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Az ma már megkérdőjelezhetetlen tény, 
hogy Kína nemcsak a jövő egyik legbefolyá-
sosabb országa, hanem a jelenben is világ-
hatalom. Az sem vitás, hogy csak rajtunk mú-
lik: élünk-e a Kína nyújtotta lehetőségekkel. 
Az immár hároméves ELTE Konfuciusz Intézet 
a kezdetektől fogva azt tűzte ki célul, hogy 
mindenki számára elérhetővé tegye a kínai 
nyelvet és kultúrát, s ezáltal elősegítse, hogy 
Magyarországon a lehető legtöbben értsék 
és ismerjék Kínát.

Intézetünkben folyamatosan indítunk 
különböző szintű és jellegű kínai nyelvtanfo-
lyamokat – ezek gazdag választékából min-
denki kiválaszthatja azt, amelyik a legjobban 
illik időbeosztásához, érdeklődéséhez és igé-
nyeihez. Az elmúlt időszak fontos fejleménye, 
hogy immár nemcsak Budapesten kínálunk 
kínai kurzusokat, hanem vidéki városokban 
is. S hogy mindenki belekóstolhasson a kínai 
nyelvbe, ingyenes „ismerkedő” tanfolyamo-
kat is meghirdetünk minden hónapban.

A nyelv népszerűsítése mellett fontosnak 
tartjuk a kínai kultúra kincseinek bemutatá-
sát is, hiszen a gazdag kulturális hagyomány 

nélkül Kína nem 
érthető meg. 

Ebben a fél-
évben is folytatódik előadás-
sorozatunk a mai Kínáról, és 
részt veszünk a nagy országos 
kulturális rendezvényeken is. 
Hagyományos holdújévi gála-
műsorunkat idén nemcsak a 
fővárosban, hanem több vidéki 
nagyvárosban is bemutatjuk. 
Bekapcsolódunk a Kosztolányi-
emlékévbe, rendezünk kínai 
gasztronómiai estet, tehetség-
kutatót, szervezünk kalligrá� a- 
és taiji-tanfolyamot is.

Reméljük, hogy programjaink és tanfo-
lyamaink felkeltik az érdeklődését, s hamaro-
san személyesen is találkozhatunk.

Boldog Tigris-évet kívánunk minden volt 
és jövőbeli vendégünknek!

Dr. Hamar Imre
igazgató

Kedves Barátunk!



Február

ISMERKEDÉS A MAI KÍNÁVAL – ELŐADÁS-SOROZAT

Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatási Központja által szervezett 
ingyenes előadás-sorozat 2010-ben is folytatódik. A rendezvényekre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az előadások minden hónap utolsó keddjén, 
18:00-kor kezdődnek.

Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Kulturális programjaink
2010. I. félév

2010. február 14-én beköszönt a Tigris éve. 
Az új év – ha hinni lehet a jóslatoknak – 
a változások éve lesz. Mi, az ELTE Konfuciusz 
Intézet munkatársai is hiszünk a változá-
sokban, ennek első megnyilvánulását a 
kedves Olvasó éppen a kezében tartja: 
programfüzetünk kívülről-belülről meg-
újult. Ennek megfelelően igyekeztünk kul-
turális programjainkba is változatosságot 
csempészni, és a már megszokott nagy 
sikerű rendezvényeink mellett színesebb-
nél színesebb műsorokkal, tanfolyamok-
kal, programokkal várni az érdeklődőket: 
ínyencvacsorát adunk, hamisítatlan kínai 
hangulatú tehetségkutató versenyt szerve-

zünk, Kosztolányi születésének kerek évfor-
dulójára különleges előadással készülünk, 
a mozgás szerelmeseinek taiji tanfolyamot 
szervezünk, a filmművészet kedvelői szá-
mára a kínai művészfilmek világáról szóló 
előadással kedveskedünk, a Kína népei és 
tájai programunk keretében pedig a Tibet-
kutatás jelenlegi helyzetéről is beszámo-
lunk. Mindezek mellett a kínai kultúra és 
nyelv iránt érdeklődők számára pályázatot 
hirdetünk, melynek felhívását az utolsó ol-
dalon olvashatják. 

Szeretettel várjuk Önöket programjainkon, is-
merjük meg együtt a sokszínű kínai kultúrát!

Szentmártoni Lívia
kulturális programigazgató

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Programjainkról bővebben honlapunkon tájékozódhat!

Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatási Központja által szervezett 
ingyenes előadás-sorozat 2010-ben is folytatódik. A rendezvényekre 

JúniusMájusÁprilisMárcius
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február 23.
Csoma Mózes:
Kína szerepe a Koreai-félsziget 
biztonságpolitikai viszonyainak rendezésében
Időpont: 2010. február 23. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Észak-Korea nyolc évvel ezelőtt, a katonai célú nukleáris program felújítása 
miatt került ismét a világsajtó kereszttüzébe. A feszültség megoldására lét-
rehozott pekingi központú hatoldalú tárgyalások és az Egyesült Államok-
kal folytatott ütésváltások során a külvilág számára kezdetben úgy tűnt: 
a Kínai Népköztársaság továbbra is messzemenően lojális a KNDK-hoz. 
Az a tény csupán az elmúlt években kezdett körvonalazódni, hogy a 
phenjani vezetés öntörvényűsége és kiszámíthatatlansága már a pekingi 
döntéshozók számára is kényelmetlenné vált. A KNDK ráadásul nagymér-
tékben függ hatalmas szomszédjától, mivel a kelet-európai rendszerváltások óta az ország szinte 
egyetlen külgazdasági partnere Kína maradt. A Koreai-félsziget viszonyainak alakításában most Kína 
a főszereplő – állítja számos Korea-kutató történész és politológus, mivel egyedül a pekingi dön-
téshozók tudják befolyásolni az elszigetelt ország vezetését. A fenti kérdések mellett az előadás 
felvázolja azt is, hogy a KNDK bármely nem várt belső fejleménye – összeomlás, katonai puccs 
stb. – esetén miként viselkedne a 21. század potenciális ázsiai erőközpontja.

Dr. Csoma Mózes koreanista, az ELTE BTK Koreai Tanszékének adjunktusa

JúniusJúnius

február 24.
Holdújévi Gálaműsor
Időpont: 2010. február 24. (szerda) 18:00 óra
Helyszín: ELTE ÁJK – Díszterem (1056 Budapest, Egyetem tér 1–3.)

