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2012 legfontosabb eseményei képekben

A Konfuciusz Intézetről

Alapítva: 2006-ban
•	 Hanban	kiváló	minősítése:	2007,	2011,	2012
•	 9	városban,	35	intézmény
•	 évente	több	mint	2000	diák
•	 30	anyanyelvű	szaktanár
•	 saját	magyar	nyelvű	tankönyv
•	 évente	50	kulturális	rendezvény
•	 Wen	Jiabao	miniszterelnök	fogadása,	2011
•	 Európai	Konfuciusz	Intézetek	 
3.	Konferenciájának	megrendezése,	2011



Az	 idei	évet	a	Konfuciusz	 Intézet	a	meg-
újulás	 jegyében	 kezdi.	 Célul	 tűztük	 ki,	
hogy	 a	 széleskörű	 oktatási	 tevékenység	
mellett,	 idén	 a	 kulturális	 programok	még	
színesebb	 skáláját	 dolgozzuk	 ki. Ezer 
arcú	Kína	előadássorozatunk fókuszába 
olyan válogatott témák kerültek, mint 
Kína és az űrkutatás, a kínai orvoslás, 
a modern kínai irodalom,	a	kínai	musz-
lim	közösség	,	az	ókori	Kína	bérgyilkosai	
és	 a	 Budapesten	 élő	 kínai	 diaszpóra.	 A	
nagy	 érdeklődésre	 való	 tekintettel	 újra	
indítjuk	 ingyenes	 látogatható	 tanfolyama-
inkat,	így	idén	minden	jelentkező	belekós-
tolhat	a	kalligráfia,	a	csomózás,	a	 taiji,	
a teakészítés művészetébe, megtanul-
hat baozi-t készíteni,	 és	 kipróbálhatja	 a	
madzsongot	 is.	 Közép-	 és	 általános	 is-
kolás	 korú	 gyerekeknek	 idén	 két	 alkotói	
pályázatot	is	kiírunk,	Képzeld nekem ezt 
jelenti Kína! és Egymás szemében el-
nevezésű	pályázataink	célja,	hogy	kreatív	
módon	inspirálja	a	fiatalokat	a	kínai	kultú-
ra	minél	alaposabb	megismerésére.	A	Te 
is lehetsz sztár Kínában	 és	 a	Chinese 
Bridge	 hagyományőrző	 versenyeinken	a	
kínaiul	 tanulók	 mutathatják	 be	 nyelvi	 és	
kulturális	tudásukat.	Ebben	a	félévben	szá-
mos	más	helyen	is	találkozhatnak	velünk	
az	érdeklődők:	tanáraink	előadnak	a	Szent	
István	Gimnázium	Ázsia	napján	és	a	Mille-
náris	Holdújéven	is	képviseltetjük	magun-
kat.	 Márciusban a Gó	 világbajnokságra	
látványos	 programokkal	 készülünk.	 Gye-
rekeknek	 szóló	 interaktív-	 és	 kézműves	 

napokat	 tartunk	 az	
AsiaCenter	 10.	 szü-
letésnapja	 és	 a	 Gyerek-
nap	 alkalmából,	 illetve	
június	 elején	 a	 Siketek	
és	 Nagyothallók	 Országos	
Szövetségének	 Központjában	 is	
fellépünk.	Márciusban	és	Májusban	
az	ODEON	Film	Clubbal	együttmű-
ködve	 kétszer	 tartunk	 ingyen	 láto-
gatható	kínai	filmestet.	A	féléven	át	
folyamatosan	 tartó	 kiállításainkkal,	
illetve	a	május	közepén	megrende-
zésre	 kerülő	 Konfuciusz Nappal 
igyekszünk	 élvezetes	 és	 színes	
módon	 bemutatni	 intézetünk	 mű-
ködését.	Szeretnénk,	ha	beindulna	
egy	pezsgő	látogatói	 fórum	a	Konfuciusz	
Intézet	 facebook	 oldalán,	 ahol	 mindenki	
véleményezheti	az	Intézet	által	szervezett	
programokat,	és	hasznos	tanácsokkal	és	
ötletekkel	segítheti	munkánkat.	Webolda-
lunkra	(www.	konfuciuszintezet.hu)	mindig	
felkerülnek	az	aktuális	 programok.	 Ismét	
frissülnek	weboldalon	található	kínai	hírek	
és	nyelvleckék.	Hogy	az	oldal	még	inter-
aktívabb	legyen,	a	Konfuciusz	Intézetben	
megtartott	 előadásokról	 videofelvételeket	
teszünk	fel,	illetve	mindenki	számára	elér-
hetővé	vállnak	az	előadott	anyagok	ppt.-i.
Bízunk	 benne,	 hogy	 Intézetünk	 idei	

programjai	 között	 mindenki	 megtalálja	 a	
kedvére	valót!
Várunk mindenkit sok szeretettel! Indítsuk 
együtt a kígyó évét!

Kedves Érdeklődő!

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2013 I. félévének programfüzete
Szerkesztő: Knyihár Eszter 
Tördelőszerkesztő: Bukovics Zoltán   
Nyomdai munkálatok: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

Knyihár Eszter
programszervező
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február 1. – március 1.

február 7. – február 11.

