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Kedves Olvasó!

Magyarország és Kína messze fekszik egymástól, s ezt a távolságot a mindkét országban lezajló hatalmas változások is
növelik. A távolságnak azonban nemcsak az idegenség a következménye, hanem az is, hogy a másik iránt felébred a
kíváncsiság, az érdeklődés is. Így volt ez régen is: ezért díszítik kínai motívumok a herendi porcelánok egy részét, ezért
rendeztek be a fertődi Esterházy-kastélyban egy kínai díszítésű szobát, ezért alapított Hopp Ferenc Budapesten múzeumot
a kelet-ázsiai művészeteknek, ezért hozott létre a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai osztályt, és ezért utazott
oly sok magyar hittérítő és felfedező Kelet-Ázsiába már a 14. századtól fogva. S ezért kínál az ELTE immár 85 éve kínai
stúdiumokat, és ezért alakult meg két évvel ezelőtt az ELTE Konfuciusz Intézet.

Éppen a távolság által elrejtett szépség kelti fel bennünk a vágyat, hogy e távolságot lerövidítsük – hogy különböző utakon-
módokon közelebb kerüljünk a másikhoz. Ezt a célt szolgálja a kínai-magyar közös alapítású Konfuciusz Intézet, amely
kulturális rendezvényekkel, előadássorozatokkal, filmklubbal, kínai-magyar szalonnal és más programokkal várja minda-
zokat, akik szeretnék megismerni Kínát és lakóit.

A tavalyi pekingi olimpia sok ember figyelmét Kínára irányította. Kína már régen nem a hosszú köntöst, vattakabátot,
hosszú copfot viselő emberek országa, és nem is az évről évre ismétlődő politikai kampányok befelé forduló Kínája. Mára
újjáéledt a konfucianizmus, és új életre kelt a kínai tudomány: az Antarktiszon épült meg – egy kutatóállomás formájában
– az új Nagy Fal, a mitológia Isteni Hajója – a Shenzhou – pedig eljutott az űrbe. Ha most Pekingben járunk, akkor miután
egy teaházban megnéztünk egy pekingi operát, rögtön átmehetünk egy bárba rockzenét hallgatni; ha megtekintettük a Tiltott
Város arannyal díszített palotáit, ellátogathatunk a 798. számú Művészeti Gyárba is, hogy megismerkedjünk a legújabb
irányzatokkal; miután a vacsoraasztalnál megtárgyaltuk az Út és Erény könyvét, rögtön áttérhetünk az üzletre…

Aki régen kínaiul tanult, jórészt a tudományért tette; a ma kínaiul tanulók jelentős része azonban már az üzlet kedvéért kezd
el ismerkedni a nyelvvel. A kínai nyelv használatának lehetőségei kiszélesedtek, s ezzel párhuzamosan egyre népszerűbbé
is vált. A 21. század első éveiben az egész világon kitört a Kína-láz. Magyarországon is több ezer kínai cég működik,
amelyeknek szükségük van kínaiul tudó emberekre.

Ha egy kínai nehezen érthető dologgal találkozik, azt mondja: „Olyan ez nekem, mint egy égi könyv”. A magyar pedig így
fogalmaz: „Ez nekem kínai”. A magyarok számára tehát a kínai nyelv olyan, mint egy titokzatos égi könyv. De ha valaki
összeszedi a bátorságát, és beül egy kínai óránkra, hamar felfedezi: a kínai egyáltalán nem olyan nehéz, ahogy azt ko-
rábban gondolta, sőt nyelvtanát tekintve jóval könnyebb is, mint a magyar. A kínai írásjegyek pedig látszólag ugyan bo-
nyolultak, de ha az ember elkezd ismerkedni velük, felfedezheti: a jelek olyanok, mint egy-egy arc – nehéz elfelejteni őket.
Ha valaki csak egy rövid kurzust jár végig a Konfuciusz Intézetben, az interaktív, hatékony oktatási módszereknek köszön-
hetően már azzal is igen sokat nyer.

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2006 decemberében nyitotta meg kapuit, s azóta egyre szélesebb körű tevékenységet végez.
Idén ünnepeljük a 60. évfordulóját annak, hogy Magyarország és Kína diplomáciai kapcsolatot létesített egymással. Az év-
forduló miatt is szeretnénk idén minél több, minél változatosabb, minél színvonalasabb programot kínálni – s ezzel is hoz-
zájárulni a magyar-kínai kulturális kapcsolatok további fejlődéséhez.

Kérjük, továbbra is figyelje évente kétszer megjelenő ingyenes programfüzetünket, s ha akad olyan rendezvény, amely
felkelti figyelmét, jöjjön el, és legyen a diákunk, a vendégünk és a barátunk!

Budapest, 2008. február

Dr. Hamar Imre igazgató Guo Xiaojing igazgatóhelyettes
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尊敬的读者！

匈牙利与中国，即使不是近亲，也是远亲，只是由于时空的阻隔和风云的变幻，
使我们的了解有了距离。距离具有两重性，它在制造陌生的同时，也蕴育着美感——
这就是为什么海蓝德瓷器要临摹中国的图案，菲尔特艾斯特哈兹城堡要将中国风格揉
入巴洛克之中；这就是为什么霍朴•费伦茨要在布达佩斯建东亚博物馆，匈牙利科学院
要成立东方学馆；这就是为什么历史上有那么多匈牙利传教士和探险家早从14世纪开
始就一次次地向东远游；这就是为什么罗兰大学不仅在85年前开设了中文系，而且又
在两年前承办了孔子学院。

正是因为距离的美，反过来又让我们产生了缩短它的奢望，想通过各种途径、
借助各种手段接近美。毫无疑问，中匈联手协办的孔子学院，为想了解中国、 走近中
国的朋友们开通了一列特别快车，不仅提供汉语学习，举办文化活动，组织关于现代
中国的专家讲坛，还通过电影俱乐部、 联谊沙龙等多种形式，尽量满足尽可能多、 尽
可能广人群的知识渴求。

