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Január 30-án reggel Tsai Ing-wen elnök asszony találkozott egy, az Örökség 
alapítvány alapítója Dr. Edwin J. Feulner által vezetett delegációval. Az el-
nök megköszönte Dr. Feuler-nek és az alapítványnak, hogy folytatják a Taj-
van és USA közötti hosszantartó partnerség konszolidálását és fejlesztését.

Beszédében az elnök megjegyezte, hogy 
Dr. Feulner jól ismert Tajvanon. Az első 
látogatása óta eltelt 40 évben komoly tá-
mogatója a Tajvan-USA kapcsolatnak és 
végigkövette Tajvan átalakulását egy pár-
ti autoriter diktatúrából szabad, nyílt, vi-
rágzó demokráciává.
Az elnök asszony azt is megjegyezte, hogy 

Dr. Feulner egyszer azt mondta: „Ez szintén 
megfelelő pillanat számunkra, hogy büszkék 
legyünk rá, hogy a tajvani emberek mellett 
álltunk a nehéz időkben is és együtt dolgoz-
tunk velük egy szabad és viruló társadalom 
kialakításán.” Hozzátette, hogy Dr. Feulner 
továbbra is Tajvan erőteljes támogatója.

Az elnök múlt hónapban említette, hogy 
az Örökség Alapítvány közös szervezője 
volt a 2017-es Tajvan-USA-Japán Trilate-
rális Biztonsági Dialógusnak Tajpejben, 
kiemelve Tajvan stratégiai fontosságát az 
Indo-Csendes régióban. Az M503-as légi 
útvonalról kiadott jelentésében múlt héten 
az Alapítvány rámutatott a Kína egyoldalú 
döntése által állított fenyegetésre és ismét 
felhívta az USA-t, hogy támogassa Tajvant.
Tsai elnök rámutatott, hogy az Örök-

ség Alapítvány továbbra is folytatja a Taj-
van-USA kapcsolatokról, szoros-közi kap-
csolatokról, fegyverkereskedelemről és 
regionális biztonságról szóló tanulmányok 
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kiadását. Ezek az erőfeszítések kiemelik a 
két ország által osztott véleményt, hogy a 
regionális béke és stabilitáshoz nem csak 
Tajvan elkötelezettségére van szükség, ha-
nem az összes érintettére. Ezzel egy időben, 
mondta, ezek a törekvések demonstrálják 
az USA támogatását a status quo fenntar-
tása iránt a szoros-közi kapcsolatokban és 
azt, hogy milyen fontos, hogy Tajvan ne 
legyen ilyen fenyegetések tárgya. Az elnök 
megköszönte Dr. Feulner-nek és az Örök-
ség Alapítványnak mindent, amit eddig tet-

tek a hosszantartó Tajvan-USa kapcsolatok 
ápolására és kifejezte magabiztosságát azt 
illetően, hogy mindig Tajvan polgárai mel-
lett állnak majd egyik legjobb barátjukként. 
Végezetül Tsai elnök megkérte a látogató-
kat, hogy adják át meghívását az alapítvány 
új elnökének, Kay Coles James-nek, hogy 
hamarosan meglátogassa Tajvant, és adják 
át neki szívélyes üdvözletét.
A delegáció tagja volt Mr. Anthony Kim is, 

az Örökség Alapítvány éves Gazdasági Sza-
badság Indexének társszerkesztője is.

A MAC minisztere Chang Hsiao-yueh azt 
mondta, szárazföldi Kínának tárgyalásokat 
kell kezdenie Tajvannal amint lehet, hogy 
biztosítsák, hogy az útvonalak megfelelő tá-
volságot tartanak a szoros medián vonalától 
és minimalizálják a Tajvan és szigetei, Kin-
men és Matsu közötti már meglévő járatokat 
érintő zavarokat. A nemzetközi civil repülési 

szabályozások és a két oldal között 2015 már-
ciusában elért megegyezés értelmében az 
útvonalakat nem nyithatták volna meg elő-
zetes egyeztetés nélkül.
2015 januárjában szárazföldi Kína egyolda-

lúan úgy döntött, hogy megalapítja az M503-
as útvonalat és kiterjesztéseit. Öt kör tárgyalás 
után Tajpej és Peking elérték a megegyezést 

A MAC sürgeti Pekinget, hogy helyezze A rePülési 
biztonságot a politikai különbözőségek elé

Peking a közelmúltban egyoldalúan elindította az M503-as északi irányú 
repülő útvonalat és kiterjesztéseit a Tajvan-szorosban, ami veszélyezte-
ti a repülési biztonságot és a szoros-közi békét és stabilitást a kabineti 
szintű Szárazföldi Ügyek Tanácsa (MAC) szerint, mondták január 29-én.

