendezésre 
kerül az országban minden évben, több 
tízmillió látogatót csábítva magával.
Mindezeken felül a térképszolgáltatás 

az ősz-közepi ünnep idején megrendezett 
Bo-Bing hagyományról is közöl képeket, 
melyet a nyolcadik holdhónap 15. nap-
ján tartanak Kinmen megyében. A ha-

gyomány része egy kockajáték, melynek 
során a résztvevők versenyeznek holdsü-
teményért, mely egy hagyományos péksü-
temény babkrémmel vagy más töltelékek-
kel kimondottan erre az ünnepre.
A Google Taiwan szerint a főbb kulturá-

lis ünnepekről készül képeket felül több 
mint 100 fénykép került még fel az ország 
sokszínű természeti képeiről is, mint az 
észak-tajvani Yilan megyében található 
Chia Lo-tó, a külső szigeten található Peng-
hu megye bazaltoszlopai, vagy a szintén 
észak-tajvani Taoyuan városban található 
Lala-hegyi Környezetvédelmi Zóna.

Forrás: Taiw
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A kormányzat elfogadta a külföldi dolgozók 
munkakörnyezetéről szóló törvényt

Tajpej szitakötő védelmi lépései remekelnek a 
nemzetközi szimpozionon 

A kormányzat április 20-án elfogadta a külföldi dolgozókra vagy munkake-
resőkre vonatkozó bevándorlási szabályok enyhítéséről szóló törvényter-
vezetet, melyet a törvényhozásnak továbbít felülvizsgálatra, a kormányzat 
azon törekvéseinek részeként, hogy fellendítsék az ország gazdasági fejlő-

dését és mélyítsék a tudásalapú tehetségek tárát.

A 23 paragrafusból álló tervezet célja egy barát-
ságosabb környezet kiépítése a képzett külföldi 
dolgozók számára. A Nemzeti Fejlesztési Tanács 
(NDC) által javasolt tervezet lefed olyan terüle-
teket is, mint az azonnali egészségügyi ellátás, 
az eltartottak állandó lakhatásának igénykése, 
a gyakornoki vízumok és az adókedvezmények.
A törvénytervezet fénypontja a Munkavállalói 

Aranykártya. Ez elérhető a külföldi tehetségek 
bizonyos kategóriáinak, és úgy működik mint 
egy külföldi személyazonosító igazolvány, több-
szöri belépési engedély, tartózkodási vízum és 
munkavállalási engedély. A törvény értelmében 
a külföldi dolgozók, akiknek állandó lakhatási 
engedélyük van, bekerülnek a tajvani nyugdíj-
rendszerbe, míg felnőtt korú gyermekeik szá-
mára engedélyezett lesz a munkavállalás, ha 
megfelelnek bizonyos követelményeknek. Ezen 
felül a köziskolákban alkalmazottak nyugdíjazá-
si bónuszban is részesülhetnek. 
A törvénytervezet továbbá engedélyezné a 

képzett külföldiek számára a Tajvanra való 

belépést követően egy munkakeresési vízum 
igénylését, mely maximum egyéves tartóz-
kodást biztosítana az országban. Az elvárás a 
külföldi hivatásosok számára, hogy legalább 
183 napot az országban kell tölteniük, hogy 
fenntartsák állandó lakhatási státuszukat. 
Mindeközben külföldi egyetemek jelenlegi és 
frissen diplomázott diákjai számára engedélye-
zett lesz, hogy tajvani cégeknél töltsék gyakor-
lati idejüket. A külföldi szabadúszó művészek 
és előadók kategóriájában megengedett lesz, 
hogy saját maguk igényeljenek munkavállalási 
engedélyt, többet nem lesz szükségük rá, hogy 
egy lehetséges munkáltató szponzorálja őket. 
Az NDC azt mondta, a külföldi hivatásosok al-
kalmazására és tajvani tartózkodására vonatko-
zó szabályozások részleges enyhítésével segítik 
a helyi vállalatokat globális stratégiáik elérésé-
ben és a tajvani ipari szektorokat technológiai 
fejlődésük fellendítésében. Továbbá segítik a 
helyi gazdaságot egy high-tech, magas értékű 
fejlesztési út felé terelni.

