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Tisztelt Olvasó!

A magyaroknak Kína sokáig távoli, egzotikus világ volt. Néha egy-egy újságcikk, könyv, 
dokumentum - vagy mozifilm – ezek jutottak el ide a világ legnépesebb országáról. A kínai nyelvet
pedig közmondásosan nehéznek tartották: „Ez nekem kínai!” – hallottuk, ha valaki nem értett
valamit. Mindez azonban változóban van.
Kína már most is a világ egyik gazdasági, politikai, kulturális nagyhatalma, s súlya a jövőben
tovább fog növekedni. A nem egészen három évtizede meghirdetett reformok eredményeként a
kínai gazdaság szédületes iramban fejlődik, az ország modernizálódik, s ma már a csúcs-
technikában, kutatás-fejlesztésben is élen jár – gondoljunk csak a kínai űrkutatás sikereire.
Nem csoda, hogy a világon egyre növekszik az érdeklődés Kína és a kínai nyelv iránt. Kínát ismerni,
kínaiul beszélni immár nem valamiféle ezoterikus tudás, hanem remek lehetőség arra, hogy az
ember megállja a helyét egyre kisebbé váló világunkban. A nagy multinacionális cégek mind jelen
vannak Kínában, s a kínai cégek is törekednek arra, hogy nemzetközi óriásvállalatokká váljanak.
A magyar vállalatok is egyre nyitottabbak Kína felé, emellett Magyarországon több ezer kínai
vállalkozás működik. Mindezeknek – csakúgy, mint számos állami intézménynek, kulturális és
egyéb szervezetnek – szükségük van a kínaiul jól beszélő munkaerőre.
Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kínai a világ egyik legősibb kultúrája. Ez a kultúra
az évezredek során páratlan kincsekkel gazdagította az emberiséget, s Kínában ma is pezsgő 
kulturális élet zajlik, amire a külvilág is egyre jobban odafigyel.
Az ELTE Konfuciusz Intézet azzal a céllal alakult meg 2006 decemberében, hogy Magyarországon
népszerűsítse a kínai nyelvet és kultúrát, minden érdeklődő számára lehetőséget teremtsen a
nyelv megtanulásra és az ország megismerésére, s hogy egyfajta kínai kulturális központként
működjék, amely mindenki előtt nyitva áll.
Ezt a törekvésünket segíti a Konfuciusz Krónika. A tervek szerint évente kétszer megjelenő ingyenes
kétnyelvű magazinban egyrészt beszámolunk a Konfuciusz Intézet tevékenységéről, másrészt a
kínai múlttal, jelennel és jövővel kapcsolatos cikkek, riportok, tudósítások révén igyekszünk az
olvasókhoz közelebb hozni a kínai világot. Reméljük, kiadványunkban mindenki örömét leli, aki
akár csak egy kicsit is érdeklődik Kína iránt.
Budapest, 2008.

Dr. Hamar Imre
az ELTE Konfuciusz Intézet 
igazgatója

1

Guo Xiaojing
az ELTE Konfuciusz Intézet 
igazgatóhelyettese

ELTE Konfuciusz Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I em.16.

Telefon: 411-65-97 (munkaidőben 8-16 között),
e-mail: konfolyam@gmail.com

www.konfuciuszintezet.hu
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ELŐADÁSOK A MODERN KÍNÁRÓL

Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatások Központja 2008 első félévében ingyenes előadássorozatot szervez a mai
Kínáról. Az előadások februártól júniusig, minden hónap utolsó keddjén lesznek (a májusi alkalom kivételével). Az előadásokra
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az előadások 18.00-kor kezdődnek. 
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F magasföldszint, Kodály-terem

Szunomár Ágnes: 
Kína és az  EU/Kína és Magyarország - Stratégiák, eredmények

A 90-es években az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kapcsolatai látványosan bővültek, s ma Kína – Japán mellett –
az Unió legfontosabb ázsiai partnere. A kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok politikai párbeszéddel egészültek ki, mely ma
már rendszeres, és kiterjed emberi jogi kérdésekre is. A relációt – bár számos eldöntendő kérdés áll előtte (piacgazdasági státusz
megadása, fegyverembargó feloldása, emberi jogok kérdése) – komoly feszültségek nem veszélyeztetik, Kína számára az eu-
rópai térség felértékelődőben van. 
Az Unió részeként Magyarország is dolgozik a kínai kapcsolat építésén, a régión belül talán legaktívabban.
Medgyessy Péter miniszterelnöksége óta a kapcsolatok felfelé ívelnek, számos diplomáciai és üzleti célú látogatást
és aláírt megállapodást eredményezve. Magyarország hatékonyan  használja a kínaiakban rólunk élő pozítív képet,
jó geostratégiai helyzetét és uniós tagságát e reláció építésében.

