
Taiwan info

A kabinet elfogadott egy, a mesterséges intelligencia (AI) népszerűsítését célzó 
végrehajtási tervet, ezzel bizonyítva a kormányzat elkötelezettségét az innováció 

ösztönzése és a nemzet globális AI technológiai központtá alakítása mentén.

A kabineti szintű Office of Science and 
Technology által felvetett kezdeményezés 
célja, hogy támogassa a top AI tehetségek 
felvételét, illetve a legújabb, Tajvan szá-
mára előnyös kutatási témák azonosítá-
sát, hogy egy nemzetközi AI innovációs 
központot hozzon létre, valamint azért, 
hogy népszerűsítse a szabályozások eny-
hítését a AI teszteléshez és engedélyez-
tetéshez, nem utolsósorban pedig, hogy 
úttörő AI megoldásokat dolgozzon ki, 
melyekre az iparnak nagy szüksége van. 
Összesen NT$ 36 milliárdos (US$1.22 

milliárd) költségvetéssel a négyéves ter-
vet a Gazdaságügyi, Oktatási, Munkaerő, 
valamint a Tudományos és Technológiai 
Minisztériumok közösen hajtják végre.

Lai Ching-te miniszterelnök azt mond-
ta, a kezdeményezés a legújabb lépés, 
melynek célja Tajvan intelligens techno-
lógiai központtá alakítása. A kormányzat 
fáradhatatlan a digitális infrastruktúra 
fejlesztésére, a szabályozások enyhítésé-
re és a tehetséggondozás népszerűsíté-
sére tett erőfeszítések terén: jól jelzi ezt a 
DIGI-plus program is, tette hozzá. A 2017 
és 2025. között futó, NT$170 milliárdos 
költségvetésű DIGI-plus kezdeményezés 
célja, hogy javítsa az ország digitális gaz-
daságát egy innováció-barát környezet 
megteremtésén, az online kereskedelem 
kiterjesztésén és az internetes erőforrá-
sok elérhetőségének javításán keresztül.
Lai szeint az AI akcióterv segíti majd az 
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öt-plusz kettő 
innovatív ipari 
kezdeménye-
zés gyors vég-
rehajtását is. 
Ez a gazdasági 
re v i t a l i z á c i -
ós program a 
gyors növeke-
désű szekto-
rokat célozza, 
mint a biotech-
nológia és a 
g y ó g y s z e r é -
szet, a zöld 

energia, a 
n e m z e t vé -
delem, az 
intell igens 
gépészet és 
az IoT, vala-
mint a kör-
körös gaz-
daság és a 
mezőgazda-
sági fejlesz-
tés új para-
digmájának 
népszerűsí-
tése.

A várhatóan márciusban megnyíló léte-
sítményben azon dolgoznak majd, hogy 
támogassák a felhőalapú (cloud) technoló-
giai szolgáltatások átvételét és egyéb feltö-
rekvő technológiákat a startup-ok, valamint 
a kis- és középvállalkozások körében; hogy 
fejlesszék a felhőalapú számítási tehetség-
gondozást; hogy támogassák a tőkebefekte-
téseket a tajvani vállalatokba; és hogy integ-
rálják a nemzet ipari előnyeit.
A központ a város Banqiao kerületének 

Tajpej Far Eastern Telecom Parkjában lesz 
majd és az FCC Partner üzemelteti, mely 
egy Tajpej-központú pénzügyi tanácsadó 
cég. A megegyezés értelmében az AWS 
technikai szaktudást biztosít majd a big 

data, felhő technológia és az IoT területén.
A városi önkormányzat Gazdasági Fejlesz-

tési Osztálya szerint a kezdeményezés segíti 
majd számos szektor vállalatait, hogy nö-
veljék fejlesztéseiket, üzleti mozgásterüket 
és csökkentsék a költségeket. A létesítmény 
azon is dolgozik majd, hogy megerősítse a 
vállalkozói kapcsolatrendszert a helyi star-
tup-ok, KKV-k és azok tengerentúli partne-
rei, üzleti támogatói között, tette közzé az 
osztály.
Az aláírási ceremónián New Taipei polgár-

mestere Eric Chu azt mondta, a humánerő-
forrásba történő befektetés javítani fogja 
Tajvan nemzetközi versenyképességét. A 
szerződés kiemeli továbbá azon törekvé-
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new Taipei és az amazon új web 
innovációs központról szerződött

New Taipei önkormányzata és az Amazon Web Services (AWS), az 
Amazon.com Inc felhő technológiai leányvállalata januárban megálla-
podást írt alá arról, hogy közösen létrehozzanak egy internet innováci-

ós központot az észak-tajvani metropoliszban.