去年的北京奥运会，可以说让全世界大开了眼界。中国不仅早就不是穿长袍马褂
束马尾辫的中国，而且早就不是运动连年、 闭关自守的中国了，今天的中国，不仅复
兴了儒学，也振兴了科学，中国人将“长城”修到了极地，将“神州”送进了宇宙。
如果现在你去北京，刚在茶馆赏完京戏，就可去酒吧听听摇滚；刚看过故宫的金銮宝
殿，就可到798艺术工厂体验先锋；刚在饭桌上聊完老子，就可在谈判桌上洽谈
生意……

过去的人学汉语，大多为了搞学问；今天的人学汉语，不少是为了做生意，这并
非说明学汉语的目的变了，而是说明汉语的用途广了，想学汉语的人群也广了。要知
道，在21世纪，全球都掀起汉语热。远了不说，就说匈牙利，这里的中国公司数以千
计，家家都需要精通汉语的人才。

中国人听到高深难懂的东西时，通常会说：“像听天书一样。”匈牙利人则说：
“这对我来说是汉语！”可见，在匈牙利人的脑子里，汉语就是玄秘的天书。但当你
鼓足勇气坐进我们的汉语课堂，你就会发现，汉语并不像你想象的那么难，甚至从语
法来说，要比匈牙利语还容易得多；中国的方块字看上去复杂，但是当你接触了后，
你又会发现，象形字就像一张张脸，许多让你过目不忘。总之，孔子学院的教学以生
动有效为准则，哪怕你来听一个短期班，也会让你有所收获。

罗兰大学孔子学院于2006年12月正式挂牌成立，开展的项目逐渐丰富，今年是中
匈建交60周年，我们将推出更多元的项目，组织更多彩的活动，以庆祝这个庆典之年，
推动中匈文化的进一步交流。

请 您 继 续关注我们每年两次出 版的免费双语杂 志——《孔子学院
节目手册》，找到您感兴趣的内容，成为我们的学员、 听众、 客人和朋友。

布达佩斯，2009年2月

郝清新   博士 郭晓晶
罗兰大学孔子学院院长 罗兰大学孔子学院副院长
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február 27. HOLDÚJÉVI GÁLAMŰSOR
Időpont: 2009. február 27. (péntek) 17:00-18:30
Helyszín: ELTE Jogi kar Díszterem, 1056 Budapest, Egyetem tér 1-3.

A Konfuciusz Intézet idén is – immár harmadszorra – kínai és magyar művészek közreműködésével megrendezett Holdújévi
gálaműsorral köszönti a kínai újévet, amely a szerte a világban található kínai kolóniák számára is az év legfontosabb ünnepe.
A hamarosan bekövetkező kínai újév számtalan nagyszerű lehetőséget kínál mindannyiunk számára.
Sok sikert és boldogságot kívánunk mindenkinek a “Bivaly évében” is!

2月27日

新年音乐会
时间：2009年2月27日 （星期五）17:00-18:30时
地点：罗兰大学法学院礼堂，布达佩斯五区大学广场1-3号

罗兰大学孔子学院今年将第三次举办一年一度的迎春晚会，邀请中国和匈牙利
艺术家同台演出，欢庆中国的春节。对于遍布世界的中国人来讲，春节是一年里最为重要的
传统佳节。即将到来的中国新年，将为我们所有人带来不可胜数的好运和良机。

恭祝大家牛年吉祥，万事如意！

KIÁLLÍTÁS
Helyszín: 2014 Csobánka, Béke út 6.
Időpont: 2009. február 16- március 9.

Az EKI olimpiai témájú utazó fotókiállítása február 16  és március 9 -e között megtekinthető lesz a Csobánkai Közösségi Ház
és Könyvtár kiállítótermében.
A kínai fotósok által felajánlott, a sportesemények emlékezetes és érzelmes pillanatait megörökítő fotók ingyenesen
megtekinthetők a művelődési házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2月16日至3月9日

北京奥运摄影展
地点：乔班卡镇政府与图书馆展览大厅
时间：2009年2月16日-3月9日

罗兰大学孔子学院将于2月16日至3月9日在乔班卡镇政府与图书馆展
览大厅举办以北京奥运会为主题的摄影展览，观众可以到文化馆免费参观。

这次摄影展的参展作品由中国汉办提供，记录并且再现了这次体育盛
会的辉煌场景和感人瞬间。

欢迎大家前来免费参观！
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január
27.

ISMERKEDÉS A MAI KÍNÁVAL – ELŐADÁS-SOROZAT

Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatási Központja által szervezett ingyenes előadás-sorozat
2009-ben is folytatódik. A rendezvényekre minden érdeklőt szeretettel várunk!

Az előadások minden hónap utolsó keddjén, 18:00-kor kezdődnek
Helyszín: ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F magasföldszint, Kodály terem
A belépés ingyenes!

关于现代中国的系列讲座

罗兰大学孔子学院现代中国研究中心组织的、 听众免费参加的系列讲座将在
2009年继续举办。诚邀朋友们踊跃参加！

讲座将从每个月最后一周的星期二晚上18：00点开始。
地点:罗兰大学文学院科达伊大教室，布达佩斯博物馆大街4/F楼一层

所有的讲座均为免费！

Simon Adrienn:
Vállalaton belüli kommunikáció Kínában

Ahogy a kínai társadalom minden területén, úgy a kínai vállalatokon belül is a nyugatitól igencsak eltérő módon zajlik a
kommunikáció, az információáramlás és a döntéshozatal. Akár vezetőként, akár alkalmazottként, akár üzleti partnerként
kerülünk kapcsolatba kínai cégekkel, óhatatlanul szembesülni fogunk a kulturális különbségekkel. Mivel a magyar-kínai gaz-
dasági kapcsolatok gyors ütemben bővülnek, egyre többeket érint nálunk is az a kérdés, hogy miként lehet hatékonyan
tevékenykedni és kommunikálni a kínai vállalati struktúrában. Az előadás ezzel kapcsolatban kíván támpontokat nyújtani.