Szunomár Ágnes nemzetközi kapcsolatok szakértő, a magyar-kínai kapcsolatokért felelős miniszterelnöki meg-
bízott tanácsadója, az MTA VKI tudományos segédmunkatársa.

Bánhidi Ferenc: 
Kínai gazdaság - tartós sikertörténet

A modern gazdaságtörténetben több példa is volt egyes országok húsz, harminc éven át tartó gyors növekedésére. Kelet-Ázsia
és Nyugat-Európa vezető gazdaságai egy-egy ilyen sikeres periódus után nyerték el mai pozíciójukat. Az előadás a kínai
gazdaság elmúlt harminc éves fejlődését elemezve azt vizsgálja, hogy mennyiben hasonló és miben tért el a kínai fejlődési
pálya az ismert nemzetközi mintáktól. Mértékadó elemzések a következő évtizedekre is az eddigi trendek folytatását
várják. Az előadás foglalkozik azzal is, hogy milyen objektív tényezők indokolhatják ezen optimista előrejelzéseket,
és hol vannak ezen előrejelzések legfontosabb kockázati elemei.

Bánhidi Ferenc közgazdász, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának tagja.

február
26.

március 
25.

ŐRÜLT WONG, AVAGY 2008, A PATKÁNY ÉVE
Az ELTE Konfuciusz Intézet és a Távol-keleti Intézet holdújévi bulija

Időpont: 2008. február 14. (csütörtök) 18.00-tól sokáig
A helyszín: az ELTE BTK Múzeum körúti campusának Rákóczi út 5. alatti épülete, a földszinti menza aulája
(megközelíthető a Trefort-kert felől, illetve 20.00-ig a Rákóczi úti kapun keresztül)

London, 2008. Az ózonréteg elvékonyodásának következtében egész Európában ökológiai katasztrófa
alakult ki. A folyó menti városban megfékezhetetlen környezetszennyezés, hatalmas árvizek pusztítanak,
a bűnözés és a zavargások mindennaposak. Egész Londont méteres víz borítja, és a patkányfertőzte
utcákon egy szörny garázdálkodik. A Gonosz már megölte Harley Stone rendőr társát, s most az ő 
nyomában vannak. (port.hu)

Eközben egy másik folyó parti európai nagyvárosban, Budapesten, az ország legnagyobb egyetemének
japánul, kínaiul, koreaiul, mongolul, tibetiül és vietnamiul tanuló diákjai tanáraikkal együtt nagyszabású

holdújévi rendezvényt tartanak, megünneplendő a patkány évének beköszöntét. Az eseményre Rutger Hauer is hivatalos, de
ő egyéb elfoglaltságai miatt valószínűleg nem tud eljönni.

A programból: Előadások a kelet-ázsiai holdújévi népszokásokról – kínai ételkostóló – a diákok bemutatói (karaoke, hastánc,
kungfu stb.) – vetélkedők – K-pop, JRock, kantopop slágerek – tánc – sör, bor, pálinka a büfében.

A belépés ingyenes.    Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HOLDÚJÉVI GÁLAMŰSOR

Időpont: 2008. február 22. 18.30-20.00
Helyszín: ELTE Jogi Kar, Díszterem, 1056 Budapest, Egyetem tér 1-3.

A Konfuciusz Intézet idén is – immár a hagyományoknak megfelelően –
Holdújévi gálaműsorral – kínai és magyar művészek közreműködésével –
köszönti a kínai újévet. A kínai újév nemcsak a Kínában élő kínaiak, hanem
a világ különböző pontjain található kínai kolóniák számára is az év leg-
fontosabb ünnepe. 
A kínai újév nagyszerű lehetőségeket kínál mindannyiunk számára.
Mindenkinek sok sikert és szerencsét kívánunk a „patkány évében”.

február
14..

február 
22.
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május
6.

FILMKLUB A KONFUCIUSZ INTÉZETBEN

Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/F magasföldszint Buzágh-terem
Időpont: 2008. április 1., május 6. 19.00-21.00
A belépés ingyenes.