Az ELTE Konfuciusz Intézet a Tigris évében is szere-
tettel várja immár negyedik Holdújévi Gálaműsorá-
ra a kínai kultúra iránt érdeklődő barátait. Ez évben 
a Heilongjiangi Kínai Orvosi Egyetem Művészegyüt-
tese, énekesek, táncosok és zenészek készülnek ha-
misítatlan kínai hangulatot varázsolni a nézők elé.
Töltsön velünk egy felejthetetlen estét, legyen akár 
Ön a nyertese tombolánknak!



március 8.

Kínai kortárs fi lmek 
Évről évre egyre nagyobb érdeklődés kíséri a világban a kortárs kínai � lmeket. Ez alkalommal 
az ELTE Konfuciusz Intézet egy különleges előadással készül a kínai � lmművészet iránt érdek-
lődőknek, a távol-keleti � lmek rajongóinak.

Zhang Yi:
A kortárs kínai független � lmek és művész� lmek 
formai sajátosságai és fejlődése
Időpont: 2010. március 8. (hétfő) 18:00 óra
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I. 16.)

A nyolcvanas és kilencvenes évek fordulóján lét-
rejött kínai független � lm immár húszéves tör-
ténetre tekinthet vissza. Ez a nyugati emberek 
szemében radikálisnak, a kínai hatóságok sze-
mében lázadónak és az átlagos kínaiak szemé-
ben rejtelmesnek tűnő műfaj hogyan is fejlődött 
az elmúlt húsz évben? Milyen történelmi közeg-
ben és körülmények között alakult ki radikális stí-
lusa, lázadó jellege és rejtelmes formája? Múltját, 

jelenét és jövőjét miféle kapcsolat fűzi a kínai társadalomhoz? Az előadás ezekre a kérdé-
sekre keresi a választ.

Az előadó egy-egy részt szentel a független kínai � lmdrámáknak és a dokumentum� l-
meknek, amelyeket „független” voltuk mentén vizsgál majd, miközben ismerteti a „függet-
len” koncepció mibenlétét az adott társadalmi közegben. Célja, hogy átfogó képet vázoljon 
fel az olyan tényezők kapcsolatáról, mint a függetlenség gondolatának történeti jelentése, 
a kínai társadalom elüzletiesedése, a kínai � lmek iparosítása és az emberek eszmeiségének 
változása. 

A művészet – legyen az független vagy sem – mindig valamiféle eszmék kifejezésének 
eszköze. A legfontosabb kérdés, amit minden esetben fel kell vetnünk, hogy a vizsgált mű 
vajon kinek a gondolatait közvetíti – ez pedig már magában rejti a függetlenség kérdését, 
hiszen a valódi függetlenség nem más, mint tudatos állásfoglalás. 

Zhang Yi, a független � lmeket forgalmazó francia 14Megahertz vállalat munkatársa

FebruárFebruár
Március

ÁprilisÁprilis MájusMájus JúniusJúnius



FebruárFebruár
Március

ÁprilisÁprilis MájusMájus JúniusJúnius

március 18.
Kínai gasztronómiai est
Időpont: 2010. március 18. (csütörtök) 18:00 óra
Helyszín: Kilenc Sárkány Étterem (1071 Budapest, Dózsa György út 56.)
Részvételi díj: 7000 Ft*
A gasztronómiai estet min. 10 résztvevő jelentkezése esetén tartjuk meg!

Fedezze fel velünk a kínai gasztronómia világát, ízlelje meg a kínai konyha jellegzetes fogásait! 
Az ELTE Konfuciusz Intézet a Kilenc Sárkány étteremmel karöltve szeretettel várja a kínai kul-
túra és ízek szerelmeseit, az igazi ínyenceket egy 10 fogásos vacsorára. A résztvevők ajándék-
ként a vacsorán felvonultatott fogások receptjeit is megkapják egy exkluzív kis füzetben.

* Az estre jelentkezni a részvételi díj befi zetésével egyidejűleg az ELTE Konfuciusz Intézetben lehet. A helyszínen újabb résztvevőt nem 

áll módunkban fogadni.

március 30.
Szilágyi Zsolt:
A mongolok és Kína – A Kínában élő mongol kisebbség 
és a két ország kapcsolatai
Időpont: 2010. március 30. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4./F. magasföldszint)

A nomádok és Kína, illetve a mongolok és a kínaiak kapcsolata több évszázados 
történelmi távlatokra tekint vissza. A jellemzően más életmódot folytató és ezért 
markánsan eltérő kultúrákat kialakító szomszédok kapcsolatát már a korai év-
századokban is a bizalmatlanság, gyakran az ellenségesség jellemezte – termé-
szetesen ezt sem a mongolok kínai hódításai, sem a több évszázados mongóliai 
mandzsu hódítás nem szüntette meg, s a huszadik században is számos politikai 
esemény árnyalta. A sajátos történelmi háttér ellenére azonban ma a két ország 
kapcsolata folyamatosan fejlődik, s ebben nem kis része van az évszázados kap-
csolat mellett annak is, hogy a Kínában élő kisebbségek között lélekszámát tekintve a mongol az egyik 
legnagyobb. Ma Kína Belső-Mongol Autonóm Területén csaknem hatmillió mongol él, akik nomád kul-
túrájukat, hagyományaikat a letelepült kínai többség mellett is meg kívánják őrizni. A két ország kapcso-
lata kifejezetten baráti, a gazdasági, kulturális együttműködés folyamatosan bővül, így a 21. században 
sok tekintetben új fejezet kezdődött a két szomszédos ország között. Az előadás ennek a kapcsolatnak 
a történelmi hátterét, a változások előzményeit és várható irányát kívánja bemutatni.

Dr. Szilágyi Zsolt történész-mongolista, az ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék oktatója, 
az MTA NKI tudományos munkatársa

március 18.március 18.

Fedezze fel velünk a kínai gasztronómia világát, ízlelje meg a kínai konyha jellegzetes fogásait! 
Az ELTE Konfuciusz Intézet a Kilenc Sárkány étteremmel karöltve szeretettel várja a kínai kul-
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április 14.

125 ÉVE SZÜLETETT KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
125 éve született Kosztolányi Dezső. Kevesen tudják, hogy a ma-
gyar irodalom meghatározó alakja előszeretettel tanulmányozta 
a távol-keleti, így többek között a kínai költészetet, amelyet vers-
fordításain, -interpretációin keresztül igyekezett megismertetni 
a nagyközönséggel. Az író és költő emlékére az ELTE Konfuciusz 
Intézet különleges előadással készül.