Simon Adrienn szaktolmács, szakfordító, protokollszakértő

1月27日

讲座：《中国的企业内交流》
主讲：西蒙•奥德里安

今天的中国不仅是一个实力雄厚的经济大国，并在许多不同的科学技术领域也居于领先
地位。在过去了的三十年里，开放政策和“四个现代化”带来了巨大的经济与社会变化。
目前正在进行中的《第十一个五年计划》的口号是“自主创新”和“科学计划的发展观”，
在关于支持研究与发展的相关部分，它们被列为政府所应承担的义务。通过不同的计划，比
如第863项或第973项，科学技术的发展在过去二十年间得到了中央政府的鼎力支持。这个讲
座将会介绍中国研究与发展的机构体系和予以支持的财政基础，此外还将谈及在一些主要领
域内欧盟与中国之间的共同项目以及匈牙利与中国之间的合作。

西蒙•奥德里安：专业口译和笔译翻译，礼宾专家
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30.

Geiger Mihály: 
Kína tudománya

Kína ma már nemcsak gazdasági nagyhatalom, de a különböző tudományterületeken is az élvonalba került. A nyitás
politikája és a „négy modernizáció” jelentős gazdasági és társadalmi változásokat generált az elmúlt harminc év folyamán.
A jelenleg zajló XI. ötéves terv jelszavai, a „hazai innováció” és „tudományosan tervezett fejlődés” is a kormány
elkötelezettségét demonstrálja a K+F-támogatásokkal kapcsolatban. Különböző programok révén, mint a 863-as vagy a
973-as a technológiai fejlesztés jelentős támogatásokat kapott a központi kormányzattól az elmúlt 20 évben. Az előadás
bemutatja a kínai K+F intézményrendszerét és az azt támogató pénzügyi alapokat, emellett kitér az EU-Kína közös pro-
gramokra és a magyar-kínai együttműködés főbb területeire.

Geiger Mihály a Külügyminisztérium munkatársa, volt pekingi tudományos és technikai attasé

2月24日

讲座：《中国科技》
主讲：盖依格•米哈伊

今天的中国不仅是一个实力雄厚的经济大国，并在许多不同的科学技术领域也居于领先
地位。在过去了的三十年里，开放政策和“四个现代化”带来了巨大的经济与社会变化。目
前正在进行中的《第十一个五年计划》的口号是“自主创新”和“科学计划的发展观”，在
关于支持研究与发展的相关部分，它们被列为政府所应承担的义务。通过不同的计划，比如
第863项或第973项，科学技术的发展在过去二十年间得到了中央政府的鼎力支持。这个讲座
将会介绍中国研究与发展的机构体系和予以支持的财政基础，此外还将谈及在一些主要领域
内欧盟与中国之间的共同项目以及匈牙利与中国之间的合作。

盖依格•米哈伊：在外交部工作，曾任匈牙利驻北京大使馆科技参赞。

Krajczár Gyula:
A sárkány fészke - Kína egy újságíró szemével

Az előadó három évet élt Kínában tudósítóként, bejárta a hatalmas országot, megismerkedett a legkülönbözőbb rétegekből
való lakóival. Tapasztalatait A sárkány fészke című könyvében foglalta össze, s blogot is ír Ázsiáról (chinanotebook.nolblog.hu).
Az előadásban - személyes élményei alapján - azt igyekszik megragadni, hogy mi a kínai csoda titka, mi Kína helye a
világban, s merre tart a világ legnépesebb nagyhatalma.

Krajczár Gyula, a Népszabadság főszerkesztő-helyettese, volt pekingi tudósítója.

3月30日

讲座：《龙巢——一位外国记者眼里的中国》
主讲：克拉依查尔•久勒

讲演者作为驻外记者曾在北京生活了三年，游历了那个辽阔的国度，结识了不同阶层的
居民。他在题为《龙巢》的讲座中将综合介绍他的丰富体验，他开有谈论亚洲话题的文学博

4
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28.

május
26.

5

客（chinanotebook.nolblog.hu）。他在讲演中将根据自己的个人感受，向我们详细讲述究竟
什么是中国神奇的奥秘？中国在世界上的位置又是什么？中国是如何保持世界上最受大众欢迎
的强大政权的？

克拉依查尔•久勒：《人民自由报》副主编，曾经担任驻北京记者。

Dr. Salát Gergely:
Pop- és rockzene a mai Kínában

Az 1980-as évek elejéig a könnyűzene szinte teljesen ismeretlen volt Kínában, azóta azonban az ország a világ egyik leg-
nagyobb zenei piacává vált. Ma már a pop- és rockzene minden ága megtalálható Kínában, a hiphoptól a punkig, az R’n’B-
től az indusztriális metálig. A legtöbb előadó nyugati mintákat követ, de az sem ritka, hogy a számokba hagyományos kínai
elemeket is beépítenek. Az előadás videoklipeken keresztül igyekszik némi ízelítőt adni a mai kínai könnyűzenei életről.

Dr. Salát Gergely sinológus, az EKI MKK vezetője

4月28日

讲座：《今日中国的流行乐和摇滚乐》
主讲：邵莱特博士

早在20世纪80年代初，通俗音乐在中国尚且无人知晓，但从那之后，中国摇身变成了世
界最大的音乐市场之一。今天，在中国可以找到流行乐和摇滚乐的各个流派，从街舞音乐到朋
克音乐，从节奏布鲁斯到工业金属乐。绝大多数歌手都是模仿西方的样板，并将传统的中国元

素也融入其中。讲演期间，还将通过播放音乐电视片介绍今日中国的通俗音乐生活。

邵莱特博士：汉学家，罗兰大学孔子学院与现代中国研究中心负责人。

Monori Gábor: 
Az állami, kormányzati szerepvállalás szerepe a kínai kapcsolatokban

Miért fontos a politikai, protokolláris háttértámogatás a gazdasági jellegű folyamatok szempontjából? Mit jelent Kína es-
etében a bürokratikus-piaci koordináció? Milyen körülmények között lehet sikeres a magyar-kínai üzlet? Milyen Kínában egy
jól működő magyar vállalkozás? A Kínával való sikeres nemzetközi gazdasági együttműködés fontos eleme a közreműködők
nemzeti szintű kapcsolata, melynek megteremtése az üzleti szféra, a helyi szintű közigazgatási vezetők és az állami szintű
vezetők közös feladata.

Monori Gábor a Világgazdasági Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa
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június 30.