Ezermérföldes utazás, 千里走单骑, Riding alone for thousands of miles

Zhang Yimou , a “Hős”, a “Repülő tőrök klánja” és más díjnyertes filmek rendezőjének 2005-ös filmje.
A film főszereplője Takata (Ken Takakura), egy japán halász, aki értesülve rég nem
látott fiának súlyos betegségéről Kínába utazik, hogy még annak halála előtt alkalma
legyen a köztük lévő, régtől fogva megromlott kapcsolat helyreállítására. Amikor a fiú
visszautasítja közeledését, Takata úgy dönt, hogy utazásra indul Kína belsejébe, és ott
folytatja a fia által megkezdett dokumentumfilm készítését, hogy ezáltal kerüljön
közelebb hozzá.
Az utazása során váratlan nehézségekkel szembesülő férfi küzdelmes és lassú magára
találását Kína gyönyörű és színes tájai foglalják keretbe.

A film 2006-ban és 2007-ben elnyerte a legjobb filmnek járó díjat San Diegóban és
Hongkongban is, Ken Takamura pedig a legjobb főszereplőnek járó elismerést 2006-ban, továbbá 2007-ben négy kategóriában
a Golden Rooster díjra is jelölték.

A Szépség hagyatéka, 美人依旧, Beauty remains

A film két gyönyörű nő - egy testvérpár - Ying (Vivian Wu) és Fei (Zhou Xun) története, akiket zsarnoki apjuk végrendelete
akaratuk, és gyökeresen eltérő társadalmi helyzetük ellenére összeláncol. De a sors még többet is tartogat a számukra…
A történet a kínai '48-as események, a kommunizmus felemelkedése
közepette játszódik Qingdaóban.

A filmeket a Kínai Nagykövetség bocsátotta 
rendelkezésünkre.

április
1.

június 
24.

május
20.

Révész Ágota: 
Előadóművészetek a mai Kínában

Az utóbbi évtizedekben az előadóművészetek is átalakultak Kínában. A közönség új elvárásokat támaszt, az előadótermek pedig
a piacról próbálnak megélni. Az előadás tárgyalja a hagyományos kínai színpadi művészetek – mint a pekingi
opera, a kuaiban vagy a xiangsheng – mai helyzetét, és szó lesz az „import” műfajokról is, mint a dráma, az opera
vagy a balett. A művészet árucikké vált, és érdemes megnézni, mit vesz és mit nem vesz a kínai közönség: sokat
elárul ez a mai kínai ízlésvilágról, gondolkodásról, szellemi igényről.

Révész Ágota sinológus, színházrendező, jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetemen írja doktori disszertá-
cióját a pekingi operáról.

Mazzag Márton: 
A pekingi olimpia egy építész szemével

Peking városképe – csakúgy, mint a kínai társadalom – radikális változásokon ment át az elmúlt évszázadban. A város területe
megsokszorozódott, struktúrája alapvetően átalakult. Az olimpiára való felkészülés Peking számára olyan nagylép-
tékű városrendezési tervet foglal magába, amely megpróbálja megoldani Peking több problémáját és egyben vis-
szatérést biztosítani a Ming-kori városkép bizonyos elemeihez. Kína törekvése, hogy Peking építészetileg is jelentős
épületekkel büszkélkedhető világváros legyen, már a 2008-as olimpia előtt is egyértelmű volt. Az elmúlt idők gaz-
dasági fejlődésének köszönhetően neves külföldi építészek új épületei, stadionjai teszik Peking átfogó rendezési
elképzelésit színesebbé.

Mazzag Márton építész, a Zoboki, Demeter és Társaik építésziroda munkatársa.

Kalmár Éva:
Mit olvasnak Kínában az emberek?

A könyv, az olvasás, a szépirodalom szerepének átértékelődése az ezredforduló táján. Miből lesz bestseller? A tényirodalom
újabb formái. A tévé és a számítógép (és a cd, dvd) elhódítja-e a könyvet olvasókat? Szépirodalmi művek filmen.
Könnyű olvasmányok és a komoly irodalom arányai, határai. Nemzedékek és irányzatok a mai irodalomban. Néhány
mű rövid ismertetése.  

Kalmár Éva sinológus, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola oktatója.

4 5

április 
29.
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május 
15.