Németh Nikolett:
Kosztolányi és a kínai költészet világa
Időpont: 2010. április 14. (szerda) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Az európai irodalom kapcsolata a keleti kultúrával a romantika korá-
ban erősödött meg igazán. A történelmi események hatására a művé-
szekben feléledt a vágy a menekülésre, a valóság elutasítására. Ennek 
az elvágyódásnak egyik térbeli megtestesülése volt maga Kína is. A kí-
nai költők versei azonban csak később kerültek az európai érdeklődés 
középpontjába. 

A magyar olvasóközönség a kínai költészetet többek között Koszto-
lányi Dezső 1931-ben megjelent Kínai és japán versek című kötetén ke-
resztül ismerhette meg, mely versfordításokat tartalmazott. Kosztolányi 
jórészt angol fordításból dolgozott, és habár nem volt éppen a legszö-
veghűbb, mégis sokszor, a rá oly nagy mértékben jellemző érzékeny-

ség okán is, meglepően hűen és pontosan adja vissza a kínai költők gondolatvilágát.
Az előadás vázolja, miért és hogyan jelent meg az európai irodalomban a keleti kultúra 

iránti érdeklődés, emellett kitér a fordítás elméleti kérdéseire is. Az előadás apropójául 
szolgál, hogy idén ünnepeljük Kosztolányi Dezső születésének 125. évfordulóját.

Németh Nikolett az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója
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április 27.

Te is lehetsz sztár Kínában! – Tehetségkutató verseny
Időpont: 2010. április 16. (péntek)
Helyszín: ELTE ÁJK – Díszterem (1056 Budapest, Egyetem tér 1–3.)

A Te is lehetsz sztár Kínában! elnevezésű tehetségkutató 
versenyünkre szeretettel várunk minden kínaiul tanu-
ló hallgatót. Nevezni bármilyen műsorszámmal lehet, 
a lényeg, hogy az a kínai kultúra szerves részét képezze. 
Énekelhetsz kínai popslágereket, nemzetiségi dalokat, 
táncolhatsz kecsesen selyemlegyeződdel, megnevettet-
hetsz minket xiangsheneddel (hagyományos kínai egy- 
vagy kétszemélyes kabaré), mondandódat előadhatod 
kuaibannal (hagyományos kínai ritmushangszer), vagy akár megpróbálkozhatsz a pekingi 
opera műfajával is. A lényeg, hogy pár percre elhiggyük, te vagy a kínai előadóművészet csil-
laga. A verseny győztese egy hónapos kínai ösztöndíjat nyer! Jelentkezni a Konfuciusz Intézet-
ben található űrlap kitöltésével lehet február 15-től!

Szojka Éva Szilvia:
Taoizmus a mai Kínában

Időpont: 2010. április 27. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

A taoizmus ősi kínai � lozó� a és vallás, amely nagy hatással volt a kínai gondolkodásra és 
kultúrára. Klasszikus könyveinek ismerete két évezreden keresztül része volt az általános 
műveltségnek, s tanai szorosan összefonódtak olyan jelenségekkel, mint a harcművészetek, 
a hagyományos kínai orvoslás, a fengshui, az asztrológia, az alkímia és a kínai konyha. 
Az utóbbi évtizedekben a taoizmus a reneszánszát éli: újranyíltak a templomok, folyamatosan 
növekszik a szerzetesek száma, s a hívek száma több tízmillióra tehető 
– a pontos szám megállapíthatatlan, mert a taoizmus nem választha-
tó el élesen a kínai népi vallásosságtól. Az előadás bemutatja a mai 
taoizmus történeti előzményeit, főbb iskoláit, tanításait és szerepét 
Kína életében.

Szojka Éva Szilvia sinológus, az ELTE BTK 
sinológiai doktori programjának doktorandusza

április 27.április 27.április 27.április 27.

Taoizmus a mai Kínában

2010. április 27. (kedd) 18:00 óra

JúniusJúnius
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KÍNA NÉPEI ÉS TÁJAI – ELŐADÁS-SOROZAT
Kína népei és tájai című előadás-sorozatunk keretében az ELTE Konfuciusz Intézet � atal kuta-
tók bevonásával kíván átfogó képet adni a Kínai Népköztársaság nemzetiségeinek életéről, 
kultúrájáról, a mai modern Kínában betöltött szerepéről, és az ezekhez fűződő tudományos 
kutatásokról, eredményekről. Előadás-sorozatunk első állomásaként ebben a félévben egy 
előadást, a következő félévben pedig – terveink szerint – két előadást hallgathatnak meg 
az érdeklődők.

május 4.
Németh Norbert:
A Tibet-kutatás helyzete napjainkban

Időpont: 2010. május 4. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Kína modern kori történetében fontos szerepet tölt be nemzetiségei 
kultúrájának ápolása, támogatása és bemutatása. Ezen belül kiemelt 
� gyelem övezi a tibeti kultúra hiteles forrásokon alapuló feltárását. 
A � lológiai kutatások alapjait Európában hazánk� a, Kőrösi Csoma Sán-
dor munkássága teremtette meg.

Az előadás célja, hogy röviden bemutassa a Tibet-kutatás történetét, 
elemezze jelenlegi helyzetét, és átfogó képet adjon a legfrissebb ered-
ményekről. A projektek egyik fő központja, a pekingi China Tibetology 
Research Center jelentős támogatást biztosít a ku-
tatásokhoz, amelyek a tibetisztika számos terü-

letét ölelik fel. Az előadás rámutat a Tibet-kutatással foglalkozó kínai és 
nyugati egyetemek és kutatási központok közös munkájára, amely 
remélhetőleg a jövőben is jelentős eredményekkel fogja gazdagí-
tani ismereteinket a tibeti kultúráról.

Németh Norbert tibetológus, a Tibet Társaság titkára

ményekről. A projektek egyik fő központja, a pekingi China Tibetology 
Research Center jelentős támogatást biztosít a ku-
tatásokhoz, amelyek a tibetisztika számos terü-

letét ölelik fel. Az előadás rámutat a Tibet-kutatással foglalkozó kínai és 
nyugati egyetemek és kutatási központok közös munkájára, amely 
remélhetőleg a jövőben is jelentős eredményekkel fogja gazdagí-
tani ismereteinket a tibeti kultúráról.

Németh Norbert tibetológus, a Tibet Társaság titkára

Május
JúniusJúnius
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május 15–16.

május 22.