Tsai elnök asszony találkozott az amerikai Örökség Alapítvány alapítója Dr. Edwin J. Feulner vezette delegációval



márciusban, hogy szárazföldi Kína csak egy 
útvonal délirányú részét vezeti be és az utat 
használó repülőgép az eredeti útvonaltól 6 
tengeri mérföldre nyugatra repül majd, a 
másik három utat pedig nem indítják el a két 
oldal közötti előzetes kommunikáció nélkül.
Chang szerint a 2015-ös megegyezés példa 

Tajvan és szárazföldi Kína meglévő jóindula-
tára és a hajlandóságra, hogy tárgyaljanak a 
két oldal polgárainak jóléte érdekében. A re-
pülési biztonság univerzális jog és a politikai 
különbözőségek elé kell, hogy legyen helyez-
ve. Egy január 22-én az Új-tajpeji Szoros-közi 
Politikai Szövetség által kiadott kutatás sze-
rint a válaszadók 74.2 százaléka elítéli szá-
razföldi Kína egyoldalú döntését az útvona-
lakat illetően, míg 85.7 százalék támogatja a 

kormányzat felhívását Peking irányába, hogy 
kezdjenek tárgyalásokba a probléma megol-
dására. Ezek az eredmények tükrözik a tajva-
niak aggodalmait, valamint reményét, hogy 
a két oldal kommunikáción keresztül képes 
lesz megoldani az ügyet, mondta Chang.
Szárazföldi Kína válasza a vitára demonst-

rálja hozzáállását a tajvani polgárok jólé-
té illetően, mondta Chang. Peking nem 
becsülheti alá az ügy fontosságát, és hogy 
hogy fogja befolyásolni a tajvaniak perspek-
tíváját a szoros-közi kapcsolatok jövőbeli 
fejlődéséről, mondta.
A január 19-20 között folytatott telefonos 

kutatás 1,072 felnőttet kérdezett meg ország-
szerte 2.99 százalékos hibahatárral és 95 szá-
zalékos magabiztossági szinttel.

A tAjvAni DenDrobium orchiDeA exportjA 
zölDlámpát kApott Az uSA-bA

A Tajvanon termesztett Dendrobium orchideákat, melyek növek-
vő közegbe lettek ültetve exportálhatók az amerikai piacra március 
1-jétől, miután az amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) 

biztonságosnak nyilvánította a növényt.

Az USDA szabályozásai alapján Tajvan 
az első ország a világon, ami élvezi ezt a 
privilégiumot a kormány részéről, mond-
ta a kabineti szintű Mezőgazdasági Ta-

nács (COA) január 30-án, hozzátéve, hogy 
nagyszabású üzleti lehetőségeket ígérnek 
a helyi exportőrök számára.
A COA szerint a döntés, hogy zöld lám-
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pát adjanak a Dendrobium exportjának 
gondos analízis után született, melyet 
az USDA Állat- és Növényegészségügyi 
Vizsgálati Szolgálatának tudósai végez-
tek. Hasonló osztályozást követtek mint a 
honos Phalaenopsis és Onicidium orchi-
deák esetében 2014-ben és 2016-ban.
A tajvani termesztésű Dendrobium or-

chideákat nagyra becsülik szerte a világ-
ban sokféle színeiért, formáiért és mérete-
iért. A helyi termesztés nagy része vágott 
virágként Japánba kerül, mely trendet 
megváltoztathatják az amerikai szállítá-
sok. Mióta a tajvani termesztésű, növekvő 
közegbe ültetett Phalaenopsis orchideák 
exportja megkezdődött 14 éve, számos je-

lentős fejlődést értek el a helyi termesztők 
technológiáiban, üvegház menedzsment 
gyakorlataiban és termelési hatékonysá-
gában. Ezeket az eredményeket elismerik 
a globális piacon, mondta a COA. A COA 
legújabb statisztikái szerint a tajvani ter-
mesztésű, növekvő közegbe ültetett Pha-
laenopsis orchideák exportja az USA-ba 
2017-ben elérte az US$ 51.23 milliós érté-
ket, ami 4.19 százalékos növekvést jelent 
az előző évhez képest.
A COA szerint a tajvani Dendrobium 

termesztők várhatóan hasonló sikereket 
tapasztalhatnak az USA-ban és tovább 
erősíthetik az ország hírnevét, mint az or-
chideák prémium ellátója.