5月26日

讲座：《与中国问题相关的国家、 政府的角色扮演》
主讲：莫诺里•卡伯尔

为什么从以经济为特征的进程角度看，政治与外交的幕后变化十分重要？匈牙利与中国
之间的贸易在什么样的环境下才可能成功？一个在中国运转良好的匈牙利企业是什么样的？
与中国进行的成功的国际经济合作的重要元素是合作者是否拥有国家级关系，而国家级关系
的建立，则是生意领域、 地方级行政领导人和国家级领导人之间的共同任务。

莫诺里•卡伯尔：世界经济研究所助理研究员。

Juhász Ottó: Kína – új korszak, új dilemmák. 

Kína kétszeresen is új korszakot él át. A piacgazdasági stratégia folytatása a „gondolkodás felszabadításának” új fordulóját
igényli. Ugyanakkor a világgazdasági-világpolitikai környezet is változóban van, az eddig alkalmazott megoldások könnyen
érvényüket veszítik. Milyen válaszokat ad Kína az új helyzetre?

Juhász Ottó Kína-szakértő, volt pekingi nagykövet

6月30日

讲座：《中国——新的时代，新的困境》
主讲：叶桐

中国经历了双重的新时代。市场经济政策的继续贯彻，要求实现“思想解放”的新转折。
与此同时，世界经济 、 政治均处在变化之中，至今为止的实用性解决办法很容易丧失其效力。
对于新的形势，中国的回答是什么？

叶桐：中国问题专家，曾任匈牙利驻中国大使。
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március 28.

TOVÁBBKÉPZÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANÁROK RÉSZÉRE
Időpont: 2009. március 28., április 25.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I.em./16.

Idén is folytatódik az Intézeten belül az általános és középiskolai tanárok számára szervezett továbbképzés, az Ázsiával 
kapcsolatos ismeretek bővítése. A továbbképzésre jelentkező tanárok ebben a félévben is két szombati alkalommal nyerhetnek
betekintést a kínai irodalom, filozófia és történelem világába.

为小学与中学教师举办的中国知识培训

时间：2009年3月28日，4月25日
地点：罗兰大学孔子学院，布达佩斯博物馆大街4/F楼一层16号

今年，孔子学院将继续为中小学进修教师举办培训活动，扩展与亚洲有关的知识。
申请参加培训的教师在上半年里可以有两次机会（两个星期六），了解一下中国的文学、 哲学
和历史。

Dr. Salát Gergely előadása: Klasszikus Kínai irodalom

Az idei első előadást Dr. Salát Gergely sinológus, a Modern Kína-kutatási Központ vezetője tartja március 28 -án, 
10:00 órától. 
Témája: Klasszikus Kínai irodalom
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I.em./16

Az előadásról:
Nincs nép, amelynek életében akkora szerepet játszott volna az irodalom, mint a kínaiakéban. Kr. e.
1000 körültől már sorra születtek a szépirodalmi művek, s ezek ismerete nemcsak az elvárt műveltség
része volt, hanem a hivatalnokvizsgák követelménye is. Az előadás sorra veszi a klasszikus kínai iro-
dalom főbb műfajait, a legjelentősebb műveket és alkotókat, a kínai műalkotások sajátosságait, és
igyekszik felvázolni azt a különleges szerepet, amelyet az írott szó játszott a kínai társadalomban

3月28日
今年的第一次培训将于3月28日10:00时开始，由汉学家、 现代中国研究中心负责人邵莱特

博士主讲。 
主题：中国古典文学
地点：罗兰大学孔子学院，布达佩斯博物馆大街4/F楼一层16号

在世界上没有任何一个民族的文学会像在中国文学那样，在本民族的大众生活中扮演如此
重要的角色。从公元前1000年起，就接连不断地诞生了许多文学作品，不仅被受过教育的人们
所接受，而且还是官场考试的指定内容。该讲座将逐一介绍中国古典文学的主要文学体裁、 最

重要的作品和作家、 以及中国文学创作的特点，试图勾画出文字在中国社会所扮演的独特角色。
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április 25. Dr. Jordán Gyula előadása: Kína legújabb-kori története 

A továbbképzési program keretében zajló második előadást Dr. Jordán Gyula politológus, az ELTE nyugalmazott docense tartja
április 25 -én 10:00 órától.
Témája: Kína legújabb-kori története
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I.em./16
Az előadásról:
Az előadás nem vállalkozhat Kína legújabb-kori történetének rendszeres áttekintésére, ehelyett egyes témaköröket, prob-
lémákat kíván vizsgálni az ország modernizációs útja szempontjából. Hangsúlyt helyez a külső tényező szerepére a mo-
dernizáció folyamatában, érinti a Han identitás, a kulturalizmus, a XIX-XX. század fordulójának társadalmi változásait, és
az adott szempontból értékeli a maói és az őt követő, máig terjedő időszakot.

4月25日
培训项目中的第二讲于4月25日10:00时开始，由政治学家、 罗兰大学退休教师师尤丹

久拉博士主讲。
主题：中国最新时期的历史
地点：罗兰大学孔子学院，布达佩斯博物馆大街4/F楼一层16号
这一讲座并非是对中国最新时期历史的系统透视，而是想从中国现代化之路的角度，

对个别的话题与问题进行调查分析。重点放在现代化进程中的外在因素所扮演的角色，涉及
到“汉”的同一性、 文化性、 19世纪与20世纪转折期间的社会变化，并从这一角度对毛泽东
时期、 毛泽东去世后时期、 直到今天的历史时期进行评价。

FILMKLUB A KONFUCIUSZ INTÉZETBEN

Az ELTE Konfuciusz Intézet filmklubja 2009-ben is szeretettel várja a kínai filmek kedvelőit!
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/F magasföldszint, Buzágh-terem
Időpont: 2009. március 3.,  április 7., május 5., június 2.
Az előadások 19:00-kor kezdődnek.
A belépés ingyenes.
A filmeket a Kínai Nagykövetség bocsátotta rendelkezésünkre.
A filmváltoztatás jogát fenntartjuk.
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孔子学院电影俱乐部

罗兰大学孔子学院电影俱乐部在2009年继续为喜欢中国影片的朋友们播映电影！
地点：罗兰大学文学院，博物馆大街4/F楼一层布扎格礼堂
时间：2009年3月3日，4月7日，5月5日，6月2日
电影均从19:00时开始播映。
免费观看。
衷心感谢中国驻匈牙利大使馆为孔子学院提供以下影片。
我们保留所播放影片的更换权。

A hazavezető út

A városi üzletember, Luo Yusheng hazatér szülőfalujába hogy eltemesse elhunyt édesapját. A nagyszabású, tradicionális
ceremónia szervezése közepette felidézi szülei egykori találkozásának mágikus történetét.
A vetítés időpontja: 2009. május 5., 19:00
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/F magasföldszint Buzágh-terem
A filmet kínai nyelven, angol felirattal vetítjük!