Kép: Végrehajtó Yuan



sek sikereit, melyeknek célja a befektetések 
vonzása és üzletbarát környezet megterem-
tésével a cégek bátorítása, hogy itt állítsák 
fel irodáikat. Megjegyezve, hogy számos jól 
ismert nemzetközi vállalatnak New Taipei a 
központja, az AWS testületi alelnöke Alex 

Yung úgy írta le a várost, mint élénk üzleti 
helyszín támogató közösséggel a startup-ok 
és KKVk számára. „Megtiszteltetés szá-
munkra, hogy hozzájárulhatunk a felhőala-
pú technológiai iparhoz ezzel az új közös 
innovációs központtal,” mondta.

10 TúraúTvonal Tajpejben
A Tajpej peremén megtalálható túraútvonalak sokszínűsége meg-

könnyíti, hogy mindenki megtalálja az ízlésének és fizikai kapa-
citásának megfelelőt. Felismerve a tajpejiek egészségre való tö-
rekvését a Geotechnikai Mérnöki Iroda Közmunka Osztálya egy 
10 ajánlott túraútvonalból álló listát állított össze Tajpejben. Ha 
valaki végigjárja ezeknek az utaknak az egyikét, 6-16 szelet fehér 
kenyérnek megfelelő energiát égethet el, így kihagyhatatlan lehe-

tőség azok számára, akik javítani kívánnak egészségükön

A lista első helyén Wenshan kerület 
Zhinanchalu túraútvonala áll, ami 
egy 4,3 km hosszú, három szakaszból 
álló út: ezek a Sanxuan templom út, 
Zhangshan templom út (vagyis repülő 
sárkány út) és a Zhanghu útvonal. Az 
egész út megtétele nagyjából három 
óra és körülbelül 2,230 kalóriát éget el, 
ami 16 szelet kenyérnek felel meg.

A Zhinanchalu túraútvonal a Muzha 
hegyek teaültetvényei, farmházai és 
bambuszerdői mellett halad el. Kimon-
dottan informatívvá teszik az értelmező 
táblák, melyek bemutatják a helyi tea-
termesztés történetét és gyakorlatait.
Szintén Wenshan kerületben található 
a Zhinan Temlom Maokong túraútvo-
nal. Az ajánlott út a Zhinan út 3. szaka-

New Taipei polgármestere Eric Chu (jobbra) és Alex Yung, az Amazon Web Services alelnöke feltartják a városi önkormá-
nyzat és az AWs által aláírt, közös internet inoovációs központot létrehozó megállapodást jelképező táblát, januárban az 

észak-tajvani metropoliszban (A fotó az NTCG tulajdona)
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szának 33-as mellékutcájánál találha-
tó kőlépcsőnél kezdődik és elhalad a 
Zhinan templom, a Linsiao csarnok és 
Dacheng csarnok mellett, míg el nem 
éri a Daching túra-
útvonalat és a Teaki-
állítási Központ út-
vonalat. A teljes út 
3,7 km és nagyjából 
3,5 órát vesz igény-
be, 15 szelet kenyér-
nek megfelelő ener-
giát elégetve.
Egy másik remek al-
kalom, hogy néhány 
centit lefaragjunk 
a csípőről 
a Qixing-
hegy Shilin 
ke r ü l e t b e n . 
A különál-
ló erdőben a 
Pingding Ősi 
Csatorna tú-
raútvonalon 
az ember a 
D a n g f e n g - , 
v a l a m i n t 
Pingding új 
és ősi csator-
nájának cso-
bogó vízével találkozhat. A teljes út 1,3 
km és nagyjából két óra, 1,460 kalóriát 
éget, ami 10 szelet kenyérnek felel meg.
A Wuzhi hegyen a Daluntou és Dalunwei 
hegyi ösvényeken csodálatos kilátás nyí-
lik a hegyekre, melyekről az út a nevét 
kapta. 475 méteres tengerszint feletti 
magasságával a Daluntou Neihu kerület 
legmagasabb hegye. A Dalunwei eköz-
ben viszont egy vetődésnek köszönhető-
en meredekebb és remek növényvilággal 
rendelkezik az alacsony szintű fejleszté-
seknek köszönhetően. Az egész útvona-
lat végigjárni nagyjából három óra alatt 
lehet, ami kilenc szelet kenyérnek meg-

felelő 1,230 kalóriát éget. A túraút men-
tén sok helyen kiépített deszkázott, 
magasított út van, hogy a túrázóknak 
jó rálátása legyen a környező sziklákra, 