A ChunghwA Post 1,627 e-robogót állít szolgálAtbA

Az állami tulajdonú Chunghwa Post hivatalosan is szolgálatba állí-
tott 1,627 elektromos robogót a kiszállításokhoz január 15-én, nagyobb 
kormányzati törekvések részeként, melyek célja a légszennyezettség 

visszaszorítása és a környezetbarát megoldások népszerűsítése.

Az e-robogókat országszerte különböző he-
lyeken használják majd, mind az északi Tajpej, 
Új Tajpej és Taoyuan városok, vagy a déli Ka-
ohsiung, a keleti Yilan megye vagy a külön szi-

geten található Penghu megye. A Chunghwa 
Post  elárulta, további 600 e-robogót vásárolnak 
majd Tainan, Taichung városok és Hsinchu 
megye számára Tajvan déli, középső és északi 

A tajvani termesztésű, növekvő közegbe ültetett Dendrobium orchideák felvétele az USDA jóváhagyott növények listájára hatalmas üzleti 
lehetőségeket teremthet a helyi exportőrök számára. (A COA tulajdona)



részén, ebben a sorrendben, az év végéig. A 
postai szolgáltató szintén január 15-én jelen-
tette be hatéves tervét, mely alapján NT$ 650 
milliót (US$ 22 millió) költenének 9,000 kétke-
rekű és 2,000 négykerekű kézbesítő járművük 
lecserélésére. A cég azt várja, hogy a fosszilis 
üzemanyaggal működő robogóik teljes lecse-
rélésével éves szénkibocsátásukat 2,916 tonná-
val csökkenthetik. Az átadási ceremónián Taj-
pejben mondott beszédében a közlekedésügyi 
és kommunikációs miniszter Hochen Tan azt 
mondta, ezek az erőfeszítések fontos elemei a 
nemzet elkötelezettségének a fenntarthatóság 
felé. Hozzátette, hogy az ennek érdekében tett 
lépések a postai szolgáltató által segítik a helyi 
e-közlekedési ipar fejlődését is összességében.
A Chunghwa Post kifejezte abbéli reményét, 

hogy még több köz- és magánügynökség tesz 

majd aktívan a környezeti ügyekért fenntart-
ható megoldások felkutatásán keresztül, hoz-
zátéve, hogy mindez összhangban van Taj-
van azon céljával, hogy 2035-ig, illetve 2040-ig 
megszüntesse a nem elektromos motorok és 
négykerekű járművek forgalmazását, ebben 
a sorrendben. A cél dátumokat a fosszilis 
üzemanyagot által hajtott járművek eladá-
sának megszüntetésére 2017. december 21-én 
határozták meg a kabineti szintű Környezet-
védelmi Adminisztráció (EPA) egy többágú 
akciótervének részeként, melynek célja a 
légszennyezettség csökkentése. Az EPA kez-
deményezésének egyéb lépései között van 
a piros légszennyezettségi riasztásos napok 
számának csökkentése 50 százalékkel 2019-
ig és minden kormányzati jármű és közhasz-
nálati busz lecserélése elektromosra 2030-ig.

A Chunghwa Posta dolgozói elhajtanak Tajpej város történeti északi kapuka mellett január 15-én az 1,627 elektromos robogós flotta átadási 
ceremóniáját követően. (A Chunghwa Posta tulajdona)
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Az elismert tajvani tánctársulat a Vancouver fesztivál 
főszínpadán lép fel

A tajvani Legenda Lin Táncszínház február 3-án előadta a „Végtelen 
Áradatok” című darabját a Vancouverben az Erzsébet Királynő Szín-
házban megrendezett Push Nemzetközi Előadóművészeti Fesztiválon.

A elismert tajvani Legenda Lin Táncszínház 
február 3-án lépett fel a Vancouverben az Er-
zsébet Királynő Színházban megrendezett 
Push Nemzetközi Előadóművészeti Fesztivá-

lon.
A Kulturális Minisztérium (MOC) támogatá-

sával a csoport előadta a „Végtelen Áradatok” 
című show-ját, ami a kurátorok választása volt 



az eseményre. A kétórás rutin vegyíti a hagyo-
mányos tajvani elemeket és vallási rítusokat, 
különleges útra hívva a közönséget, hogy olyan 
koncepciókat fedezzenek fel, mint az örökké-
valóság, vagy az emberek és a környezetük köz-
ti kapcsolat, mondta a MOC. Lin Lee-chen, a 
színház alapítója és koreográfusa azt mondta, 
az előadás a kiterjesztése egy trilógiának, ami 
magába foglalja a „Miroirs de vie”-t, a „Faku-
ló virágok himnuszát” és a „Töprengő meglá-
tások dalát”, melyek a mennyet, a földet és az 
emberi lényeket jelképezik, ilyen sorrendben.
A fesztivál művészeti és ügyvezető igazgatója, 