Egy kattintás Kína

Időpont: 2013. 02.01 -2013.03.01 ,08:00 – 19:30
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, ELTE-BTK, Múzeum krt. 4/F

A Konfuciusz Intézet februárban a Kínát megjárt középiskolá-
sok nyertes fotóiból szervez fotókiállítást.  A kínai hétközna-
pokat feldolgozó, meglepő realitást tükröző megkapó képeket  
egy hónapon keresztül tekintheti meg az érdeklődő közönség 
a Konfuciusz Intézetben.

Ázsia Napok a Szent István Gimnáziumban
Időpont: 2013.02.07.-2013.02.11.
Helyszín: Szent István Gimnázium

A Szent István Gimnázium által szervezett komplex, 
migráns tanulókat érintő érzékenyítő program egyik 
állomásaként megrendezésre kerülnek az Ázsia na-
pokon a Konfuciusz Intézet előadói dr. Salát Gergely 
és Gulyás Csenge mutatja be a középiskolásoknak 
milyen is a mai Kína. Két átfogó előadásban a fiatalok 
megismerkedhetnek Kína történelmével, gazdaságá-
val, politikai berendezkedésével, és a holdújévi szo-
káshagyományokkal.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Programjainkról bővebben honlapunkon tájékozódhat!

www.konfuciuszintezet.hu
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Mindenki Holdújéve
Időpont: 2013. 02.10. (vasárnap) 10:00
Helyszín: Millenáris B épület

Idén mindenki kiveheti a részét a kínai holdújév színpompás és pezsgő forgatagából. 2013. 
február 10-én a Millenáris B épületében hatalmas, nyilvános fesztiválon mutatkoznak be ha-
zánk kínai kulturális intézményei, éttermei, teaházai , előadóművészei. A Konfuciusz Intézet 
is kivonul, és változatos, interaktív programokkal szórakoztatja majd a látogatókat.

1. Szórakozva tanulni. –  Bemutatkozik a Rocket Kft. interaktív kínai- magyar  
   nyelvű oktatási programja.

2. Azok a szép kínai csomók! – Kínai csomózási technikák elsajátítása.

3. Én is tudok kalligrafálni – Kínai kalligráfia és rajzok készítése.

4. Teakalandok – Kínai teaszertartás mindenkinek.

5. Ni hao! – Ma megtanulok kínaiul. – Alapvető kínai mondatok elsajátítása.

6. Ceruza, olló, ragasztó – Kínai papírkivágások készítése.

7. Villa helyett pálcika. – A helyes pálcikahasználat elsajátítása.

8. Mit eszik a panda? – Kínai kulturális vetélkedő gyerekeknek. 

9. Ha a ruha teszi – Magyar- Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
        tradicionális kínai ruha bemutatója. 

Várunk mindenkit sok szeretettel, hogy együtt ünnepelhessük meg a kígyó évét!

február 10.
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február 22.

március 1. – május 24.

Merényletek Kína első császára ellen
Időpont: 2013. 02.22. (péntek) 18:00-19:30
Helyszín: ELTE-BTK- R épület földszint 31-es terem

Ki próbálta megölni Kína első császárát, Qin Shi 
Huangdit? Milyen hatással volt tette a kínai történelem-
re? Hogyan alakult az élete a kínai szöveghagyományok 
szerint? Ezekre a kérdésekre ad választ Gulyás Csenge 
az ELTE kínai szakos doktorandusz hallgatójának átfogó 
előadása, amely Kína első jelentős történelmi művében 
„A történetíró feljegyzései”-ben megörökített Jing Ke 
életét mutatja be.

Egymás szemében  
– alkotói pályázat középiskolásoknak

Időpont: 2013. 03. 01- 2013. 05. 24.

Magyarországon élő migránsok közül a kínai bevándorlók 
alkotják a második legnagyobb közösséget. A Konfuciusz In-
tézet szeretné felhívni a középiskolások figyelmét az itt élő 
kínai diaszpóra változatos és gazdag kultúrájára. A pályázat 
témája és eszköze szabadon választható. Várunk fényképeket, 
ineterjúkat, kisfilmeket, novellákat, festményeket, rajzokat.  
A beérkezett pályázatokat az ODEON Colour School által biz-
tosított anyagokkal együtt állítjuk ki június 3-án. A legszebb 
és legötletesebb munkákat értékes ajándékokkal jutalmaz-
zuk. Kérjük, hogy az alkotásokat e-mailes formában az alábbi 
e-mail címre küldjék: titkarsag.konfuciusz@gmail.com, vagy 
postai úton: Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 
4/F címre 2013 május 24 -ig. Mindkét esetben kérjük feltűntetni: Egymás szemében általános 
pályázatcímet, az alkotó nevét, életkorát és iskoláját, illetve egy elérhetőséget. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre 2013. június 3-án kerül majd sor.
Minden pályázatot várunk!

www.konfuciuszintezet.hu
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Képzeld nekem ezt jelenti Kína  
– novella és versíró verseny általános iskolás gyerekeknek

Időpont: 2013. 03. 01.-2013. 06. 03.