A Tajpej városi önkormányzat (TCG) si-
kert aratott az észak-tajvani nagyváros át-
alakításában a szitakötő védelem globális 
fővárosává, mellyel középpontba került 
az első helyileg megrendezett Nemzetkö-
zi Szitakötő Szimpozionon április 24-26 
között a Tajpeji Állatkertben.
Egy NT$50 milliós (US$1.65 millió) szi-

takötő ökológiai újjáépítési projekt kere-

tében, a TCG biodiverzitást és ökológiai 
fenntarthatóságot promótáló kezdemé-
nyezéseinek egyikeként a város Daan 
Erdő-, Mucha és Rongxing parkjai az 
elmúlt két évtizedben először köszönt-
hettek szitakötőket. Az IFS megnyitó 
ceremóniáján elmondott beszédében 
Chen Chien-jen alelnök azt mondta, a 
szitakötők a környezeti egészség vezé-
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rei, mivel kiemelkedetten érzékenyek az 
élőhelyükben történt, a klímaváltozás és 
szennyezettség okozta változásokra. A 
szimpozion megtartása remélhetőleg se-
gíti Tajvan erőfeszítéseit, hogy felhívják 
a közösség figyelmét a helyi környezet 
védelmére, javítva az ország megítélését, 
mint a világ zöldebbé tételének zászlós-
hajója, tette hozzá.
A Daan erdei park elhelyezkedéséből, 

nagy forgalmú utakhoz való közelségé-
ből, a rengeteg mesterséges fénynek való 
kitettségéből és a napi több mint 10,000 
látogatóból adódó kihívások ellenére, 
a projekt ezt a zöldterületet a szitakö-
tők a városban megtalálható egyik leg-
fontosabb élőhelyévé varázsolta. Ez az 
eredmény segített Tajpejnek az egyetlen 
olyan magas népességű nagyvárossá vál-
ni a világban, amely elért ilyen célokat, 
közölte a TCG. Az eredmény ugyanany-
nyiban köszönhető az NTU professzora, 
Yang Ping-shih által vezetett kutatócso-
portnak, valamint a civil szervezetek, 
kormányzati ügynökségek és több mint 

10,000 önkéntes koordinált munkájának, 
mondta a TCG.
Tajpejt a 2014-es Floridában tartott IFS-

en választották ki a 2017-es szimpozion 
szervezőjének a Wenshan kerületi újjá-
építési projekt bemutatását illetően. A 
2012 októberében megkezdett projekt 
része volt a szitakötők védelme egy 3.5 
hektáros területen a Yongjian Általános 
Iskola szomszédságában. A megtett lé-

pések közé tartozott felnőtt fák ültetése, 
hogy megvédjék a szitakötőket a városi 
fényszennyezéstől, egy 300 méteres fü-
vesített csatorna kialakítása, négy ökoló-
giai tavacska építése, valamint egy nem 
bántó LED vörös zseblámpa kifejlesz-
tése. A 2017-es IFS több mint 190 en-
tomológust hozott össze több mint 20 
országból. Beszédeket és kutatói cikk 
prezentációkat hallgattak, valamint 
megtekintették a Daan erdei-, Mucha 
és Rongxing parkokat. A legelőször ki-
lenc évvel ezelőtt Thaiföldön megren-
dezett esemény a 2014-es floridai után 
vált háromévente megrendezetté.

Tajvan sajtószabadsága fejlődik, továbbra is 
Ázsia legjobbja

Tajvan globális sajtószabadsági besoro-
lása javult idén, a 2016-oshoz képest hat 
helyet előrelépve a 45. helyre, mellyel a 
legjobb teljesítményt nyújtotta az ázsiai 
országok körében, írta a Világ Sajtósza-
badság Index 2017, melyet április 26-án 
jelentetett meg a párizsi központú Ripor-
terek Határok Nélkül (RSF).

Tajvan besorolása jobb, mint Dél-Ko-
reáé, mely 63. lett, hét helyet előrelépve 
tavalyhoz képest; mint Japáné ami 72. 
maradt és Hongkongé ami négy helyet 
visszaesve jelenleg 73.
Norvégia lett az első a rangsorban, mely 

a sajtó szabadságának szintjét méri 180 
országban, Svédország és Finnország 
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követte. A legjobb 10-et kitevő országok 
között volt még Dánia, Hollandia, Costa 
Rica, Svájc, Jamaica, Belgium és Izland. 
Az Egyesült Államok két helyett esett 

vissza a korábbiakhoz képest, most 43. 
Az öt ország a lista végén Kína, Szíria, 
Türkmenisztán, Eritrea és Észak-Korea, 
ebben a sorrendben.
Bár Európa élvezi a sajtószabadság 