Múzeumok majálisa
Időpont: 2010. május 15–16. (szombat–vasárnap)
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum parkja

A Magyar Nemzeti Múzeum 1996-ban hívta elő-
ször életre a magyar múzeumi világot összefo-
gó Múzeumok Majálisát. A rendezvényhez évről 
évre egyre több kulturális intézmény csatlakozik. 
Természetesen, mint mindig, az ELTE Konfuciusz Intézet most májusban is a Múzeum parkjá-
ban várja színes programokkal, kézműves-foglalkozásokkal és izgalmas előadásokkal a kínai 
kultúra iránt érdeklődő közönséget.

A Magyar Sinológusok Társaságának I. konferenciája
Időpont: 2010. május 22. (szombat)
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

2010 első heteiben megalakul a Magyar 
Sinológusok Társasága, amely azokat a ku-
tatókat, szakértőket tömöríti, akik hivatás-
szerűen Kínával foglalkoznak. A Társaság, 
amelynek működését az ELTE Konfuciusz 
Intézet támogatja, egyéb programjai mel-
lett minden évben konferenciát rendez. 
Ennek keretében a magyar Kína-kutatók 
beszámolnak legújabb kutatási eredmé-
nyeikről egymásnak és a nagyközönségnek. 
Az első ilyen konferenciára 2010. május 

22-én kerül sor, s szeretettel várjuk rá mindazokat, akik érdeklődnek Kína és a magyar sinoló-
gia iránt. A konferencia pontos helyéről, idejéről és programjáról a www.konfuciuszintezet.
hu honlapról tájékozódhatnak.

JúniusJúnius
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JúniusJúnius

május 25.
Szentmártoni Lívia:
A kínai viselkedéskultúra sajátosságai
Időpont: 2010. május 25. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

„Ez nekem kínai” – legyintünk időnként, amikor valamit nagyon 
nem értünk. Pedig ha a dolgok mögé néznénk, akkor már nem 
is tűnne olyan furcsának, szokatlannak, első hallásra megemészt-
hetetlennek az, amit látunk, hallunk, tapasztalunk. Valahogy így 
van ez a viselkedéskultúránkkal is. Minden nemzetnek, népnek 
megvannak a maga sajátos szokásai, amelyek időnként igencsak 
különböznek attól, amit MI helyesnek, elfogadhatónak vélünk. 
A kínai viselkedéskultúra egyike azoknak, amelyeket érdeklőd-

ve, ámde biztonságos távolból szemlél az érdeklődő, és amelyet érdeklődve, ámde szemtől 
szembe tapasztal meg a kínai partnerrel üzletet kötni szándékozó. Az előadás keretén be-
lül igyekszünk megismertetni a hallgatóságot a kínai viselkedéskultúra főbb sajátosságaival, 
ezzel is megkönnyítve a két oldal közötti elengedhetetlen kommunikációt.

Szentmártoni Lívia az ELTE Konfuciusz Intézet kulturális programigazgatója

május 30.
Gyereknap a Ligetben
Időpont: 2010. május 30. (vasárnap)
Helyszín: Városliget – Napozórét

Május utolsó vasárnapján, a verőfényes Napo-
zórét Nemzetek Utcáján várjuk színes program-
jainkkal a kicsiket és nagyokat egyaránt. Lesz 
itt móka, kacagás, kínai tetoválás, papírkivágás, 
kínai csomózás, festés és rajzolás, kalligrafálás, 
kvízbajnokság, rajzverseny, kínai ruhapróba, 
és sok-sok más érdekesség! Gyere el, és nálunk 
biztos nem fogsz unatkozni!
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június 19.
Múzeumok éjszakája
Időpont: 2010. június 19. (szombat)
Helyszín: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum (1062 Budapest, Andrássy út 103.)

A Múzeumok éjszakáját elsőként Franciaországban rendez-
ték meg 1999-ben Szent Iván éjszakáján. Ennek mintájára 
2003 óta az Oktatási és Kulturális Minisztérium Magyaror-
szágon is megrendezi ezt a jeles eseményt. A rendezvény 
sikerét jelzi, hogy évről évre az éj leple alatt egyre többen 
és többen keresik fel a múzeumokat. A Konfuciusz Intézet 
a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum keleti han-
gulatú kertjében várja kínai legyezőkészítéssel és ehhez 
kapcsolódó izgalmas előadással a kínai kultúra szerelmeseit.

június 29.
Major Kornélia:
„Szép irodalom” – szépirodalom? 
Női írók Shanghaiban az ezredforduló idején

Időpont: 2010. június 29. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Az 1990-es évek végén egy sor női író jelent meg a tengerparti modern 
metropoliszban, a Kínán belül is külön világnak számító Shanghaiban. 
Feltűnésük a kínai irodalmi életben heves vitákat váltott ki, sok művü-
ket „pornográ� a” és „dekadencia” vádjával betiltották. Ők maguk egyik 
példaképüknek a szintén shanghaii származású írónőt, Zhang Ailinget 
(1920–1995) tekintik, aki ma már – hosszú mellőzés után – a 20. szá-
zadi kínai irodalom klasszikusának számít. Az előadás arra a kérdésre 
keresi a választ, hogy kik is azok a „szépasszony-írók”, és miről szólnak 
a műveik?

Június
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TANFOLYAMOK
Taiji-tanfolyam
Ha Ön a mai rohanó világban fontosnak tartja az egészséget és a mozgást, emellett a testi-lelki 
harmónia elérésére törekszik, akkor az új évben Önt is szeretettel várjuk 8 alkalmas taiji (ejtsd: 
thájtyí) tanfolyamunkra. Ha képzett és elismert mestertől szeretne tanulni, akkor a Konfuciusz 
Intézetben a helye, hiszen az órákat nem más, mint a többszörös Magyar-, Európa- és Világ-
bajnok Ligeti Ernő tartja!
Kezdés: március – hetente egy alkalommal, 18:00–19:30
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I. 
16.)
A tanfolyam díja: 20 000 Ft
Jelentkezés: a tanfolyamdíj befi zetésével egyidejűleg 
a Konfuciusz Intézetben, hétköznaponként 10:00–18:00 óráig
A tanfolyam min. 10 fő jelentkezése esetén indul!