A Konfuciusz Intézet idén írói pályázatot hirdet 
általános iskoláskorú gyerekeknek. A cél, hogy 
minél színesebb és egyedibb formában ragad-
ják meg, mindazt, amit tudnak Kínáról, az ország 
kultúrájáról és történelméről. A művek elbírálása 
külön történik 1-4. osztályosok és 4- 8. osztá-
lyosok között. Az alkotásokat 2013 márciusától 
várjuk egészen 2013. június 3-ig, az ünnepélyes 
eredményhirdetésre és díjkiosztásra június 14-én  
kerül sor. A pályázatokat e-mailes formában 
az alábbi e-mail címre küldhetik: titkarsag.
konfuciusz@gmail.com, vagy postai úton: 
Konfuciusz Intézet, 1088 Budapest, Múzeum 
krt. 4/F címre. Mindkét esetben kérjük feltűntet-
ni: Képzeld nekem ezt jelenti Kína általános pályá-
zatcímet, az alkotó nevét, életkorát és iskoláját, 
illetve egy elérhetőséget.

március 1. – június 3.
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március 9.

március 20., május 15.

Egy kis gó és Konfuciusz
Időpont: 2013. 03. 09. (szombat)

A Konfuciusz Intézet a Budapesten megren-
dezett Gó világbajnokságon a kilátogató, 
kínai kultúra iránt érdeklődő közönségnek 
mutatja be az Intézet működését. Interaktív 
programjaival igyekszik változatossá tenni 
a verseny napját. A világbajnokságról és az 
Intézet programjáról több információt az in-
tézet honlapján tájékozódhat.

Kóla, Kína, Happy End   
– ingyenes kínai filmklub

Időpont: 2013. 03. 20. 18:00; 2013. 05. 15. 18:00
Helyszín: ODEON Film Club, Budapest, Teréz krt. 30.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei félévben két alkalommal kerül megrendezésre 
hagyományőrző ingyenes kínai filmklub a Konfuciusz Intézet és az Odeon Film Club együtt-
működésében. A filmek 18 órakor kezdődnek, és a vetítést az ODEON undergroundban egy 

filmszakértők által koordinált kelle-
mes beszélgetés követi.  A vetítésen 
való részvétel internetes regisztráci-
óhoz kötött. A regisztrációról és a fil-
mekről bővebb információt a www.
konfuciuszintezet.hu weboldalon 
találhatnak.

Várunk minden filmrajongót  
sok szeretettel!

www.konfuciuszintezet.hu
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Kínai orvoslás mindenkinek  
– Dr. Németh István belgyógyász átfogó előadása

Időpont: 2013. 03. 26. (kedd) 18:00-19:30
Helyszín: ELTE - BTK, R. épület fszt. 31-es terem

Napjainkban a gyógyszerközpontú orvoslás mellett egyre 
nagyobb érdeklődés mutatkozik a keleti gyógyítási alterna-
tívákkal kapcsolatban. A több ezer éves hagyományos kínai 
orvoslás (HKO) testet és lelket egyaránt precízen figyelő és 
feltáró holisztikus szemléletű módszerét, már a nyugati or-
voslás is elismer és kiegészítő eljárásként alkalmaz. Az ezerarcú Kína előadássorozatunk újabb 
állomásában Dr. Németh István neves belgyógyász és a téma szakértője tart átfogó előadást a 
kínai orvoslás történetéről és napjainkban is alkalmazott módszereiről.

Születésnapi gyerekforgatag az AsiaCenter-ben
Időpont: 2013. március
Helyszín: AsiaCenter Keleti (jobboldali) szárny, II. emelet

Az AsiaCenter 10. születésnapja alkalmából a Konfuciusz Intézet standja délután 13 órától 
este 19 óráig várja a kedves érdeklődő gyerekeket változatos és rendkívül színes  program-
jaival. A helyszínen ki lehet próbálni a papírkivágást, a kalligráfiát, a csomózást, meg lehet 
tanulni a helyes pálcikahasználatot, lehet színes maszkokat és lampionokat készíteni és fel 

lehet próbálni a hagyományos kínai ru-
hákat egy fénykép elejéig. A vállalkozó 
szelleműek készíthetnek rizsmozaikot 
vagy kérhetnek akár egy kínai szeren-
csetetoválást is.

március 26.

március
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áprilisban szerdánként
Pont tizenhárom ecsetvonás – még egy vonás
Időpont: 2013. 04. 03., 2013. 04. 10., 2013. 04. 17., 2013. 04 24.  (szerdánként) 18:00-19:30
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, ELTE-BTK, Múzeum krt. 4/F

Februárban induló nagysikerű ingyenes kalligráfia tanfolya-
munkat áprilisban megismételjük, lehetőséget biztosítva 
mindenkinek, hogy beletanuljon a kalligráfia művészetébe.  
A kurzus során születő legszebb alkotásokat a Konfuciusz 
Intézet folyamatosan kiállítja, és alkotóikat ajándékkal díjaz-
za. A tanfolyamon való részvétel internetes regisztrációhoz 
kötött. 
A tanfolyamról és a regisztrációról bővebb információt a 
www.konfuciuszintezet.hu weboldalon találhatnak.