3月3日
《我的父亲母亲》

城里的商人刘玉生为了给过世了的父亲举办葬礼而回到家乡。在筹办隆重、
传统的葬礼期间，他发现了父母当年相识的感人故事。
播映时间：2009年3月3日19:00时
播映地点：罗兰大学文学院，博物馆大街4/F楼一层布扎格礼堂

该片为中文原声，英文字幕！

Anyu

A Sun Zhou rendezte, számos díjat nyert 1999-es filmben Gong Li egy nehéz helyzetben lévő, egyedülálló édesanyát alakít,
aki mindent megtesz, hogy halláskárosult kisfiának megfelelő körülményeket biztosíthasson.  
A vetítés időpontja: 2009. április 7., 19:00
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/F magasföldszint Buzágh-terem
A filmet kínai nyelven, angol felirattal vetítjük!

4月7日
《漂亮妈妈》 

在这部于1999年拍摄的、 由孙周执导、 曾获多项大奖的影片里，
巩俐塑造了一位生活在困境中的单身妈妈形象，她付出自己的一切努
力为听障儿子创造相对良好的生活环境。
播映时间：2009年4月7日19:00时
播映地点：罗兰大学文学院，博物馆大街4/F楼一层布扎格礼堂

该片为中文原声，英文字幕！
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Kínai nyelvtanfolyamok** (8 hetes - 32 tanórás heti 2x2 vagy 1x4 tanóra)
Szintek beosztás időpont tanfolyam jegyzet+CD Megjegyzés

Magyar nyelvtanfolyamok kínaiaknak (8 hetes - 32 tanórás - heti 2x2 tanóra)
Szintek beosztás időpont tanfolyam jegyzet+CD Megjegyzés

 HSK VIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ INTENZÍV TANFOLYAMOK (10 fős csoportok)
dátumok beosztás időpont tanfolyam jegyzet

Az órák időpontja, anyaga és díjazása megbeszélés szerint. 

(*) : A megadott árak 2009. 03.  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 óra (60perc) ára: 4.000,- Ft. Min. óraszám: 10 tanóra.

(A 10 órát maximum két hónap alatt le kell hallgatni.)
MAGÁNTANULÓK:

HSK-N 05.04.-06.26. időpontegyeztetés április közepétől

kezdő és haladó H - SZ
csoportok K-CS

K1, K2, K3, H - SZ
K4, K5, K6. K - CS 32.000 Ft* 3.500Ft*
modulok SZOMBAT 10.00-13.00

18.00-19.30
Tanfolyamaink kezdési időpontjáról
készséggel adunk felvilágosítást a 

411-65-97 -es telefonszámon

Kezdő és haladó tanfolyamaink
folyamatosan indulnak18.00-19.30 40.000 Ft* 3.500 Ft*

40 000 Ft*    3 500 Ft*

KERESKEDELMI NYELVVIZSGA ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT (10 fős csoportok)
dátumok beosztás időpont tanfolyam jegyzet

BCT-N 03.10.-04.30. 40 000 Ft*    3 500 Ft*

Tanfolyamaink kezdési időpontjáról készséggel adunk felvilágosítást a  411-65-97 -es telefonszámon

kedd
csötörtök

15.30-17.00
17.00-18.30
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kínai anyanyelvű, angolul oktató tanárok
magyar anyanyelvű tanárok

minimum 6 fő (max.15 fő)

tanfolyamaink modul-rendszerben zajlanak (1 - 10)

Minden modul végén a hallgatók írásbeli és szóbeli záróvizsgát tesznek.
A záróvizsgán elért eredményről Modulzáró Bizonyítványt kapnak.
A vizsgán való részvétel nem kötelező, de ajánlott, mert így a hallgatók az
elért eredmények alapján pontos képet kapnak tudásszintjükről.
Minden  csoportban a legeredményesebb hallgató 20 %-os kedvezményt kap a
a teljes tanfolyami díj árából a következő modul befizetésekor. (***)

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

Helyszín:    ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt.-i Kampuszában

BELÉPŐSZINT:
ALAP- KÖZÉPFOK:
FELSŐFOK:

2009.11.08.            VASÁRNAP       10.00-14.00           Vizsgadíj
8.000 Ft

10.000 Ft
10.000 Ft

HSK VIZSGA ( Hanyu Shuiping Kaoshi )

A HSK vizsgával kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a konfuciuszintézet.hu weboldalon
vagy készséggel adunk felvilágosítást a  411-65-97-es telefonszámon 

BCT ( Business Chinese Test )
Időpont 2009.11.14. SZOMBAT 10.00-14.00 Vizsgadíj 8.000Ft
Helyszín                        ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt.-i Kampuszában

YCT ( Young Learners Chinese Test )
Időpont 2009.11.21. SZOMBAT 10.00-14.00 Vizsgadíj 8.000Ft
Helyszín                        ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt.-i Kampuszában
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汉语学习班** ( 8 周32 学时  每周 2x2 或 1x4 学时 )
班级 日期 时间 学习班 教材+光盘 备注

匈语学习班 ( 8 周 32 学时  每周 2x2 学时 )
班级 日期 时间 学习班 教材+光盘 备注

 汉语水平考试（HSK）考前辅导班 ( 10 人班)
开课时间 日期 时间 学费 教材

上课时间、 教材根据需要商定

(*): 所公布的学费价格从 2009年03月01日开始调整

(**): 特殊优惠: 罗兰大学学生，罗兰大学工作人员

罗兰大学毕业生

(***): 以上优惠，不影响对其它优惠的享用 ！

公司汉语学习班

上课时间和教材根据需要商定
每学时 ( 60 分钟) 学费： 4000福林，最少学时数：10 学时

要求该10学时要在两个月内完成。
一对一汉语学习

HSK-N 05. 04.-06. 26. 具体上课地点4月中旬后通知 40 000 福林*  3 500 福林*

 商务汉语考试（BCT）考前辅导班 ( 10 人班)
开课时间 日期 时间 学费 教材

BCT-N 03. 10.-04. 30. 