Mi is az a taiji?
A taiji talán a világon ma legismertebb, de mindenképen a leghatékonyabb kí-
nai eredetű harcművészet és egészségmegőrzési mód, egy olyan mozgásrend-
szer, amelynek lényege a belső energia áramoltatása. Fejleszti a test koordináci-
óját, miközben a test és a tudat harmonikus kapcsolatára törekszik. Fontos szerepet tölt be az egészség 
megőrzésében, a betegségmegelőzésben azáltal, hogy mozgósítja az energiákat, és egyensúlyt teremt. 
A gyakorlás eredményeképpen javul az általános � zikai erőnlét, fokozódik a betegségekkel szembeni el-
lenálló képesség, magasabb kort lehet elérni, s az önvédelem tényleges mértéke is fokozódik. A rendszer 
ismerete és használata fokozott pszichikai terheléssel járó munkát végzők számára különösen ajánlott, 
de hasznos segédeszköz a mindennapi terhelések elviselésére és levezetésére is.

Kalligrá� a-tanfolyam

Az ELTE Konfuciusz Intézet továbbra is várja 6 hetes kalligrá� a-tanfolyamára az érdeklődőket. 
A résztvevők megismerkedhetnek a kínai kalligrá� a kialakulásának történetével, bepillantást 
nyerhetnek a kínai karakterek szimbolikus világába, és elsajátíthatják a kalligrá� a szakszerű 
ecsetvonásainak technikáját. Az órákat a kalligrá� áiról méltán híres, az In-
tézetünk kulturális programjain részt vevők számára is ismert és kedvelt 
Yu Zemin művész úr tartja! 
Kezdés: március – hetente egy alkalommal, 18:00–19:30
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I. 16.)
A tanfolyam díja: 20 000 Ft (Az ár tartalmazza az órai eszközhasználatot is!)
Jelentkezés: a tanfolyamdíj befi zetésével egyidejűleg 
a Konfuciusz Intézetben, hétköznaponként 10:00–18:00 óráig
A tanfolyam min. 10 fő jelentkezése esetén indul!

JúniusMájusÁprilisMárcius



Oktatási programjaink
2010. I. félév

2009-ben jelentős változás következett be 
oktatási tevékenységünkben. Elindítottuk 
középiskolai programunkat, amelybe 
nemcsak budapesti, hanem vidéki közép-
iskolákat is bevontunk. 2010-ben tovább 
bővítjük a középiskolák hálózatát, még több 
középiskolában teremtjük meg annak a le-
hetőségét, hogy a diákok kínai nyelvet ta-
nulhassanak.

Budapesten már nyolc középiskolában 
választhatják szakköri foglalkozásként 
a diákok a kínai nyelv elsajátítását, a kínai 
kultúrával való ismerkedést. Vidéken – Deb-
recenben, Szegeden, Kecskeméten és Veszp-
rémben – regionális központokat hoztunk 
létre. A kínaiul tanulni szándékozók mind 
az alap-, mind a közép- és felsőoktatásban 
bekapcsolódhatnak a kínai nyelv tanulásába. 
Ezeken az egyetemeken és középiskolákban 
nyelvtanáraink tanítják a nyelvet és kultúrát.

A felnőttképzésben töretlen sikernek ör-
vendenek ismerkedő, tandíjmentes tan-
folyamaink. A nagy érdeklődésre való te-
kintettel ismerkedő tanfolyamaink számát 
növeltük, így az érdeklődők minden hónap-
ban kétszer tudnak jelentkezni és járni kur-
zusainkra.

A kormányzati szerveknél és a Magyar 
Tudományos Akadémián tovább folytatjuk 
a kínai nyelv oktatását.

Intézetünk egyik fontos oktatási pro� lja 
a nyelvvizsgáztatás. A nyelvvizsga sikeres 

letételéhez nyelvvizsga-előkészítő tanfolya-
mokat indítunk. A hagyományos HSK nyelv-
vizsgára való felkészítés mellett 2010-ben 
tovább bővítjük tanfolyamainkat az ITK 
Origó Nyelvvizsgára való felkészítéssel, va-
lamint előkészítő tanfolyamot indítunk két 
másik nyelvvizsgára: a Fiatal Tanulók Nyelv-
vizsgájára és a Kereskedelmi nyelvvizsgára.

A kínait mint második idegen nyelvet 
szeptembertől Budapesten már az ELTE má-
sik gyakorlóiskolájában, az Apáczai Csere 
János Gimnáziumban, valamint vidéken 
a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázi-
umban is tanulhatják a diákok.

 

A kínai nyelv tanulásához mindenkinek sok 
sikert és még inkább kellő kitartást kívánok!

Kozjek-Gulyás Anett 
oktatási igazgató



Kínai nyelvi kurzusok az egyetemeken

Az ELTE Konfuciusz Intézete hároméves működése során valamennyi egyetemi hallga-
tó számára lehetővé tette a kínai nyelv tanulását az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 
az ELTE Természettudományi Karán, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 
A hallgatók heti 4 tanórában vehetik fel a kurzuskínálatban meghirdetett kínai nyelvet, 
s kredites formában, díjmentesen tanulhatnak a Konfuciusz Intézet tanáraitól. 

2009 őszétől – kilépve az ELTE keretein – néhány további budapesti és vidéki egyete-
men és főiskolán tettük lehetővé a hallgatóknak, hogy ismerkedhessenek a kínai nyelv-
vel és kultúrával: 

Budapest Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
  Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola
  Zsigmond Király Főiskola

Debrecen Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
   
Piliscsaba Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szeged  Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kecskemét  Kecskeméti Főiskola
Miskolc  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2010-ben tovább bővítjük a kínai nyelv oktatá-
sába bekapcsolódott egyetemek hálózatát.



Kínai szakkörök középiskolákban

2009 októberétől az ELTE Konfuciusz Intézet (tandíjmentes) szakköröket támogat kö-
zépiskolákban. A szakkörök előkészítik annak a lehetőségét, hogy az iskolában máso-
dik (vagy harmadik) idegen nyelvként a kínait lehessen választani. A szakkörökben 
a kínai nyelvtanulás mellett a kínai kultúra bemutatására is nagy hangsúlyt helyezünk.

Jelenleg Magyarországon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskolájában választha-
tó második idegen nyelvként a kínai. 2010 szeptemberétől Szegeden a Radnóti Mikós 
Kísérleti Gimnáziumban is elindul a kínai nyelv második idegen nyelvként való okta-
tása, valamint Budapesten az ELTE másik gyakorlóiskolájában, az Apáczai Csere János 
Gimnáziumban is.