legmagasabb fokát a világon, a régió 
pontszáma összességében csökkent a 
tavalyihoz képest a sajtószabadság je-
lentés szerint. Az RSF által 2002 óta 
évente megjelentetett Világ Sajtósza-

badság Index a média szabadságának 
értékelésén alapul, mely méri a plura-
lizmust, a média függetlenségét, a jogi 
keretek minőségét és az újságírók biz-
tonságát 180 országban, a globális saj-
tószabadság éber őre szerint.
Az RSF kora áprilisban bejelentette 

első ázsiai irodájának megnyitását Taj-
pejben. Az RSF főtitkára Christophe 
Deloire szerint nem csak központi föld-
rajzi elhelyezkedése miatt választották 
Tajvant, hanem az ázsiai országok élén 
elfoglalt helyezése elismeréseként is az 
éves sajtószabadsági indexen.

Forrás: Taiw
an Today, Kép: Az Elnöki Iroda tulajdona

Az USA üdvözli Tajvan jelenlegi WHA rész-
vételét

Tajvan földrajzi elhelyezkedését Ázsia 
szívében tekintve, valamint robosztus 
gazdasági és em-
berek közötti kap-
csolatait más or-
szágokkal szerte a 
világon, illetve sa-
ját jelentős tapasz-
talatát és bizonyí-
tott rátermettségét, 
az USA továbbra is 
támogatja Tajvan 
jelentőségteljes és 
lényeges hozzájáru-
lásait a nemzetközi közösséghez, mond-
ta Moriarty. Tajvant 2009-ben hívták 
meg a WHO-ba, hogy megfigyelőként 

részt vegyen az éves WHA-n Genová-
ban, Svájcban, 38 évnyi kihagyás után. 

Az ország azóta 
megosztotta kiter-
jedt tapasztalatait 
számos területem, 
mint az univerzá-
lis egészségbizto-
sítási rendszer és a 
fertőző járványok 
kezelése. A részvé-
telt széles körben 
elismerik, mint a 
globális járvány 

megelőzési hálózat megerősítésének se-
gítése, és a nemzet 23 millió állampolgá-
rának egészségének védelmezése.

Forrás: Focus Taiw
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Az Egyesült Államok üdvözölte Tajvan megfigyelőként való részvéte-
lét az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésének (WHA) legutóbbi 
nyolc találkozóján és örömmel várja további részvételét az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) döntéshozó szervében, közölte a Tajvani 

Amerikai Intézet elnöke, James Moriarty április 25-én.



Az AIT elnöke, aki hétnapos látoga-
tását töltötte április 29-ig az országban 
ezeket a megjegyzéseket a Tajpej által a 
Tajvan-USA Globális Együttműködési és 
Képzési Keretterv védnökségében szer-
vezett közegészségügyi workshop-ról 
tartott beszédében tette, egy az AIT által 
április 25-én közzétett nyilatkozat szerint.
A 2015 júniusában elindított keretterv 

lehetőséget ad Tajvannak és egy Egyesült 
Államoknak, hogy közösen dolgozzanak 
már most robosztus együttműködésük 
kiterjesztésén olyan globális kihívások-
kal való szembenézésen keresztül, mint 
az oktatás, energia, környezetvédelem, 
nemzetközi humanitárius segítségnyúj-
tás, közegészségügy, technológia vagy a 
regionális fejlesztések.

Forrás: Focus Taiw
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Tai Tzu-ying (hátsó sor, balról a második)

Tai Tzu-ying nyerte
 az Ázsiai Tollaslabda Bajnokságot

A tajvani Tai Tzu-ying, a világ egyik legjobb női tollaslabda játékosa a 
japán Akane Yamaguchi-t megverve április 30-án megnyerte az Ázsiai 
Tollaslabda Bajnokság egyéni női divízióját a kínai Wuhanban. Tsai há-
rom szettben 18-21, 21-11, 21-18-ra verte Yamaguchi-t, és ezzel ő lett az első 
tajvani aki az ázsiai bajnokságon bajnoki címet nyert megrendezésének 
1962-es kezdete óta. Ez volt Tai sorban hatodik Szuper Világszéria címe, 
a Tollaslabda Világszövetség Szuperszéria Singapore Open Tollaslabda 

Bajnokságon április 16-án aratott győzelmét követően.
Tavaly decemberben felkerült a világranglista első helyére.