初级和中级班

K1, K2, K3, 周一、 周三

K4, K5, K6. 周二 、 周四 32 000 福林* 3 500福林*
周六 10:00-13:00

18:00-19:30 详情请致电411－65－97

详情请致电411－65－9718:00-19:30 40 000福林* 3 500福林*周一、 周三

周二 、 周四

40 000 福林*  3 500 福林*
周二 15:30-17:00
周四 17:00-18:30
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中文母语老师
匈牙利母语老师

最少 6 人（最多15 人）

每期培训班结束，设有笔试和口试
成绩合格颁发结业证书

结业考试成绩最优异的学生将享受25％的继续学习
优惠(***)

学员同时交纳两期培训班学费可以享受10 %优惠

学员同时交纳两期培训班学费可以享受10 %优惠

罗兰大学孔子学院
在上述地点交纳学费
报名时学员可以获得详细信息并得到教材

教师:

班级人数:

考试:

优惠:

报名:

上课地点:罗兰大学 孔子学院 

基础

初、  中等

高等

10月 19日 10:00-14:00 考试费

8.000福林
10.000福林
10.000福林

汉语水平考试（HSK）

商务汉语考试（BCT)

时间 11月 14日 10:00-14:00 考试费 8.000福林
地点 罗兰大学孔子学院

少儿汉语考试（YCT)
时间 11月 21日 10:00-14:00 考试费 6.000福林
地点 罗兰大学孔子学院

地点                           罗兰大学孔子学院

关于汉语水平考试（HSK）的详细信息请看孔子学院 网页 www.konfuciuszintézet.hu
或拨打咨询电话 411-65-97
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május 5.

június 2.

A szerelem ideje

A Jianqi Huo rendezte 2005-ös számos díjat nyert alkotás egy tiltott szerelem történetét meséli el. A Kulturális Forradalom
idején egymásba szerető pár Rómeó és Júlia történetéből reményt merítve 12 évet vár hogy szerelmük beteljesülhessen... 
A vetítés időpontja: 2009. március 3., 19:00
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/F magasföldszint Buzágh-terem

A filmet kínai nyelven, angol felirattal vetítjük! 

5月5日

《情人结》
在这部拍摄于2005年、 由霍建起执导、 曾获得多项大奖的影

片里，讲述了一个被禁止了的爱情故事。在文化大革命期间，一
对倾心相爱的罗密欧与朱丽叶满怀希望地等待了12年，终于得到
了他们的爱情……
播映时间：2009年5月5日19:00时
播映地点：罗兰大学文学院，博物馆大街4/F楼一层布扎格礼堂

该片为中文原声，英文字幕！

Huangshi gyermekei

A Roger Spottiswoode rendezte kínai, amerikai és német kooprodukcióban készült, valós történeten alapuló film a Nanjingi
mészárlás közepette játszódik. 
Egy fiatal brit tudósító, George Hogg (Jonathan Rhys Meyers) és egy kínai partizán vezető (Chow Yun-fat) egy többszáz
mérföldes utazásra indulnak a Liu Pan Shan hóborította hegyein át, hogy hatvan árvát a háború borzalmai elől a bizton-
ságba menekítsenek. 
A vetítés időpontja: 2009. június 2., 19:00
Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest Múzeum krt. 4/F magasföldszint Buzágh-terem

A filmet angol nyelven, kínai felirattal vetítjük! 

6月2日

《黄石的孩子》
这是一部由美国大导演罗杰•斯波蒂伍德执导 、 中、 美、 德国联

合摄制的故事片，影片是根据一个在南京大屠杀期间发生的真实故事
拍摄的。 

一位年轻的英国驻外记者乔治•霍格（约翰•瑞斯•梅耶尔
扮演）和一位中国游击队队长（周润发扮演）一起翻山越岭走了数百
里路，穿过冰雪覆盖的六盘山，为了将60名孤儿救到远离战争的安全
地方。
播映时间：2009年6月2日19:00时
播映地点：罗兰大学文学院，博物馆大街4/F楼一层布扎格礼堂

该片为英文原声，中文字幕！
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február 6.

április 15.

KÍNAI KULTÚRÁLIS NAP A KÖZÉPISKOLÁKBAN

Helyszín: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium 1146 Budapest, Cházár András u. 10.
Időpont: 2009. február 6., 15:00-18:00 óráig

Az EKI kínai kulturális estet szervez a középiskolák számára, amelyek hivatalosan is tantervükbe iktatták a kínai nyelv ok-
tatását, hogy ezzel is ösztönözze a Kína iránt támadt újkeletű érdeklődést. 
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában (15:00-18:00 között) tartandó rendezvénynek részét képezi majd több, a kalligráfiát
és kínai teázási szokásokat bemutató stand, Kínát megjárt ösztöndíjasok élménybeszámolója, és kínai filmvetítés is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2月6日

中学校园里的“中国文化日”
地点：罗兰大学拉德诺蒂•米克洛什附属中学
时间：2009年2月6日 15:00-18:00时

罗兰大学孔子学院特为那些已将中文教学列入正式教学计划之内的中学举办 “中国文
化日”活动，旨在让更多的学生萌生对中国的兴趣。

我们将于2月6日15:00-18:00时在罗兰大学拉德诺蒂•米克洛什附属中学举办丰富多彩的
中国文化项目，其中包括书法表演和茶艺表演，并请曾去过中国的留学生讲述他们的亲身体
验，届时将播放中国电影。

诚邀所有对中国文化感兴趣的朋友前来参加！

KONFUCIUSZ KRÓNIKA

Az EKI ingyenes magazinja, a Konfuciusz Krónika következő száma várhatóan 2009. április 15-én fog
megjelenni. 
A második félévi kiadvány megjelenésének várható dátuma: szeptember 15.
A Konfuciusz Krónika évente kétszer megjelenő ingyenes kétnyelvű magazin, amely az Intézet
tevékenységét illető hírek mellett a kínai kultúrával kapcsolatos cikkek, riportok és tudósítások révén
igyekszik az olvasóhoz közelebb hozni a kínai világot.