Középiskolák, ahol már szakköri formában folyik a kínai nyelv oktatása:

Budapest Alternatív Közgazdasági Gimnázium
  Apáczai Csere János Gimnázium
  Berzsenyi Dániel Gimnázium
  Eötvös József Gimnázium
  Német Nemzetiségi Gimnázium
  Radnóti Miklós Gimnázium
  Szent István Gimnázium
  Veres Péter Gimnázium

Kecskemét Bolyai János Gimnázium

Veszprém Lovassy László Gimnázium

Szeged  Radnóti Miklós Gimnázium



Ingyenes tanfolyamok a Konfuciusz Intézetben

A 2009 nyarától elindított ingyenes kínai tanfolyamaink igen nagy népszerűségnek ör-
vendenek. Ismerkedő intenzív tanfolyamainkat ajánljuk bárkinek, aki hiteles tapaszta-
latot szeretne szerezni arról, hogy mennyire igaz a „nekem ez kínai” mondás. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akit érdekel a kínai nyelv és kínai kultúra. 
Azok, akik a két hét alatt kedvet kaptak a kínai nyelv további elsajátításához, követke-
ző kezdő tanfolyamunkra féláron, mindössze 16 000 Ft-ért iratkozhatnak be.

A tanfolyam beosztása: 2 hét, minden nap (20 tanóra) 
júniustól naponta két tanfolyam, egy délutáni és egy esti időpontban

2010-ben az alábbi időpontok közül válogathat tandíjmentes tanfolyamainkból:

2010. január 11–22.
H–P: 18:00–19:30

Changcheng Hanyu 
Multimédiás oktatócsomag

Tandíjmentes

2010. február 22.–március 5.
H–P: 18:00–19:30

Changcheng Hanyu
Multimédiás oktatócsomag

Tandíjmentes

2010. március 22.–április 2.
H–P: 18:00–19:30

Changcheng Hanyu 
Multimédiás oktatócsomag

Tandíjmentes

2010. április 26.–május 7.
H–P: 18:00–19:30

Changcheng Hanyu
Multimédiás oktatócsomag

Tandíjmentes

2010. május 31.–június 11.
H–P: 18:00–19:30

Changcheng Hanyu
Multimédiás oktatócsomag

Tandíjmentes

2010. június 14–25.
H–P: 14:30–16:00
H-P: 18:00–19:30

Changcheng Hanyu
Multimédiás oktatócsomag

Tandíjmentes

2010. június 28.–július 9.
H–P: 14:30–16:00
H–P: 18:00–19:30

Changcheng Hanyu 
Multimédiás oktatócsomag

Tandíjmentes

2010. július 19–30.
H–P: 14:30–16:00
H–P: 18:00–19:30

Changcheng Hanyu 
Multimédiás oktatócsomag

Tandíjmentes

Jelentkezéskor kérjük, kövesse fi gyelemmel tájékoztatónkat honlapunkon: 
www.konfuciuszintezet.hu
A jelentkezés részleteiről telefonon is érdeklődhet Intézetünkben (061 411 6597). 
2010. februártól tandíjmentes tanfolyamokat indítunk a kecskeméti Öveges Képzőben. 
A tanfolyamok beosztásáról és időpontjáról információt kap honlapunkról vagy 
a www.ovegeskepzo.hu weboldalról. 



Intézeti nyelvtanfolyamok

Az intézet székházában zajló tandíjas tanfolyamainkat továbbra is élénk érdeklődés 
kíséri. Azok számára, akik a Konfuciusz Intézet ismerkedő, tandíjmentes kurzusát 
sikeresen elvégezték és még mindig lelkesek a nyelv tanulását illetően, intézetünk 
a teljes tandíj árából 50%-os kedvezményt biztosít a (következő) K1-es modulra való 
befi zetéskor. Ha lelkesedésük még ennek elvégzése után is töretlen, a következő mo-
dulra a teljes tandíj árából 20%-os kedvezménnyel iratkozhatnak be.
Az ELTE egykori hallgatói nyelvtanfolyamainkon 20%-os kedvezményben részesülnek.  

Kínai nyelvtanfolyamok Budapesten (a kedvezményes díjakkal)

Kezdő K1
8 hét, 32 tanóra

2010. január 18.–március 3.
H, Sz: 18:00–19:30

16 000 Ft

Kezdő K1
8 hét, 32 tanóra

2010. január 26.–március 18.
K, Cs: 18:00–19:30

16 000 Ft

Kezdő K1 (hétvégi)
8 hét, 32 tanóra

2010. január 30.–március 13.
Szo: 10:00–13:00

16 000 Ft

Kezdő K1 (nyújtott)
8 hét, 32 tanóra

2010. február 11.–május 27.
Cs: 18:00–19:30

16 000 Ft

Kezdő K1
8 hét, 32 tanóra

2010. február 8.–április 1.
K, Cs: 18:00–19:30

16 000 Ft

Kezdő K2
8 hét, 32 tanóra

2009. december 12.–február 3.
H, Sz: 18:00–19:30

25 600 Ft

Kezdő K2
8 hét, 32 tanóra

2010. január 19.–március 4.
K, Cs: 18:00–19:30

25 600 Ft

Kezdő K2
8 hét, 32 tanóra

2010. január 28.–március 19.
Cs, P: 18:00–19:30

25 600 Ft

Kezdő K3
8 hét, 32 tanóra

2010. február 8.–március 31.
H, Sz: 18:00–19:30

32 000 Ft

Kezdő K3
8 hét, 32 tanóra

2010. március 9.–április 29.
K, Cs: 18:00–19:30

32 000 Ft

Kezdő K3
8 hét, 32 tanóra

2010. március 25.–május 14.
Cs, P: 18:00–19:30

32 000 Ft

Magánórák

10 tanóra megbeszélés szerint 40 000 Ft
További nyelvtanfolyamaink indulásáról kérjük, tájékozódjon honlapunkon: 
www.konfuciuszintezet.hu
Kecskeméti tanfolyamainkról a www.ovegeskepzo.hu oldalon talál információkat.



Magyar nyelvtanfolyamok kínaiaknak

2010-ben is meghirdetjük kínaiaknak szóló magyar nyelvtanfolyamainkat.