Norman Armour szerint Lin víziója például 
szolgál a kortárs táncgyakorlatok nagyságára, 
valamint ezen művészeti forma lehetőség-ér-

telmezését. Az előadást követően Lin beszédet 
mondott és részt vett a „Költészet mozgásban” 
című workshop-on, bemutatva az inspiráci-
ót, filozófiát és testképző technikákat, melye-
ken a társulat előadása alapul. A társulatot 
1995-ben alapították, és azóta a nemzet egyik 
legfontosabb kulturális exportjaivá vált. Fel-
léptek már olyan elismert nemzetközi ese-
ményeken, mint a Festival d’Avignon Fran-
ciaországban, vagy a mexikói Nemzetközi 
Cervantino Fesztivál.
A 2003-ban elindított Push Nemzetközi 

Előadóművészeti Fesztivál művészeti beszé-
dekből, show-kból és filmvetítésekből áll és 
három hétig tart január elejétől. A tavalyi ese-
ményen nagyjából 22,500 látogató vett részt.
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A elismert tajvani Legenda Lin Táncszínház február 3-án előadta a „Végtelen Áradatok” című darabját a Vancouverben az Erzsébet Királynő Színház-
ban megrendezett Push Nemzetközi Előadóművészeti Fesztiválon.

Új rizs, régi trükkök

Egy kis családi vállalkozás még egy évszázad után is a hagyományos 
módon készíti a rizs cérnametéltet.

Az észak-tajvani Hsinchu városban ta-
lálható Dongdecheng rizs cérnametélt 
készítő Lin Mei-jin-je hajnali 4-kor azzal 
kezdi a munkanapot, hogy 180 kg nyers 

rizst önt a darálóba. Ahogy a rizstej elkezd 
kicsöpögni a régi masinából, csatlakozik 
hozzá férje, Guo Lian-chin, valamint fiuk 
és menyük. A család a következő órákban 



A gőzölt rizstészta hengereket cérnametéltté tésztává szaggatják

azon dolgozik, hogy a tejet nagyjából 240 
kg késztermékké alakítsák.
A tészta, ami a gyártási ciklus végén elké-

szül nedves cérnametéltként ismert, mivel 
mindössze félig van kiszárítva és ugyana-
zon a napon meg kell legyen főzve. A kész 
adagot hagyják hűlni egy kicsit. Az elké-
szült nedves metélt egy részét kiszállítják 
a vásárlóknak –nagyrészt éttermeknek és 
étel standoknak-, vagy ők maguk mennek 
el érte még dél előtt. A megmaradtat to-
vább szárítják, hogy meghosszabbítsák a 
termék élettartalmát, majd később becso-
magolják és kiszállítják a további ügyfe-

leknek. Egy rövid szünet után a csald ne-
kilát, hogy újabb 180 kg rizst mosson meg, 
előkészülve a következő napra.
Hsinchu a rizs cérnametélt gyártás köz-

pontja már a japán gyarmati időszak 
(1895-1945) óta. Guo, az üzlet harmadik 
generációs tulajdonosa azt mondta, az 
1960as években több mint 60 hagyomá-
nyos rizs cérnametélt készítő volt szerte 
a városrészén. A legtöbbjük azóta be-
zárt, vagy áttért az automatizált gyártás-
ra. Számos megmaradt cég pedig a rizst 
kukoricakeményítővel helyettesíti a ter-
mékeikben, hogy csökkentsék a költsége-
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ket és gyorsítsák a gyártási folyamatot. A 
Dongdecheng egyike azon kevés rizs cér-
nametélt készítőnek, akik még mindig a 
hagyományos módon gyártanak és azon 
még kevesebbnek akik 100 százalékig 
csak rizst használnak.
Az egyetlen változtatás, amit a Don-

decheng-nél csináltak, az a nap és szél 
helyettesítése a szárításnál fűtőtestek-

kel és ventillátorokkal, hogy biztonság-
ban tudják a tésztát a magukat önké-
nyesen megvendégelő madaraktól. De a 
legtöbb folyamat és néhány gépezet vál-
tozatlan. Az alapító Guo Shu több mint 
egy évszázaddal ezelőtti sztenderdjei-
hez mérten a kis családi vállalkozás to-
vábbra is minőségi termékeket biztosít 
elégedett vásárlóinak.

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

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3./II.
tro.hu, roc-taiwan.org/hu_hu

A gőzölt rizstészta hengereket cérnametéltté tésztává szaggatják A szaggatott metéltet ismét átgőzölik

Szétválasztani a nedves metéltet a hőségben versenyfutás az idővel