Gyökereink lefektetése

Chen Jhih-wei egy fölműves családban 
nőtt fel a közép-tajvani Taichung városának 
kertvárosi részén. Remélte, hogy egy nap 
apja nyomdokaiba léphet majd, de szülei 
meggyőzték, hogy más utat válasszon. „Sze-
retek a farmon dolgozni és közel lenni a ter-
mészethez, de apám azt akarta, hogy biztos 
keresetet nyújtó állást találjak,” mondta.
A harmincöt éves fiatalember ehelyett 

mérnök lett egy elektronikai gyártónál, 
azonban sose adta fel kezdeti ambícióit. Az-
tán egy nap értesült a Taichung városi ön-
kormányzatának mezőgazdasági hivatala 
által elindított „A mezőgazdaság új gene-
rációja” programról, melyet arra terveztek, 
hogy inspirálja a fiatalokat, hogy karrierjü-
ket a gazdálkodás területén építsék. A prog-

ram tanonc lehetőségeket keres a résztve-
vők számára sikeres farmokon és megfelelő 
anyagi támogatást is biztosít számukra.
Chen azt mondta, 2016. júliusi első kihe-

lyezése óta sokat tanult. „Az édesapám hoz-
záállása is változik most, hogy megmutat-
tam neki, mit tanultam.”
Hsu Wei-ting szintén közelmúltbeli újon-

ca Tajvan fiatal termesztőinek. Három évvel 
ezelőtt otthagyta munkáját mint bioorvosi 
tudományos kutató a tajpeji Academia Sini-
ca-nál, mely Tajvan legnevesebb kutatóinté-
zete. A 30 éves lény azóta egy, az apja által egy 
évtizeddel korábban alapított gombafarmot 
vezet az északkeleti Yilan megyében találha-
tó szülővárosában. Az ő vezetése alatt a csalá-
di üzlet elnyerte az organikus minősítést.

Ahogy Tajvan földműves népessége idősödik, a kormányzat azon 
dolgozik, hogy több embert csábítson vissza a szektorba.

By Oscar Chung
Taiwan Review
Photos by Chen Mei-ling

Organikus gomba farm Yilan megyében, melyet a 30 éves Hsu Wei-ting vezet.



„Összességében többet kapok így az 
élettől, mint amikor a városban éltem,” 
mondta Hsu miközben vásárlókat szol-
gált ki standjánál, amit a kabinet szintű 
Mezőgazdasági Tanács (COA) által egy 
hétvégi napon Tajpejben szervezett me-
zőgazdasági piacon kimondottan a fiatal 
gazdálkodók számára kijelölt területen 
állított fel. „A mi farmunkról származó 
termés biztonságosabb mind a családom, 
mind a vásárlóink számára. Én pedig több 
értékes időt tölthetek a szüleimmel.”

Növekvő támogatás
Tajvan földműves népessége gyorsan öreg-

szik, a teljes- és részmunkaidős gazdálkodós 
medián életkora nagyjából 62 év. Azok, akik 
kizárólag a földeken keresik kenyerüket, 57 
évesek átlagban, Chang Chih-sheng, a COA 
alá tartozó Gazdálkodók Szolgáltatási Osz-
tályának igazgatója szerint.
Hogy visszafordítsák ezt a trendet, a köz-

ponti és helyi kormányzatok kifejlesztettek 
egy programot, hogy visszacsábítsák a fia-
talokat ehhez a hivatáshoz. A COA egyik 

zászlóshajó programja, melyet 2014-ben 
indítottak, kamatmentes kölcsönöket kínál 
NT$ 5 millióig (US$153,850) nagyjából 100 
ígéretes, 18 és 45 év közötti termelő számára. 
A mai napig 321 embernek ajánlották fel a 
támogatást a program keretében. A díjazot-

tak három évet kapnak, mely periódus alatt 
a pénz felhasználhatják a vállalkozásukat 
kiterjesztő projektekre. Ezen felül lehetősé-
get kapnak legfeljebb két év egyszemélyes 
mentorálásra mezőgazdasági szakértőktől, 
akiket a COA fizet ki.
„A legjobb abban, hogy kiválasztottak a 

projektre a tudás, amit a mentoromtól kap-
tam,” mondta Lai Heng-yu, aki 2014 de-
cemberében csatlakozott a programhoz. A 
38 éves zöldségfarm tulajdonos Dél-Tajvan 
Pingtung megyéjéből a COA Kaohsiung 
Kerületi Mezőgazdasági Kutató és Kiter-
jesztő Állomásának (mely egyike a hét ilyen 
tanácsnak Tajvanon) egy nyugdíjazott mun-
katársával került párba. „Ha bármi problé-
mám van a farmon, csak felhívom, és segít 
megtalálni a megoldást,” mondta.
Lai ezen felül kapott még támogatást a Déli 