Várunk mindenkit sok szeretettel!

www.konfuciuszintezet.hu
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Te is lehetsz sztár Kínában
Időpont: 2013. 04. 03., 2013. 04. 10., 2013. 04. 17., 2013. 04 24.  (szerdánként) 18:00-19:30
Helyszín: ELTE- BTK, Kodály terem

A Konfuciusz Intézet Idén ismét megrendezi népszerű tehetség-
kutató versenyét megújult formában. Az idei versenyen nem csak 
a diákok mutathatják be, hogy mit is tudnak, hanem kínai taná-
raink is megörvendeztetik előadásaikkal a nagyközönséget. A 
versenyzők bármit előadhatnak, ami Kínával kapcsolatos, énekel-
hetnek, táncolhatnak, jeleneteket, bohózatokat mutathatnak be 
vagy harcművészeti bemutatókat tarthatnak. A legjobb előadá-
sokat értékes ajándékokkal díjazzuk. Jelentkezni a Konfuciusz In-
tézetben lehet április 02-ig egy formanyomtatvány kitöltésével. 
A versenyről bővebb információt a www.konfuciuszintezet.hu 
weboldalon találhatnak. 

április

Nem csak a versenyzőket,  
hanem a közönséget is sok szeretettel várjuk!
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áprilisban péntekenként
Kössünk rá csomót!  
– ingyenes csomózó tanfolyam

Időpont: 2013. 04. 05., 2013. 04. 12., 2013.  04. 19., 2013. 04. 26. (péntekenként)
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, ELTE-BTK, Múzeum krt. 4/F

Kínában a csomózás megbecsült művészeti forma, a mindennapi élet szer-
ves része. A kínaiak évszázadok óta készítik számos fajtáját praktikus és dekora-
tív célból egyaránt: események megünneplésekor, halászathoz, vadászathoz kívánt 
jó szerencse szimbólumaként, csomagolás vagy kötözés céljából, ruha díszítésére 
vagy egyéb népművészeti munkák felékítésére. A bonyolult csomózási technikával és 
a csodás színkombinációkkal készült remekművek nem csak, hogy páratlan eleganciát 
kölcsönöznek a tárgyaknak, de egyben jókívánságot is hordoznak: jó szerencsét, gaz-
dagságot, szerelmet, házasságot stb. szimbolizálnak. A Konfuciusz Intézet által szerve-
zett ingyenes négyalkalmas csomózó tanfolyamán mindenki elsajátíthatja a technika 
alapjait,és elkészítheti a saját csomóit. A tanfolyamon való részvétel internetes regisztráció-
hoz kötött. A tanfolyamról és a regisztrációról bővebb információt a www.konfuciuszintezet.
hu weboldalon találhatnak.

Várunk mindenkit sok szeretettel!

www.konfuciuszintezet.hu
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Budapesti China Town  
Kínai bevándorlók Budapesten – Dr. Irimiás Anna előadása

Időpont: 2013. 04. 23. (kedd) 18:00-19.30
Helyszín: ELTE-BTK, R. épület fszt. 31-es terem

A kínaiak mobilitása korunk egyik legjelentősebb 
migrációs jelensége a befogadó országok magas 
száma, valamint a mobilitás intenzitása miatt.  
Az Európában élő kínai közösségek szerkezeti fel-
építésüket tekintve hatalmas eltéréseket mutat-
nak. Magyarországon a rendszerváltást követően, 
1990 után jelentek meg az első kínai bevándor-
lók. Az eltelt 23 év alatt több bevándorlási hullám 
érte az országot, azonbanaz elmúlt évek tendenciája alapján, va-
lószínűleg a válság hatására, sok migráns a Kínai Népköztársaságba való visszaköltö-
zést választja. A nyugat-európai országokban élő kínai közösségekhez képest, a Budapesten 
élő kínaiak számos „magyar” specifikumot mutatnak. Az előadás fókuszában a Budapesten 
élő kínai közösség gazdasági és társadalmi szerepe kerül hangsúlyozásra. A prezentáció során 
három átfogó primer kutatás eredménye kerül bemutatásra: a kínai boltok, éttermek és bü-
fék Budapest városimázsára gyakorolt hatásáról; az itt élő kínaiak belföldi utazási szokásairól;  
valamint a budapesti lakosság körében végzett, nem reprezentatív kutatás kapcsán, a kínai-
akról alkotott véleményekről készített kutatások kerülnek összegzése.

április 23.
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május

május 2. – június 2.

Chinese Bridge – Kínai nyelvi híd verseny 
Időpont: 2013. 05.
Helyszín: ELTE-BTK, Kodály terem

A Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykö-
vetsége és a Konfuciusz Intézet minden évben 
megrendezi a kínaiul tanuló fiatalok számára a 
Chinese Bridge nyelvi és kulturális versenyt. A je-
lentkezőknek egy önállóan, előre elkészített fogal-
mazást kell kívülről elmondaniuk, majd a zsűri által 
feltett, Kínával kapcsolatos kérdéseket kell helye-
sen megválaszolni. A verseny harmadik részeként 
egy szabadon választott műsorszámot kell előadni a nagyközönségnek. A verseny győztese 
lehetőséget kap, hogy Kínában képviselje hazánkat a nemzetközi Chinese Bridge versenyen. 
Jelentkezni a Konfuciusz Intézetben lehet május 02-ig egy formanyomtatvány kitöltésével.  
A versenyről bővebb információt a www.konfuciuszintezet.hu weboldalon találhatnak.