növényekre és egyéb 
ökológiai érdekessé-
gekre – így a terep is 
védve marad. A Geo-
technikai Mérnöki 
Iroda szintén ajánlja 
a Jinmianshan tú-
rautat, ami nagyjá-
ból 2,3 km hosszú 
és három óra alatt 
teljesíthető, 1,370 ka-
lóriát, azaz 10 szelet 

k e n y é r n y i t 
égetve. Jel-
lemző tu-
l a j d o n s á g a 
a sokszínű 
terep, a ter-
m é s z e t e s 
h o m o k k ő 
l é p c s ő k t ő l 
és falaktól 
kezdve a föl-
dutakig. A 
túrázók, akik 
a fagyökerek 
által kiala-

kított, mászókötelekkel felszerelt úton 
felmásznak a sziklákhoz kiérdemlik a 
360-fokos kilátást a csúcsról. 
A kezdő túrázók akik egy rövidebb utat 
választanának kipróbálhatják a Hushan 
túrautat vagy a Xiangshan túrautat Xinyi 
kerületben. Ezek mindössze másfél-két 
órát vesznek igénybe és hat-nyolc szelet 
kenyérnyi energiát igényelnek.
Laza családi hétvégi találkozókra vagy 
egészséges sétákra ajánlott utak között 
van még a Junjianyan túra út Beitou 
kerületben, a Jiantanshan túraútvonal 
Zhongshan kerületben és a Nangangs-
han túraút Nangang kerületben.



a Taitung megyei önkormányzat tulajdona

A Tajvani Nemzetközi Hőlégballon Fesztivált minden júniusban a 
dél-tajvani Taitungban tartják, nemrég pedig bekerült a világ 12 cso-
dálatos és egyedülálló eseménye közé az amerikai Travel Channel 
összeállításában, írta a Taitung megyei önkormányzat január 22-én.

A taitungi hőlégballon fesztivált a Travel Channel 
szerint globális jelentőségű esemény

A Luye fennsíkon, a Turisztikai Hiva-
tal által rendezett Hőlégballon feszti-
vál olyan rangos események között ke-
rült felsorolásra, mint az Albuquerque 
Nemzetközi Ballon Fiesta Amerikában, 
a Mondial Légballonok Franciaország-
ban, vagy a Saga Nemzetközi Hőlégbal-
lon Fieste Japánban.
Példátlanul nagy számú és különle-
ges formájú hőlégballonjai mellett, a 
Travel Channel leírása szerint a láto-
gatók éjszakai koncertek kíséretében 
is élvezhetik az éjjel kivilágított bal-
lonok látványát.

A megyei önkormányzat tájékoztatott, 
hogy 2011-es indulása óta az éves show 
több mint 4 millió látogatót fogadott. Ez 
továbbá a leghosszabb hőlégballonos 
esemény a világon, a 2018-as felvonás 
várhatóan június 30-tól augusztus 6-ig 
tart majd olyan izgalmas programok 
kombinálásával, mint a Északi Hasa-
dékvölgy feletti repülés, az éjjeli kivi-
lágított koncertek, és a válogatott helyi 
mezőgazdasági termékek és fogások. A 
fesztivál mára kötelező eseménnyé vált 
a látogatók számára bel- és külföldről 
egyaránt, tette hozzá az önkormányzat.
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Tajvan Nantou megyéje és Tainin város felkerültek a vezető nemzetközi utazási oldal, a 
TripAdvisor által összeállított 2018-as top 10 felemelkedőben lévő úticél közé Ázsiában.

A tainani Nantou felkerült a TripAdvisor 
2018-as Top Tízes ázsiai úticéljai közé

A Közép-Tajvanon található Nantout úgy ír-
ták le, hogy bőséges természeti és kulturális 
értékekkel rendelkezik. Ezek között találni 
vadregényes erdőket, hegyvonulatokat és 
gyönyörű tavakat – mint a Yushan, Taiwan 
és Északkelet-Ázsia legmagasabb pontja 
3,952 méteren, valamint a Sun-Moon Lake, 
amiket külön kiemeltek.
Kulturális téren a régió farmjai, templomai 
és falvai lettek kiemelve, valamint az ősla-
kos közösségek és a Formosa Őslakos Kul-
turális Falu – egy 62 hetáros létesítmény, 
melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az 
ország legfőbb törzseire, lehetőséget kínál-
va a látogatók számára, hogy megtapasztal-
janak több mint 25 hullámvasutat.
A dél-tajvani Tainant tartják az ország egyik 
legrégebbi városának több mint 200 éves 
történelmével. Ez volt a korábbi főváros 
Zheng Cheng-gong, vagyis Koxinga uralma 
alatt, aki a Ming dinasztia (1369-1644) tábor-
noka volt; valamint a Qing dinasztia alatt 