április 12.
május 31.

15. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL

Időpont: 2008. április 24-27.
Helyszín: Millenáris Park

A XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendég országa Kína lesz. Az áprilisban megrendezésre kerülő Nemzetközi
Könyvfesztivál minél szélesebb körben kívánja bemutatni Kína művészetét, könyvkiadását, irodalmát, szerzőit a magyar 
publikumnak.

A kínai–magyar könyvkiállítás az ELTE Konfuciusz Intézet és a Kínai
Nemzeti Könyvtár közös rendezvénye, melyet az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium támogatott. A kiállítás megrendezésére a kínai
Magyar Évad rendezvénysorozatának keretében került sor tavaly
Pekingben. Ebben az évben pedig itt Budapesten a Millenáris Park-
ban tekinthetik meg az érdeklődők a kiállításon bemutatásra kerülő
156 magyar kiadású és 85 kínai kiadású könyvet. 

A kiállítás két szervesen összekapcsolódó részre osztva mutatja be
a Magyarországon kiadott kínai témájú könyveket, illetve a Kínában
kiadott magyar vonatkozású könyveket. A bemutatóterem adottsá-
gait kihasználva közös előtérből kiindulva két különálló részben

kerülnek bemutatásra a kiadványok, melyek közös interaktív részekkel kapcsolódnak egymáshoz.

A Konfuciusz Intézet mintegy háromezer kötettel, kínai, angol és magyar nyelvű kiadványokkal várja látogatóit. A szépiro-
dalmi, ismeretterjesztő és tankönyvek gazdag gyűjteménye a nyitvatartási idő alatt szabadon használható, a Cd-k, CD-ROM-
ok és műsoros kazetták pedig – amelyek a közeljövőben szintén elérhetővé válnak a látogatók számára – színes és szórakoztató
módon nyújtanak betekintést a kínai kultúra, illetve a kínai nyelv szépségeit megismerni vágyó érdeklődőknek.

A könyvtár nyitva tartása: kedd : 9.00 -12.00, csütörtök:  14.00 -17.00

Konfuciusz Krónika
Megjelenik: 2008. április 15., október 15. 

A Konfuciusz Krónika évente kétszer megjelenő ingyenes kétnyelvű magazin. Egyrészt
beszámol a Konfuciusz Intézet tevékenységéről, másrészt a kínai múlttal, jelennel,
jövővel kapcsolatos cikkek, riportok, tudósítások révén igyekszik az olvasókhoz közelebb
hozni a kínai világot.
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április
24-27

április 
17.

NYÍLT NAP AZ ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLÁJÁBAN

Időpont: 2008. április 17. csütörtök 13.00-13.45
Helyszíne: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, 1088 Budapest, Trefort utca 8.

Biztosan kevesen tudják, hogy az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolája az első olyan gimnázium, ahol a diákok a kínai nyelvet,
mint második választható idegen nyelvet tanulhatják. Annak érdekében, hogy minél többen megismerkedhessenek a kínai nyelv
oktatásának módszereivel, az érdeklődők nyílt nap keretében bemutató órán vehetnek részt az ELTE Trefort Ágoston 
Gimnáziumában. 

A részletekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást az Intézet honlapján olvashatnak.

TOVÁBBKÉPZÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANÁROK RÉSZÉRE

Időpont: 2008. április 12., május 31.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt.4/F I em.16.

A Konfuciusz Intézet kiemelt feladatai között szerepel a kínai nyelv, irodalom, történelem, kultúra tanítás lehetőségeinek
bővítése az általános és gimnáziumi irodalom és történelem órákon, illetve szakkörökön. A Konfuciusz Intézet továbbképzést
szervez azoknak az általános és középiskolai tanároknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni ezen a területen, és megszerzett
ismereteikkel kívánják színesebbé tenni óráikat diákjaik számára. 
A továbbképzésre jelentkező tanárok ebben a félévben két szombati alkalommal kaphatnak betekintést a kínai irodalom,
történelem, vallás és filozófia világába. 