Amikor az írás művészetté válik – kalligráfia kiállítás 

Időpont: 2013. 05 02.- 2013. 06. 02.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet,  
 ELTE-BTK, Múzeum krt. 4/F

A Konfuciusz Intézet kalligráfia alkotásokból szervez egy 
ingyenesen látogatható kiállítást, ahol kalligráfia külön-
legességeket csodálhat meg az érdeklődő közönség.

www.konfuciuszintezet.hu
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HSK nyelvvizsga 
Időpont: 2013. 05. 12. (vasárnap) és 2013. 12. 01. (vasárnap)

A HSK nyelvvizsga (HANYU SHUIPING KAOSHI, Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai Népköztár-
saság által kidolgozott hivatalos és az egész világon egységes és elismert szintfelmérő vizsga. 

A vizsga felépítése:

Írásbeli Jellemző Szóbeli Szókincs követelmény

HSK-6 •	 bármilyen	információ	könnyű	
megértése kínaiul

•	 kommunikációban	bármilyen	
témában képesek magukat 
kifejezni akadálytalanul

HSK - felsőfok 5000 felett – C2

HSK-5 •	 kínai	újságok,	magazinok	olvasása
•	 kínai	nyelvű	filmek	értése
•	 adott	témáról	szóban	és	írásban	is	

képesek nyilatkozni

2500 szó- C1

HSK-4 •	 középfokú	tudás
•	 széles	körű	kommunikációs	

készség

HSK- középfok 1200 szó- B2

HSK-3 •	 középhaladó	nyelvi	szint
•	 magánélet,	munka	nyelvi	szintjei

600 szó- B1

HSK-2 •	 kínai	nyelv	egyszerű	és	direkt	
módon való alkalmazása

•	 mindennapi	kommunikációs	
helyzetkeben való jártasság

HSK - alapfok 300 szó-A2 

HSK-1 •	 egyszerű	karakterek	felismerése	
•	 egyszerű	mondatokkal	való	

kommunikálása

150 szó – A1

A nyelvvizsgáról és felkésztő tanfolyamokról  
több információt találhat a www. konfuciuszintezet.hu weboldalon.

május 12. és december 1.
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május 16.

május 22.

Konfuciusz Nap 
Időpont: 2013. 05. 16. (csütörtök) 11:00- 16:00
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, ELTE-BTK, Múzeum krt. 4/F

A Konfuciusz Intézet  által szervezett napon, az Intézetbe látogatók bepillantást nyerhetnek 
a Konfuciusz Intézet működésbe, és ezáltal a kínai kultúrába. Megkóstolhatják a legfinomabb 
kínai teákat és a különleges kínai csemegéket. Kipróbálhatják a kalligráfia és a csomózás mű-
vészetét. 
A programról bővebb információt a www.konfuciuszintezet.hu weboldalon találhatnak.

Várunk minden érdeklődőt sok szeretettel!

Mindennapi Baozink – Főzőtanfolyam 
Időpont: 2013. 05. 22. (szerda) 17:30-20:00
Helyszín: ELTE- BTK R épület – Xo Bistro konyhája

Ingyenes kínai főzőtanfolyam mindenkinek!
Talán mindenki ismeri a kínaiak által annyira kedvelt baozit. Alapja egy kenyérszerű gőzölt 
tészta, amit húsos vagy zöldséges töltelékkel ízesítenek. Rendkívül finom, népszerű étel, és 
az elkészítése sem lehetetlen. Idén a Konfuiusz Intézet által szervezett egy alkalmas ingyenes 
kínai főzőtanfolyamon, mindenki elsajátíthatja a baozi készítés fortélyait. A tanfolyamon való 
részvétel internetes regisztrációhoz kötött. 
A tanfolyamról és a regisztrációról bővebb információt a www.konfuciuszintezet.hu webol-
dalon találhatnak.

Várunk mindenkit sok szeretettel!

www.konfuciuszintezet.hu
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Amikor Kína a Városligetbe költözik – Gyereknap 
Időpont: 2013. 05. 27.
Helyszín: Városliget

Már rendhagyóvá váló gyereknapi részvételünket a Városligetben idén is megtartjuk. A szo-
kásos programok mellett, mint csomózás, kalligráfia, pálcika használat és papírkivágás idén 
meglepetés programokkal is készülünk. Szeretnénk, ha a gyerekek és a szülők egyaránt él-
ményként élnék meg, ha ellátogatnak sátrunkba. Számos interaktív és játékos program mel-
lett a gyerekek bepillantást nyerhetnek és megismerkedhetek a kínai kultúrával.