罗兰大学孔子学院主办的下一期免费出版物预计在4月15日正式发行。
下半年的出版物预定出版时间为9月15日。

《孔子学院通讯》是每年出 版两期的匈中双语免费刊物，
除了报道孔子学院活动的新闻之外，还通过刊登与中国有关的文章 、 报道
和知识介绍，试图帮助读者走近中国。

15
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április 23.

május 
16-17.

KONFERENCIA

Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti buddhizmus Konferencia a Konfuciusz Intézetben
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I.em./16.
Időpont: 2009. április 23.
A Távol-keleti Intézet, a tibeti szak gazdája és a Tibet Társaság, a végzett tibetológusok és felsőbb éves tibeti szakos hallgatók
tudományos műhelye előadássorozattal tiszteleg a tibeti és buddhista kultúra feltárója előtt születésének 225. évfordulója
alkalmából. Kőrösi Csoma Sándor tibeti nyelvtanával, tibeti-angol szótárával kulcsot adott az általa megteremtett tudományág,
a Tibet-kutatás művelőinek kezébe, míg szanszkrit-tibeti-angol buddhista terminológiai szótára  és a folyóiratokban publikált
tanulmányai a felmérhetetlen gazdagságú buddhista kultúra legjelentősebb vonatkozásait tárták fel -- máig alapul szolgálnak
a további kutatások számára. Az előadók Kőrösi Csoma Sándor tudományos munkásságának eredményeit mutatják be.

4月23日

研讨会
在孔子学院举办克洛什•乔玛•山多尔与西藏佛学学术会议
时间：2009年4月23日
地点：罗兰大学孔子学院，布达佩斯博物馆大街4/F楼一层16号

远东研究所藏学专业 、 西藏协会、 已经毕业了的藏学研究者和藏学系高年级学生将一起
通 过 举 办 系 列 学 术 讲 座 的 形 式 ， 纪 念 西 藏 与 佛 教 文 化 的 发 掘 者 — —
克洛什•乔玛•山多尔诞辰225周年。克洛什•乔玛•山多尔撰写的《藏语语法》和《藏语字典
》奠定了藏学的基础，并为研究藏文化的学者们提供了钥匙，他编篡的《梵语-藏语-
英语佛教术语词典》和发表在期刊上的学术文章展示了佛教文化的丰富面貌——
至今都为在这一领域继续跋涉的学者们提供着重要的根基。系列讲座将对克洛什•乔玛•山多
尔的学术研究成果进行多方位的介绍。

MÚZEUMOK MAJÁLISA

Múzeumok Majálisa május 16-17-én (szombaton és vasárnap) reggeltől késő estig a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében.
Az idei, immár tizennegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Múzeumok Majálisán az ELTE Konfuciusz Intézet és a Hopp
Ferenc Múzeum a Múzeumkertben felállított közös sátrában várja a kínai kultúra iránt  érdeklődőket, tradicionális kínai pa-
pírkivágással színesítve a programot.

5月16日-17日

“博物馆荟萃”

一年一度的“博物馆荟萃”将于5月16日-17日（星期六和星期日）在匈牙利民族博物馆

花园内举行，活动将从早晨持续到晚上。 
在今年第14届“博物馆荟萃”活动中，罗兰大学孔子学院将与霍普•费伦茨东亚艺术博物

馆联手在匈牙利民族博物馆花园内共设展亭，恭候所有对中国文化感兴趣的朋友们，并将用

传统的中国剪纸为活动增添色彩。
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május
28-29.

SINOLÓGIAI KONFERENCIA

Nemzetközi konferencia: A Közép-Kelet-Európa és Kína közti kulturális kapcsolatok múltja és jelene
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F I.em./16.
Időpont: 2009. május 28-29.,
A sinológia Közép-, és Kelet Európában már jelentős múltra tekinthet vissza.
2009 májusában a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem Tengerentúli Sinológia Kutatóközpontja (National Research Center of Over-
seas Sinology at Beijing Foreign Studies University) és az ELTE Konfuciusz Intézet közösen lesz házigazdája a 2009. május
28-29. közt “A Közép-Kelet-Európa és Kína közti kulturális kapcsolatok múltja és jelene” címmel megrendezendő nemzetközi

konferenciának.

5月28日-29日

国际汉学会议
国际学术会议：《中东欧与中国文化关系的过去与现在》
地点：罗兰大学孔子学院，布达佩斯博物馆大街4/F楼一层16号
时间： 2009年5月28-29日

中东欧的汉学研究源远流长。北京外国语大学中国海外汉学研究中心将与孔子学院
联手，于2009年5月28日至29日共同举办“中国与中东欧文华交流的历史与现状国际学术研讨
会”。

HAGYOMÁNYOS KÍNAI NÉPZENEI GÁLA

Időpont: május 28. 19.00 óra
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Köszönjük a kínai népnek a támogatását és segítségét!

Kína csodás zenei kulturális hagyománnyal rendelkezik. Az ország eme több ezer éves öröksége folyamatosan fejlődött és fe-
jlődik máig is. Jelenleg a kínai népzene nagy népszerűségnek örvend szerte a világban. A Kínából érkezett művészek színes
zenei előadásokkal, gazdag népzenei hagyománnyal, ugyanakkor kortárs zenei vonulattal bíró dalokkal lépnek a nagyközönség
elé.

5月28日

中国传统民乐演出
时间：5月28日晚19：00

地点：罗兰大学

衷心感谢中国人民对外友好协会提供的大力支持和帮助！

中国有着灿烂的音乐文化传统。经过数千年的继承、 改革和发展，现在中国民族音乐在世
界上已独树一帜。来自中国的艺术家将以其丰富多彩的形式演奏 、 演唱大量极富浓郁民族风格
的作品，同时，也以其独特的艺术形式展现了中国当代的音乐风貌。

május 28.

progr2009-jav tott5:Layout 1  2009.02.25.  15:05  Page 20



18

május 31.

június 27.