CIMBALOMEST

Időpont: 2008. május 15. 19.00-20.00
Helyszín: ELTE BTK, Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt.
A belépés ingyenes

Liu Yuening a Pekingi Tradicionális Hangszerek Konzervatóriumának professzora, a Michigani, Cseh, és Ukrán Zeneakadémia
meghívott előadója, aki amellett, hogy világszerte elismert cimbalomművész, számos neves nemzetközi zeneművészeti
alapítványnak is tagja. Zhang Wushi, Prof.Gui Xili és Xiang Zuhua tanítványaként kitüntetéssel végezte tanulmányait 1987-
ben a kínai Központi Zenei Konzervatóriumban, ahol még abban az évben meg is kezdte oktatói munkáját mint yangqin 
(a cimbalom kínai elnevezése) oktató. Munkája, melynek során számos neves előadóművészt indított el pályáján, elnyerte a
Kiemelkedő Oktatói elismerést. 2005 és 2006 között egy évet a Kínai Oktatási Minisztérium támogatásával a Liszt Ferenc 
Zeneakadémián töltött, a magyar zenei hagyományokat tanulmányozva. Magyarországi szólókoncertjén Kodály két művét is
előadta cimbalomra adoptálva. Ösztöndíjas professzorként és előadóművészként utazva bejárta Európa, Ázsia és Észak-Amerika
országait. Eddigi pályafutása során a professzor több mint száz yangqin-művet adaptált, illetve komponált, melyek előadása
a hazai és nemzetközi zenei fesztiválokon általános figyelmet és elismerést szerzett neki és tanítványainak.
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június
5.

IV. KÍNAI NYELVI VERSENY 

Helyszín: ELTE BTK, Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt.
Időpont: 2008. június 5. (csütörtök) 13.00-16.00

A Kínai Nyelvi Híd Magyar Egyetemisták és Főiskolások IV. Kínai Nyelvi Versenye az idén június 5-én várja mindazokat, akik
kínai tudásukat és előadói képességüket kívánják megméretni. A vetélkedőn az ELTE, a BGF Külkereskedelmi Főiskola, 
a Tan Kapuja Buddhista Főiskola és a Keleti Nyelvek Iskolája kínaiul tanuló diákjai mérik össze képességeiket három fordulóban:
az elsőben a diákoknak egy saját maguk által írt kínai nyelvű fogalmazást kell elmondaniuk, a másodikban Kínával kapcsolatos
kérdésekre kell felelniük, a harmadik fordulóban pedig egy szabadon választható műsorszámot adnak elő a versenyzők.
A Nyelvi Verseny első helyezettje részt vesz a Kínában zajló nemzetközi döntőn. A második helyezett, négyhetes kínai ösztöndíjat
nyer Kínába.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, Kínai Szintfelmérő Vizsga)

Tervezett időpont: 2008. szeptember 27. 11.00-15.00
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A  fsz. 47. terem (nagyelőadó)

A HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi , Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai Népköztársaság hivatalos kínai nyelvi vizsgája, amelyet
nem kínai anyanyelvűek számára dolgoztak ki és tartanak meg Kínában és a világ számos országában. 2001 óta a vizsga
Magyarországon is letehető, 2007-től a vizsgát az ELTE Konfuciusz Intézet szervezi. A HSK írásbeli vizsga, szóbeli része nincs.
A vizsgára jelentkezni az ELTE Konfuciusz Intézetben lehet.
A jelentkezésről bővebben weboldalunkon olvashatnak.

Ízelítő őszi programjainkból:
PEKINGI OPERA

Benne van az európai köztudatban, hogy létezik egy műfaj, amit úgy hívnak: „pekingi opera”. Ha beszélgetésekben
felmerül, mindenkinek az arcára kiül a tisztelet, mert tudják, hogy nagy, ősi művészet került szóba, amelynek
illik legalább egy sokatmondó „Hát, igen…”-nel adózni. Nem hibáztatható senki, hiszen nagyon kevés pekingi 
operatársulat jut el Európába, a másodkézből szerzett információ pedig semmit sem ér. Majdani közönségünk jobb,
ha felkészül: a pekingi opera nem pekingi, és nem opera. Aki az európai operát keresi ebben a színházi formában,
az csalódik. Aki viszont arra kíváncsi, mi mindent kell tudnia egy kínai színésznek, az megrökönyödve fogja
bámulni a színpadot: lesz akrobatika, ének, zene és fantasztikus jelmezek. Ám a képzeletünk is teret kap: amit
nem látunk, a színészek segítségével felépítjük magunkban. 