Várunk mindenkit sok szeretettel!

május 27.
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május 28.

június 3. – július 3.

Egy titokzatos közösség
A Kínában élő muszlimok – Dr. Dobrovits Mihály előadása 
Időpont: 2013. 05. 28. (kedd) 18:00-19:30
Helyszín: ELTE-BTK, R. épület fszt. 31-es terem

Kínát a az iszlám vallás a 7. század közepén már elérte, 
és azóta gyakorlatilag változatlanul jelen van az ország 
belsőbb területein. A muszlim diaszpórák jelenléte leta-
gadhatatlan, és napjainkban beszélni róla az ujgur konf-
liktusok miatt igen aktuális. Dr. Dobrovits Mihály átfogó 
előadásában bepillantást nyerhetünk a Kínában élő isz-
lám kisebbségek történelmébe, szokásaiba és aktuális 
problémáikba.

Máshogy ugyanúgy
A Konfuciusz Intézet és az ODEON colour school közös kiállítása 
Időpont: 2013. 06. 03. – 2013. 07. 03.
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet, ELTE-BTK, 
Múzeum krt. 4/F

Idén a Konfuciusz Intézet egy rendkívül színes 
előadást állít össze itt élő kínai állampolgárok, 
és magyar diákok munkáiból. A cél az, hogy 
bemutassuk hogyan vélekedünk egymás-
ról, hogyan tudja a két  annyira különböző 
kultúra megérteni egymást. Helyet kapnak 
rajzok, fényképek és fogalmazások  is, amik 
segítenek megérteni és feloldani a fennálló  
sztereotípiákat.

www.konfuciuszintezet.hu
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Hozzánk másképp beszél Kína  
Kínai kulturális nap a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének központjában

Időpont: 2013. 06.
Helyszín: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, 
Budapest, Benczúr u. 21.

A Konfuciusz Intézet és a Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetségének összefogásával speciálisan a nagyothalló 
és a siket közösségnek tartunk kínai kulturális napot. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a kínai kultúrát olyan zárt és speciális 
közösségek felé is közvetíteni tudjuk, akik a hétköznapi 
módon esetleg nem tudják élvezni a programjainkat, vagy 
azok megértése nehézségekbe ütközik. A kínai kultúráról 
szóló színes és változatos előadásokat jeltolmács fordítja a 
közönségnek. Helyet kapnak szokásos kézműves program-
jaink is így a csomózás, a kalligráfia készítés, teaszertartás 
és ruhapróbálás.

Várunk minden érdeklődőt sok szertettel!

Egy kis taiji nyári estékre... 

Időpont: 2013. 06. 07., 2013.  06. 14., 2013. 06. 21., 2013. 06. 28. (péntekenként) 18:00-19:30

Idén minden érdeklődő négy alkalmas ingyenes taiji 
tréningen vehet részt. A taijiquan révén felszabadultan 
áramolhat bennünk a qi (csi), amely egészségmegőrző 
és nyugtató hatással bír. Kellemes nyári estéken a termé-
szetben tartjuk az oktatást, ahol mindenki megismerked-
het a sportág alapjaival illetve komplexebb gyakorlatai-
val is. A résztvevők egy bevezető tréning keretében sajá-
títhatják el e népszerű harcművészeti ág alapjait, képzett 
oktató útmutatásai nyomán. Az ingyenes tanfolyamon 
való részvétel internetes regisztrációhoz kötött. 

A tanfolyamról és a regisztrációról bővebb információt a www.konfuciuszintezet.hu webol-
dalon találhatnak.

június

júniusban péntekenként
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június 25.
Így jutunk el a csillagokig
Kína a világűrben – múlt, jelen és jövő – Dr. Frey Sándor csillagász előadása 
Időpont: 2013. 06. 25. (kedd)
Helyszín: ELTE-BTK, R. épület fszt. 31-es terem

Első sikeres műholdindításával 1970-ben Kína 
bő évtizedes késéssel követte az akkori űr-
verseny két élharcosát, a Szovjetuniót és az 
Amerikai Egyesült Államokat. Az utóbbi egy-
két évtizedben viszont a kínai űrtevékenység 
látványosan élénkülni kezdett, aminek egyik 
árulkodó jele, hogy 2011-ben lehagyták az 
amerikaiakat, legalábbis ami az adott évben 
végrehajtott űrindítások számát illeti. Sőt ma 
már a nyilvános információval sem bánnak 
annyira szűkmarkúan az illetékesek, mint ré-
gebben – így hát van miről beszélni.

Egy korszak kezdetét jelentette, amikor tíz évvel ezelőtt, 2003-ban elindult az első kínai 
űrhajós a Föld körüli pályára. Az emberes űrprogram azóta is a tervek szerint, lassan de biz-
tosan folyik. Már egy saját kísérleti űrállomásmodullal is rendelkeznek, és 2012-ben először 
női űrhajóst is küldtek a világűrbe a kínaiak. De nem szabad elfeledkeznünk a műholdakról 
sem, amelyekkel olyan máshol is szokásos feladatokat látnak el, mint például a távközlés, a 
meteorológia, a távérzékelés, a navigáció, no és persze a katonai kémkedés. Kínai űrszondák 
már kétszer jártak a Holdnál, és ha minden jól megy, még az idén elindítják a harmadik, immár 
leszálló egységüket is. A távlati tervekben az emberes holdutazás is szerepel, a következő év-
tized közepére időzítve. 