Lápi Legyek projekttől, melyet a Pingtung 
Megyei Önkormányzat indított 2014-ben. A 
kezdeményezés bátorítja a mezőgazdaság-
ban érdekelt fiatalokat, hogy visszatérjenek 
szülővárosukba azáltal, hogy segélyeket és 
gyakornoki lehetőségeket biztosítanak ne-
kik kiválasztott farmokon.
Mindeközben a COA tovább népszerűsíti 

a nem-kormányzati szervezetek részvételét 
a fiatalok bátorításában, hogy nekilássanak 
a gazdálkodásnak, sürgetve a mezőgazdasá-
gi szövetségeket Tajvanon, hogy segítsenek 
a fiatal gazdáknak saját szervezetük elindí-

A mentornak a Taichung Mezőgazdasági Hivatal által kiválasztott Wu 
Chian-won (job), szereti megosztani tapasztalatait tanoncaival a farmon.

Egyre több fiatal fordul a mezőgazdaság felé, hogy megkeresse kenyerét. 
Jelenleg a szektor nagyjából negyede 15 és 44 év közötti.



tásában. Több mint 2,300 fiatal csatlakozott 
16 ilyen újonnan megalapított csoporthoz, 
amelyeken keresztül véleményt cserélhet-
nek és megoszthatják erőforrásaikat.

A mentorálás értéke
Számos központi és helyi kormányzati prog-

ram célja, hogy inspirálja a fiatalokat, hogy 
kezdjenek gazdálkodásba, miközben bemu-
tatja nekik a modern mezőgazdasági gyakor-
latokat. Ilyen a „Mezőgazdaság új generációja” 
kezdeményezés is, például. A 2015 júliusában 
indított program célcsoportja a 18 és 35 év kö-
zöttiek, akiket sikeres farmokon helyeznek el, 
hogy megtanulhassák a legjobb technikákat.

„A résztvevők szülei általában hagyomá-
nyos gyakorlatokat követnek, míg szakértő-
ink, akiket az iparban elért sikereik alapján 
választottunk ki, megmutathatják nekik, 
hogy dolgozzanak még hatékonyabban,” 

mondta Wang Jui-ching, a Taichung Me-
zőgazdasági Hivatal főtitkára. „Ezen felül 
órákat is kínálunk számukra marketing és 
branding témákban.”
Az 59 éves Wu Chien-won már 27 éve ter-

mel zöldségeket Taichung Dongshi kerü-
letében. Ő egyike azon 21 veterán földtu-
lajdonosoknak, akik jelenleg részt vesznek 
a Mezőgazdaság Új Generációja program-
ban. „Ami a legtöbbet segít a tanoncok-
nak az az olyan vészhelyzetek kezelésének 
megtanulása, mint a kitörő járványok vagy 
egy közelgő tájfun. Miután a mezőgazda-
ságban dolgozom évtizedek óta, jó kapcso-
lataim vannak a szektorban, ami megköny-
nyíti a tanoncaim számára a későbbiekben 
a megfelelő termőföld megtalálását és 
megvételét,” mondta.
Wu szerint a program legnagyobb értéke, 

hogy hosszantartó kapcsolatot létesít a ta-
pasztalt profik és az újoncok között. „Bár-
mikor fordulhatnak hozzám tanácsért, még 
azután is, hogy a programjuk már véget ért,” 
mondta a termelő.

A mezőgazdaság új képe
A fejlesztett marketing stratégiák növekvő 

profithoz is vezetnek. Jelenleg a termelők 
többet keresnek, mert megszabadulnak 
a közvetítőktől azáltal, hogy termékeiket 
vagy az interneten, vagy közvetlenül a fo-
gyasztóknak értékesítik, például az olyan 
piacokon, mint amiket a COA szervez. Hsu 
a termel gombái közel 60 százalékát online 
értékesíti, míg a megmaradó készleteket a 
helyi vásárokon a hétvégéken Tajpejben 
mind gyorsan elkapkodják.
A fiatalok lassan de biztosan visszatérnek a 

földekre, olyan dolgok által motiválva, mint 
a természet szabadsága, az egészséges éte-
lek előnyei vagy a profit lehetősége.
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Wu Chien-won a farmon dolgozik.