GYEREKNAP A LIGETBEN

Időpont: 2009. május 31.
Helyszín: Városliget, Petőfi Csarnok előtti Napozórét

Immár hagyományosan, május utolsó vasárnapján az EKI is képviselteti magát a Nemzetek Utcája
nevű, idén 19. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvénysorozaton. A Konfuciusz Intézet sátra
reggeltől késő estig várja a Kína iránt érdeklődő gyerekeket és szüleiket.
Ízelítő a sok érdekes programból: ismerkedés a kínai kalligráfiával, tus és íróecset használatának
tanítása, pingpong bajnokság, arcfestés, kínai selyemruha-próba, kínai társasjáték, mogyoróevés
pálcikával, „Ki tud többet Kínáról” kvízverseny, papírkivágás…
Ajándékok, értékes nyeremények.
Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a Kínai kultúra, és közelebbről is ismerkedni szeretne vele.

Gyere ki a Ligetbe, és töltsünk együtt egy kellemes napot sok játékkal, sok nevetéssel!

5月31日

儿童节活动
时间：2009年5月31日
地点：布达佩斯城市公园，裴多菲剧场前

每年5月的最后一个星期日，布达佩斯的城市公园都会举办题为“国际大街”的儿童节庆
祝活动，今年已是第19届。对于罗兰大学孔子学院来说，每年参加这个活动已经形成了传统。

孔子学院搭设的帐篷将从早晨开放到晚上，恭候所有对中国文化感兴趣的孩子和家长们前来
参加。

我们为孩子们准备了丰富多彩的趣味活动：介绍中国书法，教孩子们使用毛笔，举办乒
乓球比赛，画脸谱，试穿中国丝绸服装，玩中国的集体游戏，用筷子吃花生，“谁对中国知
道得最多”知识竞赛，剪纸……
届时将备有礼品和有意义的奖品。
诚邀所有对中国文化感兴趣、 并想近距离了解中国的朋友们前来参加。
请来城市公园吧，让我们用游戏和欢笑共度一个难忘的周末！

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

Az EKI a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat keretében június 27-én (szombaton) 18:00-20:00 óráig a Ráth György
Múzeum kertjében várja a kínai kultúra iránt  érdeklődőket tradicionális kínai papírkivágással színesítve a programot. 
22:00 után a Hopp Ferenc Múzeumban teabemutatóval és Yu Zemin mesteri kalligráfiáival folytatódik a műsor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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6月27日

博物馆之夜

KÍNAI SZALON

Az EKI-ben megrendezendő ismerkedési estet követően kirándulást szervezünk a közeli Nagy Hideghegyre. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk, de kérjük részvételi szándékát idejében jelezze az Intézet felé a 411-6597-es telefonszámon, vagy az 
office@konfuciuszintezet.hu emailcímen.

汉语沙龙

该沙龙旨在加深在匈牙利生活的华人群体 、 学习中文的匈牙利学生、 以及对中国感兴趣
的朋友之间的关系，通过经常性的、 不定期举办的共同活动，增进相互了解，切身体验汉语、
了解中国。
我们不仅会在罗兰大学孔子学院举办中匈朋友的互识与联谊，还将组织去不远的

“大凉山”郊游。
真心欢迎大家踊跃报名，想参加活动的朋友们请及时与孔子学院办公室联系：

电话：061－411-6597
电邮：office@konfuciuszintezet.hu

在“博物馆之夜”系列活动中，罗兰大学孔子学院将于
6月27日（星期六）18:00-20:00在拉特•乔治博物馆的花园里恭候所
有对中国文化感兴趣的朋友们，并将用传统的中国剪纸为活动增添
色彩。

22时后，我们在霍普•费伦茨东亚艺术博物馆的花园里继续举办
活动，介绍中国茶艺，并请余泽民先生做书法表演。

诚邀所有对中国文化感兴趣的朋友们前来参加！
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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

罗兰大学孔子学院
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书法
Kalligráfia Tanfolyam a Konfuciusz Intézetben

A Konfuciusz Intézet 8 hetes kalligráfia tanfolyamot indít minden érdeklődő

számára. Az órákat a kalligráfiáiról méltán híres

Yu Zemin
művész úr tartja.

A tanfolyamok időpontja: minden hétfőn 18.00-19.30. 
Tanfolyamkezdési időpontok: 2009.02. 16, 2009.05.20.

A tanfolyam díja: 40.000.- Ft (Tartalmazza az órai eszközhasználatot is!)
Érdeklődi személyesen hétfőtől csütörtökig 10.00-18.00-ig, illetve pénteken 10.00-14.00-ig lehet

a Konfuciusz Intézetben, de telefonon a (06 -1) 411-65-97-es számon,
vagy e-mailben (konfuciuszintezet.hirek@gmail.com) is kereshet minket bizalommal!

中国书法班
孔子学院将开办为时八周的中国书法学习班。

了解书法历史，欣赏书法艺术

余泽民 先生
主讲

授课时间： 每周一17：30—19：00
开班时间： 2009年2月16日，2009年5月20日

学费: 40.000福林（其中包括书法学习工具！）
感兴趣者请于星期一至星期四10：0018：00，以及星期五10：0014：00到孔子

学院报名，或拨打(06 -1)411-65-97进行电话咨询，您也可以通过电邮
konfuciuszintezet.hirek@gmail.com与孔子学院办公室联系。

太极拳
Tajcsi Tanfolyam a Konfuciusz Intézetben

A Konfuciusz Intézet 8 alkalmas Tajcsi tanfolyamot indít minden érdeklődő számára 
szombat reggelenként a Fűvészkertben. 

Az órákat wushu bajnok tanár tartja!
A tanfolyam időpontja: szombat reggelenként 2 x 45 perc

Az első óra időpontja: 2009.04.18
A tanfolyam díja: 40.000.- ft

太极拳
学习班

孔子学院将于每周六上午在植物园
开办一期八次的太极拳学习班 

中国武术冠军亲任教练！
学习时间：每周六早晨2 x 45 分钟
开班时间：2009年4月18日
学费: 40.000福林
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