Mindezekről, és még sok más érdekességről szól az előadás – a legfontosabb múltbeli prog-
ramoktól kezdve a nemzetközi együttműködés lehetőségein és buktatóin át a jövő terveiig.
Az előadó, Frey Sándor csillagász, aki már többször járt Kínában, a Sanghaji Csillagászati Ob-
szervatórium vendégeként. Emellett az Űrvilág (urvilag.hu) internetes asztronautikai hírportál 
főszerkesztője, ahol az érdeklődők természetesen rendszeresen olvashatnak a kínai űresemé-
nyekről (is).

www.konfuciuszintezet.hu
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Tea kánikulára 
Időpont: 2013. 07. 22. (hétfő) 18:00-19:30
Helyszín: ELTE BTK/F Konfuciusz Intézet

A kínai zöld teák jótékony hatásait mindenki ismeri. Egy 
teakóstolóval egybekötött előadás keretein belül júli-
usban mindenki megismerkedhet a kínai teaszertartás 
menetével, a kínai teák különböző fajtáival és azok 
hatásaival. Az előadáson való részvétel internetes je-
lentkezéshez kötött. Az előadásról és a jelentkezésről 
bővebb információt a www.konfuciuszintezet.hu 
weboldalon találhatnak.

Várunk minden érdeklődőt  
sok szeretettel!

július 22.
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július 26.

július 30.

Madzsong, unalom ellen
Időpont: 2013. 07. 26. (péntek) 18:00-19:30
Helyszín: ELTE BTK/F Konfuciusz Intézet

A hagyomány szerint a mahjong játékot Konfuciusz al-
kotta meg i.e. 500-ban, és azóta töretlenül a a kínaiak 
egyik legkedveltebb időtöltésének számít. Ingye-
nes tanfolyamunkon az érdeklődők megismerkedhet-
nek ennek a híres kínai logikai játék történelmével, és 
a játék alapjaival. Egy kellemes játékkal eltöltött dél-
utánra várunk mindenkit sok szeretettel. Az ingyenes tanfolyamon való részvé-
tel internetes regisztrációhoz kötött. A tanfolyamról és a regisztrációról bővebb információt  
a www.konfuciuszintezet.hu weboldalon találhatnak.

Su Tong Kínája
Időpont: 2013. 07. 30. (kedd) 18:00-19:30
Helyszín: ELTE - BTK, R. épület fszt. 31-es terem

A kortárs irodalom egyik kiemelkedő alakjaként szá-
mon tartott Su Tong műveiben a kínai társadalom 
jelen helyzetéről tár az olvasói elé éles kontúrokkal 
megrajzolt és precízen árnyalt képet. A felvonultatott 
szereplők a társadalom különböző rétegeiből kerülnek 
ki, és bár gyakran szürreális kalandok résztvevőivé 
vagy legalábbis szemtanúivá válnak, maguk a figurák a 
cselekménnyel ellentétben életszerűnek, valósághűnek 
tűnnek fel. Su Tong karakterein keresztül bepillantást 
nyerhetünk a mai kínaiak identitását meghatározó ér-
tékek, értékrendek, lehetséges gondolkodási sémák 
bonyolult rendszerébe. 

www.konfuciuszintezet.hu
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Az ELTE Konfuciusz Intézet legfontosabb feladata, hogy minél több ember számára 
lehetőséget nyújtson a kínai nyelv megismerésére és minél magasabb színvonalon való 
elsajátítására. Erre az érdeklődőknek már nem csak az ELTE Konfuciusz Intézetben zaj-
ló nyelvtanfolyamok keretében nyújtunk lehetőséget, hanem évről-évre több felsőokta-
tási intézményben, illetve középiskolában.

Minden hónapban indítjuk ingyenes Ismerkedő nyelvtanfolyamainkat, amelynek kere-
tében a résztvevők díjmentesen megismerkedhetnek a kínai nyelv alapjaival. Azok szá-
mára, akik a két hetes intenzív kurzus után kedvet éreznek, hogy jobban elmerüljenek a 
kínai nyelv elsajátításában, a Modul 1-es, illetve Modul 2-es tanfolyamainkon 50, illetve 
20%-os kedvezményt biztosítunk a tandíj összegéből. 

Akik korábban már tanultak kínaiul, bátran csatlakozhatnak haladó csoportjainkhoz.  
A megfelelő szintű modul kiválasztásban az ELTE Konfuciusz Intézet munkatársai,  
illetve tanárai tudnak segítséget nyújtani.

Minden kedves érdeklődőt  
szeretettel várunk tanfolyamainkon!