2010-ben az alábbi időpontok közül választhatnak a magyarul tanulni szándékozó 
hallgatók:

Magyar nyelv kínaiaknak
   

Kezdő magyar
8 hét, 32 tanóra

2010. január 26.–március 18.
K–Cs: 18:00–19:30

40 000 Ft

Haladó magyar
8 hét, 32 tanóra

2010. január 25.–március 17.
H–Sz: 18:00–19:30

40 000 Ft

Kezdő magyar
8 hét, 32 tanóra

2010. március 23.–május 13.
K–Cs: 18:00–19:30

40 000 Ft

Kezdő magyar (hétvégi)
8 hét, 32 tanóra

2010. március 6.–április 24.
Szo: 10:00–13:00

40 000 Ft

Haladó magyar
8 hét, 32 tanóra

2010. március 22.–május 12.
H–Sz: 18:00–19:30

40 000 Ft



Konfuciusz-ösztöndíj

A tavaly beindított ösztöndíjprogram keretében húsz hallgató részesült rövid, illetve 
hosszú távú Konfuciusz-ösztöndíjban.
Idén második alkalommal van lehetőségünk odaítélni Konfuciusz-ösztöndíjakat kínai 
egyetemeken tanulni szándékozó hallgatóknak. 

Az ösztöndíjak típusai:

1. Rövid távú ösztöndíjak

 4 hét, egy szemeszter, illetve 1 iskolai év  
 Korhatár: 55 év
 A jelentkezés feltétele a legalább alapszintű kínai nyelvtudás

2. Hosszabb távú ösztöndíjak, diplomaszerzési lehetőséggel

 – BA diploma megszerzéséhez 
  4–5 egyetemi évre szóló ösztöndíj
  Korhatár: 35 év
 – MA diploma megszerzéséhez 
  2–3 egyetemi évre szóló ösztöndíj
  Korhatár: 45 év
 – Doktori ösztöndíjhoz 
  3–4 egyetemi évre szól
  Korhatár: 45 év

Az ösztöndíjak beadásának feltételeiről és időpontjáról kérjük, tájékozódjon honla-
punkról www.konfuciuszintezet.hu.

HSK ösztöndíj

Az ELTE Konfuciusz Intézet évről évre ösztöndíjban részesíti mindazokat a tehetséges 
hallgatókat, akik kiváló eredményt érnek el a HSK nyelvvizsga szintjein. Az ösztön-
díjjal a hallgatók négyhetes intenzív nyári nyelvi képzésen vehetnek részt Kína vala-
melyik egyetemén.



Nyelvvizsgák a Konfuciusz Intézetben

Intézetünkben négyféle nyelvvizsgát tehet a vizsgázó. Ezek:
1. a Kínai Népköztársaság hivatalos nyelvvizsgája, a HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, 

Kínai Szintfelmérő Vizsga),
2. a Konfuciusz Intézet nyelvtanárai vizsgáztatásával vezetett ITK Origó Rigó utcai 

nyelvvizsga, 
3. a kereskedelmi nyelvvizsga (BCT Business Chinese Test), valamint
4. a Fiatal Tanulók Nyelvvizsgája, a Youth Chinese Test (YCT).

Röviden az új típusú HSK nyelvvizsgáról

 A HSK nyelvvizsga (Hanyu Shuiping Kaoshi, Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai Nép-
köztársaság hivatalos kínai nyelvi vizsgája, amelyet nem kínai anyanyelvűek számára 
dolgoztak ki és tartanak meg Kínában és a világ számos más országában. 2001 óta 
a vizsga Magyarországon az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén volt letehető, majd 
2007-től a vizsgát az ELTE Konfuciusz Intézet – mint a Hanban hivatalos vizsgaköz-
pontja – szervezi és bonyolítja le. 

A HSK vizsga rendszere 2010-től megváltozik. Az új típusú HSK szinteket a CEF 
(The Common European Framework Reference for Language), a Közös Európai Nyelvi 
Referenciakeret alapján és követelményeinek fi gyelembevételével dolgozták ki.
Az új típusú HSK vizsga rövid ismertetése:

A vizsga felépítése 
Az új típusú vizsgáztatás két különál-
ló részt tartalmaz, írásbelit és szóbelit. 
Az írásbeli vizsga az 1-es szinttől a 6-os 
szintig terjed; míg a szóbeli vizsga a HSK 
(alapfokot), HSK (középfokot) és a HSK 
(felsőfokot) tartalmazza.

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

HSK – 6. szint  HSK (felsőfok)

HSK – 5. szint  

HSK – 4. szint  HSK (középfok)

HSK – 3. szint  

HSK – 2. szint  HSK (alapfok)

HSK – 1. szint  

Vizsgafokozatok
Közvetlen összehasonlításban az új HSK 
vizsga a Közös Európai Nyelvi Referen-
ciakeret követelményei alapján a követ-
kező: 

Új típusú HSK Szókincs CEF

HSK – 6. szint 5000 felett C2

HSK – 5. szint 2500 C1

HSK – 4. szint 1200 B2

HSK – 3. szint 600 B1

HSK – 2. szint 300 A2

HSK – 1. szint 150 A1



HSK – 1. szint Azoknak a tanulóknak ajánlott, akik képesek felismerni és alkalmazni 
néhány egyszerű kínai karaktert. Képesek egyszerű mondatokban 
kommunikálni.

HSK – 2. szint Azoknak a kezdő nyelvi szinten lévő tanulóknak ajánlott, akik 
képesek a kínait egyszerű és direkt módon alkalmazni, és a 
mindennapi élet egyszerűbb szituációiban kommunikációs 
jártasságot mutatnak. 

HSK – 3. szint Azoknak a középhaladó nyelvi szinten lévő tanulóknak ajánlott, 
akik képesek a kínait magánéletük, tanulmányaik és munkájuk 
igényeinek megfelelően alkalmazni, valamint alkalmasak a legtöbb 
kommunikációs feladat teljesítésére.

 
HSK – 4. szint Azoknak a középfokú tudással rendelkező tanulóknak ajánlott, 

akik viszonylag széles körben képesek megvitatni az egyes témákat 
kínaiul, és magas szintű kommunikációra alkalmasak kínaiul 
beszélőkkel. 

HSK – 5. szint Azoknak a tanulóknak ajánlott, akik képesek kínai újságokat 
és magazinokat olvasni, kínai nyelvű fi lmeket nézni, s mind szóban, 
mind írásban képesek megadott témáról fogalmazást írni, illetve 
szóban képesek egy adott témáról önálló hosszabb előadást tartani. 

HSK – 6. szint Azoknak a nyelvtanulóknak ajánlott, akik könnyedén megértenek 
bármilyen információt írásban kínaiul. A kommunikációban 
bármilyen témában képesek magukat akadálytalanul kifejezni. 