Értékes, elgondolkodtató játék!

szeptember

május 

GYEREKNAP A LIGETBEN

Időpont: 2008. május 25.
Helyszín: Városliget, Petőfi Csarnok előtti Napozórét

Hagyományosan május utolsó vasárnapján a Konfuciusz Intézet is képvisel-
teti magát a Nemzetek Utcája elnevezésű, 18.alkalommal megrendezésre
kerülő gyermeknapi rendezvénysorozaton. A Konfuciusz Intézet sátra vasár-
nap kora reggeltől késő estig várja a Kína iránt érdeklődő gyerekeket és
szüleiket. Ízelítő a sok érdekes programból: mogyoróevés evőpálcikával, 
ismerkedés a kínai kalligráfiával, tus és íróecset használatának tanítása,
pingpong bajnokság, arcfestés, kínai selyemruha próba, kínai társasjáték,
kungfu bemutató, „Ki tud többet Kínáról” Kína- kvíz verseny, Nagy Fal
építés papírból, papírkivágás……
Ajándékok, értékes nyeremények.

Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a kínai kultúra, és ismerkedni szeretne vele.
Gyere ki a Ligetbe, és töltsünk el együtt egy kellemes napot sok játékkal, sok nevetéssel.

.

KONFUCIUSZ INTÉZETEK KONFERENCIÁJA

Időpont: 2008. május
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F  I em.16.

Idén a budapesti székhelyű Konfuciusz Intézet lesz a
házigazdája annak a konferenciának, amelyen a Pekingi
Idegennyelvi Egyetem által működtetett 11 
Konfuciusz Intézet vezetői vesznek részt. A konferencia
kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a világ különböző 
pontjain működő intézetek beszámoljanak eddigi tapasz-
talataikról, eredményeikről, s erősítsék az egymás
közötti együttműködést. A kölcsönös tapasztalatcsere
elősegítheti egymás munkájának jobb megismerését és
jövőbeli fejlődésük lehetőségének útjait. 

8 9

május
25.
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Kínai nyelvtanfolyamok** 8 hetes - 32 tanórás
dátumok beosztás időpont tanfolyam jegyzet beiratkozás

HSK vizsga előkészítő intenzív tanfolyamok (alap-, középfokú - 10 fős csoportok)
dátumok beosztás időpont tanfolyam jegyzet beiratkozás

Speciális kínai nyelvtanfolyam (16 hetes - 32 tanórás - heti 1x2 tanóra)
dátumok beosztás időpont tanfolyam jegyzet beiratkozás

Intenzív nyári kínai nyelvtanfolyam (6 hetes - heti 2x2x60 perc)
dátumok beosztás időpont tanfolyam jegyzet beiratkozás

Az órák időpontja, anyaga és díjazása megbeszélés szerint. 

(*) : A megadott árak 2008. 08. 01-től változhatnak
(**): Speciális kedvezmény: ELTE hallgatóknak, ELTE dolgozóknak

ELTE-n végzetteknek

A fenti kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!

KIHELYEZETT
CÉGES TANFOLYAMOK

Az órák időpontja és anyaga megbeszélés szerint.
Egy tanóra ára: 4.500,- Ft. Min. óraszám: 10 tanóra. MAGÁNTANULÓK:

INT. 07.01.-08.07. K - CS 17.00-18.30 32.000 Ft 3.00Ft 06.16.-06.20. 10.00-14.00

S1
S2

03.07.-06.27. 32.000 Ft 02.18.-02.22. 10.00-14.00
08.22.-12.12. 32.000 Ft* 07.21.-08.01. 10.00-14.00

PÉNTEK 17.00-18.30 3.000 Ft

09.03.-09.26. SZ - P 17.30-20.30 40.000 Ft 3.000 Ft 08.25-08.29. 10.00-14.00IA
IK

03.03.-04.28. H - SZ
II. 03.04.-04.24. K - CS 32.000 Ft 3.000Ftt 02.18.-02.22. 10.00-14.00

03.08.-05.10. SZOMBAT 10.00-13.00
05.05.-06.30. H - SZ

III. 05.06.-06.26. K - CS 32.000 Ft 3.000Ftt 02.18.-02.22. 10.00-14.00.
05.17.-07.05. SZOMBAT 10.00-13.00
08.06.-10.01. H - SZ

IV. 08.12-10.02. K - CS 32.000 Ft* 3.000Ftt 02.18.-02.22. 10.00-14.00.
05.17.-07.05. SZOMBAT 10.00-13.00
10.06.-11.26. H - SZ