KÍNAI NYELVOKTATÁS

Farkas Izabella
oktatásszervező
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Intézeti nyelvtanfolyamok

Márciusban kezdődő órák

Modul 2 03-11 05-08 H-Sz Liu Jing

Modul 3 03-11 05-08 H-Sz Wu Tingchuan

Modul 4 03-11 05-08 H-Sz Ji Ping

Ismerkedő 16:30 03-18 03-29 H-P Tang Han

Ismerkedő 18:00 03-18 03-29 H-P Wu Zhenqiong

Modul 5 03-18 05-15 H-Sz Kong Meng

Modul 7 03-18 05-15 H-Sz Cui Ran

HSK3 Előkészítő 03-19 05-09 K-Cs Wang Yuanyuan

HSK4 Előkészítő 03-19 05-09 K-Cs Che Rushan

Modul 11 03-26 05-16 K-Cs Ba Jingwen

Modul 16 03-26 05-16 K-Cs Cui Ran

Áprilisban kezdődő órák

Modul 1 04-02 05-23 K-Cs Ji Ping

Modul 3 04-02 05-23 K-Cs Sun Xiaojing

Ismerkedő 16:30 04-08 04-19 H-P Tang Han

Ismerkedő 18:00 04-08 04-19 H-P Wu Zhenqiong

Modul 10 04-08 06-05 H-Sz Ba Jingwen

Modul 9 04-09 05-30 K-Cs Liu Jing

Modul 4 04-16 06-06 K-Cs Kong Meng

Modul 7 04-16 06-06 K-Cs Wu Tingchuan

Modul 1 04-22 06-19 H-Sz Tang Han

Modul 2 04-22 06-19 H-Sz Wang Yuanyuan

Modul 8 04-22 06-19 H-Sz Xie Jing

Májusban kezdődő órák

Ismerkedő 16:30 05-06 05-17 H-P Tang Han

Ismerkedő 18:00 05-06 05-17 H-P Wu Zhenqiong

Modul 3 05-13 07-08 H-Sz Liu Jing

www.konfuciuszintezet.hu

  24



Modul 4 05-13 07-08 H-Sz Wu Tingchuan

Modul 5 05-13 07-08 H-Sz Ji Ping

Modul 1 05-21 07-11 K-Cs  

Modul 12 05-28 07-18 K-Cs Ba Jingwen

Modul 17 05-28 07-18 K-Cs Cui Ran

Modul 6 05-27 07-17 H-Sz Kong Meng

Modul 8 05-27 07-17 H-Sz Cui Ran

Júniusban kezdődő órák

Ismerkedő 16:30 06-03 06-14 H-P Tang Han

Ismerkedő 18:00 06-03 06-14 H-P Wu Zhenqiong

Modul 2 06-04 07-25 K-Cs Ji Ping

Modul 4 06-04 07-25 K-Cs Sun Xiaojing

Modul 10 06-11 09-05 K-Cs Liu Jing

Modul 1 06-17 09-11 H-Sz  

Modul 11 06-17 09-11 H-Sz Ba Jingwen

Modul 5 06-18 09-12 K-Cs Wu Tingchuan

Modul 8 06-18 09-12 K-Cs Wu Tingchuan

Júliusban kezdődő órák

Ismerkedő 16:30 07-01 07-12 H-P Tang Han

Ismerkedő 18:00 07-01 07-12 H-P Wu Zhenqiong

Modul 2 07-01 09-25 H-Sz Tang Han

Modul 3 07-01 09-25 H-Sz Wang Yuanyuan

Modul 9 07-01 09-25 H-Sz Xie Jing

Modul 4 07-15 10-09 H-Sz Liu Jing

Modul 5 07-15 10-09 H-Sz Wu Tingchuan

Modul 6 07-15 10-09 H-Sz Ji Ping

Modul 1 07-16 10-10 K-Cs  

Modul 2 07-16 10-10 K-Cs  

A változtatás jogát az ELTE Konfuciusz Intézet fenntartja.

  

www.konfuciuszintezet.hu

25



Kredites közismereti oktatás  
felsőoktatási intézményekben

Budapest Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK
Budapest Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
Budapest Budapesti Corvinus Egyetem

Debrecen Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Debrecen Discimus Üzleti Akadémia

Miskolc Miskolci Egyetem

Veszprém Pannon Egyetem

Győr Széchenyi István Egyetem

Eger Eszterházy Károly Főiskola

Pécs Pécsi Tudományegyetem

Második vagy harmadik idegen nyelv középiskolákban

Budapest ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
Budapest Madách Imre Gimnázium
Eger Dobó István Gimnázium

Budapest
Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda,  
Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pécs Leőwey Klára Gimnázium
Győr Móra Ferenc Gimnázium
Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium
Győr Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
Győr Révai Miklós Gimnázium
Miskolc Zrínyi Ilona Gimnázium
Miskolc Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
Tokaj Tokaji Ferenc Gimnázium
Szolnok Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola
Szolnok Varga Katalin Gimnázium
Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium
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Idén a Konfuciusz Intézet ajándékkal szeretné 
megjutalmazni leghűségesebb látogatóit. 

Ha valaki az alábbi pontgyűjtő füzetet kivágja, és legalább 
öt programon részt vesz, és lepecsételteti azt, július végén 
átveheti az ajándékát a Konfuciusz Intézetben.

Konfuciusz Intézet Pontgyűjtő 

#