(1644-1911), így a hagyomány és modernitás 
különleges keverékét képviseli.
A metropolisz több mint ezer temploma 
– köztük a Tajvanon elsőként kizárólag a 
konfucianizmus tanulmányozásának épí-
tett templom – és számos ínycsiklandó he-
lyi ételkülönlegesség egyedülálló vallási- és 
ételközponttá teszik.
Janice Lee Fang, a TripAdvisor Ázsiai- és 
Csendes-óceáni részlegének kommuniká-
ciós  igazgatója elárulta, az „úticélok nép-
szerűsége nőtt, annak köszönhetően, hogy 
mit ajánlanak a látogatóknak, szálláshe-
lyek, éttermek vagy programok szempont-
jából. Itt van valami mindenki számára.” A 
lista hatodik kiadását az évről évre össze-
sített pozitív utazói értékelések emelkedé-
se szerint állították össze a szálláshelyek, 
látnivalók, éttermek, valami keresési és 
foglalási érdekeltségek alapján 2016. októ-
berétől számítva a következő év ugyanezen 
hónapjáig, írja a TripAdvisor.

Biciklisek tekernek át a Nap Hold Tavat átívelő hídon Tajvan Nantou megyéjében, mely ötödik let a TripAdvisor 
top 10 felemelkedő Ázsiai úti céljai között 2018-ban. (Fénykép: Chuang Kung-ju)
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Veterán orvosi szakértők dolgoznak a májbetegség kutatásán, kezelésén és megelőzésén.

Egészséges lépés

Minden évben a tajpeji központú Egészség, 
Jólét és Környezet Alapítvány megtartja 
Orvosi Elhivatottsági Díjátadóját, hogy el-
ismerjék azokat, akik jelentős hozzájáru-
lást tettek Tajvan egész-
ségügyi környezetének 
javításához. A díjazottak 
között voltak idén a Máj-
betegség Megelőzési és 
Kezelési Kutató Alapít-
vány (LDRF) tagjai, mely 
helyi közösségeket végig-
látogatva Tajvan-szerte 
végez májvizsgálatokat 
több mint két évtizede.
Remek fejlődést értek el 
a májbetegségek vissza-
szorításában Tajvanon az elmúlt 20 évben, 
mondta az LDRF igazgatója Yang Pei-ming. 
Az Egészségügyi és Jóléti Minisztérium 
(MOHW) statisztikái szerint az 1980-as 
években és az 1990-es évek nagy részében a 
krónikus májbetegségek, köztük a májzsu-
gorodás folyamatosan az elhalálozás hato-
dik leggyakoribb oka volt az országban. Az 
esetek száma jelentősen csökkenni kezdett 
a tizedik helyre visszaesve 2016-ra. Jelentős 
csökkenés állt be a májrák diagnózisok szá-
mában is, ami régen a rák leggyakoribb for-
mája volt Tajvanon.
Yang szerint, aki a Nemzeti Tajvan Egyetem 
Orvosi Kollégiumának (NTUCM) doktora 
és professzora, az 1980-as évek elején min-
den öt vagy hat emberből egy hepatitisz B 
hordozó volt, ami a májzsugorodás és máj-
rák egyik legfőbb okozója. Ez azt jelentette, 
hogy Tajvanon volt a legmagasabb a fer-

tőzöttség aránya a világon. „Nem volt más 
választásunk, mint hogy fejlődjünk a beteg-
ség kontrollálásában,” mondta. „Mostanra 
a ráta 1 százalék alá csökkent a 33 év alattiak 

körében.”

A szerencse megfordul

Jelentős fordulópont-
hoz ért a hepatitisz B 
elleni küzdelem 33 éve, 
amikor a kormány elin-
dította országos védőol-
tási programját, azon 
csecsemőkre fókuszálva, 
akik édesanyja ismerten 
vírushordozó volt. En-
nek a fontos lépésnek 

köszönhetően az 1984 után születetteket 
számos, Yang-hoz és az LDRF elnöké-
hez, Sheu Jin-chuan-hez hasonló orvos 
„új tajvaniaknak” hívja. Két éven belül az 
akciót kiterjesztették minden újszülöttre, 
és így lett Tajvan az első ország a világon, 
ahol univerzális oltási kampányt vezettek 
be a betegség ellen. Számos ország hama-
rosan követte e példát. Azok, akik elkap-
ják a vírusos hepatitiszt mind potenciális 
májzsugor- és májrák betegek,” mondta 
Sheu, aki szintén professzor az NTUCM-
nél, valamint az NTU Kórház Belgyógyá-
szatának gasztroenterológiai osztályának 
korábbi feje. „A vírushordozók számának 
csökkentése az oltási programon keresz-
tül valóban áttörést jelentett a májbeteg-
ség hatékony kezelésében.”
Sheu és tanára Sung Juei-low együtt ala-
pították az LDRF-t, első olyan tajvani 