V. 10.07.-12.024. K - CS 32.000 Ft* 3.000Ftt 02.18.-02.22. 10.00-14.00
03.08.-05.10. SZOMBAT 10.00-13.00

18.00-19.30

18.00-19.30

18.00-19.30

18.00-19.30

kínai anyanyelvű, angolul oktató tanárok
magyar anyanyelvű tanárok

minimum 6 fő  (max.10 fő)

tanfolyamaink modul-rendszerben zajlanak (1 - 10)

Minden modul végén a hallgatók írásbeli és szóbeli záróvizsgát tesznek, amely
a következő modulon való részvétel alapfeltétele. A záróvizsgán elért ered-
ményről Modulzáró Bizonyítványt kapnak.

A kínai nyelvi csoportokban a legeredményesebb hallgató 25 %-os ked-
vezményt kap a következő modul árából

Ha a hallgató a beiratkozáskor egyszerre két modul árát fizeti be, akkor 10 %
kedvezményben részesül

A fenti kedvezmények nem vonhatók össze !

helyszíne:     1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I em.16.
a tandíj befizetése a fenti helyszínen személyesen történik
beiratkozáskor a hallgató a tanfolyamról részletes tájékoztatót
kap, és átveheti a jegyzetet

Tanárok:

Csoportlétszám:

Modulok:

Vizsgák:

Kedvezmények:

Beiratkozás:

A tanfolyamok helyszíne:ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) épületeiben

Tervezett időpont

A HSK vizsgával kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a www.konfuciuszintezet.hu weboldalon

HSK VIZSGA - ALAPFOK
HSK VIZSGA - KÖZÉPFOK

Szeptember 27. SZOMBAT 11.00-15.00 Vizsgadíj 4.000 FT
5.000 FT
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ELTE Konfuciusz Intézet

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2006-ban alakult. Célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a kínai
nyelvvel, kultúrával és magával az országgal, egyfajta kulturális központként működjön, amely

mindenki előtt nyitva áll. Kulturális programjaink segítik közelebb hozni ezt az egzotikus, 
távolinak tartott kultúrát. Kínai filmklubunk, Kína politikájáról, gazdaságáról, kultúrájáról tartott

előadásaink, kiállításaink és a nagyobb 
rendezvényeken való megjelenéseink azt a célt szolgálják, hogy megismertessük ezt a páratlan

értékekkel rendelkező kultúrát.
Bízunk abban, hogy Önt is köszönthetjük rendezvényünkön vagy kínaiul tanuló diákjaink körében.

Ha szeretnél kínaiul tanulni, válassz minket,
mert az órákat anyanyelvű kínai tanárok vagy Kínában képzett magyar anyanyelvű tanárok tartják,
mert a legmodernebb - nemzetközi szinten tesztelt, bevált, multimédiás - tananyagokat használjuk,

mert rugalmas, a diákok igényeihez alkalmazkodik az órabeosztás,
mert nálunk magánórákat is vehetsz, 

mert itt tanulhatsz kínaiul a legolcsóbban,
mert ez egy hosszú távra szóló befektetés,
mert a kínai nyelv nem is olyan nehéz...

Intézetünk rendszeresen indít különböző szintű nyelvtanfolyamokat, nemcsak magánszemélyeknek,
hanem cégeknek is. 

Nyelvtanfolyamainkra a beiratkozás folyamatos.

Jelentkezés személyesen: az ELTE Konfuciusz Intézetben
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I em.16.

Telefonon: 411-65-97 (munkaidőben 8-16 között),
e-mailen: konfolyam@gmail.com

www. konfuciuszintezet.hu

Európai középiskolások Tavaszi Tábora Kínában

Időpont: 2008. március 25-31.
Helyszín: Kína

2007. december 10-én tartották Pekingben a Pekingi Idegennyelvi Egyetemen a Konfuciusz
Intézetek Igazgatótanácsának első ülését, amelyen a kínai fél közölte, hogy tavaszi tábort
szerveznek azoknak az általános és középiskolai gyerekeknek, akik kínaiul tanulnak, s
erre a programra Magyarországról nyolc gyereket várnak az ELTE Trefort Ágoston 
Gyakorlóiskolából - ahol a kínai nyelv második idegennyelvként választható - és a Kínai
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából.

A diákoknak kellemes élményeket kívánunk az Olimpiára készülő Kínában. 
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