Sung órát tart gyakornonoknak a Nemzeti Tajvan Egyetem 
Kórházában Tajpejben, 2002-ben. (A fénykép az LDRF tulajdona)
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doktorokként, akik 
m á j b e t e g s é g e k r e 
specializálódtak. Az 
1970-es években ő 
vezette az NTU Kór-
ház kutatócsapatát 
ami megállapította 
az anyai hepatitisz 
B átadását, ami ki-
mondottan gyakori 
volt a szülőcsator-
nán keresztül. „Császármetszéssel keve-
sebb volt a fertőzés, mint a természetes 
szülés esetén,” mondta Yang. Amikor a 
hepatitisz B oltások elérhetővé váltak 
az 1980-as évek elején,  

nemzeti törekvés

A 2000-es évek közepén az LDRF és 
hasonló szervezetek jelentős lobbite-
vékenységének köszönhetően a kor-
mány megkezdte bizonyos kezelések 
költségek támogatását a hepatitisz B és 
C esetében a Nemzeti Egészségbizto-
sítási (NHI) program keretében, mely 
egy újabb jelentős lépés volt a májbe-
tegségek ellen. Az NHI, melyet 1995-
ben indítottak el univerzális egészség-
biztosítást jelent és sokan Tajvan egyik 
legjelentősebb eredményeként tartják 
számon, mivel megfizethető és könnyen 
elérhető orvosi szolgáltatásokat bizto-
sít a nyugati orvoslástól kezdve a kínai 
gyógyászaton át akár a fogorvoslásig.
2017. elején az NHI hatókörét kiter-
jesztették az orális antivírusos gyógy-
szerekre is azok számára, akik előre-
haladott hepatitisz C-ben szenvednek. 
Az LDRF nem gondolja, hogy ezen 
lépések elegendőek, és a betegség sú-
lyosságától függetlenné tenné az or-
vosság támogatását.

A csendes szerv

A hepatitisz gyako-
riságának csökken-
tésére irányuló lé-
pések ellenére Yang 
azt mondta, néha 
frusztráltnak érzi 
magát a vírushor-
dozók ellenállása 
miatt, akik nem 
keresnek orvosi 

segítséget. „Mindössze nagyjából egyharma-
duk keres csak, és egy további harmad megy 
klinikákra vagy kórházakba mindössze egy-
szer-kétszer. A többit nem is érdekli egyálta-
lán,” mondta. „A máj egy csendes szerv, ami azt 
jelenti, hogy a tünetek nem fejlődnek ki amíg a 
betegség el nem ér egy előrehaladott szintet.” 
Ennek eredményeként nem volt olyan jelen-
tős csökkenés a krónikus májbetegségek általi 
halálozások számában a „régi tajvaniak”, azaz 
33 év felettiek körében, akik még nem kaptak 
hepatitisz B oltást fiatalkorukban. Ennek kö-
vetkeztében az LDRF tovább küzd azért, hogy 
népszerűsítse a hepatitisz szűréseket vérvizsgá-
latokon és hasi ultrahangokon keresztül. Yang 
azt mondta, csapatának egyik legfőbb célja, 
hogy folytassa a helyi közösségek lakosainak 
oktatását a májbetegségek kialakulásának 
mintáiról a számukra rendezett eseményeken 
és releváns cikkek megjelentetésén keresztül 
a nyomtatott és online médiában. A szervezet 
továbbá együttműködik a helyi önkormányza-
tok orvosi osztályaival és a közösségi egészség-
ügyi állomásokkal. Sheu ragaszkodik hozzá, 
hogy a májgyógyászatban továbbra is vannak 
ügyek és kérdések, melyekkel foglalkozni kell, 
hogy tovább csökkenthessék a hepatitisz ese-
tek számát. „Ezért nem fognak abbamaradni 
a kutatások és egyéb törekvések a májbetegsé-
gek leküzdése elleni küzdelemben a közeljö-
vőben,” mondta.

Otkako je osnovan 1994, LDRF je obilazio zajednice širom Tajvana kako bi sproveo 
testove na bolesti jetre. (Fotografija: LDRF)