Röviden az ITK Origó Rigó utcai nyelvvizsgáról

Kínai nyelvből alap-, közép- és felsőfokon tehető nyelv-
vizsga az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ-
jában (ITK Rigó utca). 2009 novemberétől a vizsgáz-
tatás a Konfuciusz Intézet nyelvtanárai vezetésével 
történik.
2010-ben két időpont közül választhatnak 
a hallgatók.



Az első időpont:

2010. április 10.        Írásbeli valamennyi szinten
2010. április 9–23.    Szóbeli valamennyi szinten
A vizsgára jelentkezés határideje: 2010. március 16.

A második időpont:

2010. október 9.          Írásbeli valamennyi szinten
2010. október 8–22.    Szóbeli valamennyi szinten
A vizsgára jelentkezés határideje: 2010. szeptember 12.

A különböző típusú nyelvvizsgák sikeres letételéhez Intézetünk az alábbi előkészítő 
tanfolyamokat ajánlja a vizsgázóknak.

HSK vizsgára előkészítő tanfolyamok:
Típus Időpont Tandíj

HSK szóbeli alapfokra,
Írásbeli 1. és 2. szintre
8 hét, 32 tanóra

2010. március 1.–április 28.
H, Sz: 18:00–19:30

30 000 Ft

HSK szóbeli középfokra,
Írásbeli 3. és 4. szintre
8 hét, 32 tanóra

2010. március 2.–március 22.
K, Cs: 18:00–19:30

30 000 Ft

HSK szóbeli felsőfokra,
Írásbeli 5. és 6. szintre
8 hét, 32 tanóra

2010. március 5.–április 23.
P: 15:00–19:00

30 000 Ft

ITK Origó nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok:
Típus Időpont Tandíj

Alapfokra felkészítő inten-
zív
8 hét, 32 tanóra

2010. február 19.–április 9.
P: 15:00–19.00

30 000 Ft

Középfokra felkészítő inten-
zív
8 hét, 32 tanóra

2010. február 20.–április 10.
Sz: 10:00–13:00

30 000 Ft

Felsőfokra felkészítő inten-
zív
8 hét, 32 tanóra

2010. február 19.–április 9.
P: 15:00–19:00

30 000 Ft

További induló előkészítő tanfolyamainkról tájékozódhat honlapunkon:
www.konfuciuszintezet.hu



Kínai Nyelvi Verseny

Minden év májusában rendezik meg Budapesten a „Kínai Nyelvi Verseny” középisko-
lás és egyetemista korosztálynak szóló elődöntőjét.

Az elődöntőn dobogós helyezést elért diákok utaznak a verseny nemzetközi fordu-
lójára Kínába. Ez a verseny nagyon népszerű a kínaiak között; valamennyi fordulóját 
élénk érdeklődéssel követik a tévében. 

A „Kínai Nyelvi Híd – Magyar Egyetemisták és Főiskolás-
ok Kínai Nyelvi Versenye” várja mindazokat, akik kínai tu-
dásukat és előadói képességüket kívánják megmérettetni.
A vetélkedőn az ELTE, a BGF Külkereskedelmi Főiskola, 
a Tan Kapuja Buddhista Főiskola és a Keleti Nyelvek Is-

kolája kínaiul tanuló diákjai mérik össze képességeiket három fordulóban: az elsőben a 
diákoknak egy saját maguk által írt kínai nyelvű fogalmazást kell elmondaniuk, a má-
sodikban Kínával kapcsolatos kérdésekre kell felelniük, a harmadik fordulóban pedig 
egy szabadon választható műsorszámot adnak elő.

A Nyelvi Verseny első helyezettje részt vesz a Kínában zajló tévéközvetítés által mil-
liókhoz eljutó nemzetközi döntőn. A második és harmadik helyezettek ösztöndíjakat 
nyernek Kínába.

Tehát, biztatjuk mindazokat, akik szeretnék nyelvtudásukat, előadói ambícióikat ösz-
szemérni, hogy jelentkezzenek bátran a magyarországi elődöntőre. 

Az idén harmadszor rendezik meg Magyarországon a középiskolás korosztálynak 
szóló „Kínai Nyelvi Híd – Magyar Középiskolások Kínai Nyelvi Versenyét”, ahol 
– az egyetemisták versenyéhez hasonlóan – a kínaiul tanuló fi atalok három területen 
adhatnak számot tudásukról. Az  elődöntőn nyertes versenyzők utazhatnak Kínába 
a nemzetközi döntőre.

A nemzetközi versenyt tavaly Kína egyik nagyvárosában, Chongqingban rendezték 
meg. A rendezvény záróünnepségén Xu Lin, a Konfuciusz Intézetek igazgatója kifejez-
te azon óhaját, hogy a középiskolások nemzetközi döntőjének ezentúl ez a nagyváros 
adjon otthont.

Ezenkívül mind az egyetemista, mind a középiskolás versenyzők mellett lehetősége 
van 2-2 diáknak a versenyzőkkel együtt Kínába utazni, hogy ott az adott ország meg-
hívott követeként szurkoljon csapattársaiért. 

A verseny meghirdetett időpontjáról kérjük, tájékozódjon honlapunkról:
www.konfuciuszintezet.hu



Nyári tábor Kínában
Idén immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre – az ELTE Konfuciusz Intézet 
és partnerintézete, a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem szervezésében – az a nyári tábor, 
amelyre Magyarországról tíz, kínaiul tanuló 12–18 év közötti középiskolásnak van al-
kalma egy hetet Kína fővárosában, Pekingben eltölteni. Az idei nyári tábor időpontja 
2010. július 18–24. A táborba Ázsia, Európa és az amerikai kontinens 12 országából 
érkeznek kínaiul tanuló fi atalok, akik 15 csoportban mérik össze felkészültségüket 
a kínai kultúráról, nyelvről.

A rendezvény ideje alatt a kínai nyelvtudás fejlesztése mellett a szórakozásra és a 
városnézésre is lesz lehetősége a diákoknak. A kulturális előadások mellett – kínai ope-
raelőadás, kínai kungfu-bemutató – a fi atalok megismerkednek a kínai papírkivágás, 
az operamaszk készítésének technikájával is. Az eltöltött egy hét gazdag élményei – 
reméljük – még inkább ösztönözni fogják a diákokat a kínai nyelv elsajátítására és to-
vábbtanulására. 

A nyári táborba utazik az „Irány Peking! Vetélkedő középiskolásoknak” verseny első 
helyezést elért háromfős csapata a Veres Péter Gimnáziumból.  

Az ELTE Konfuciusz Intézet a Hainan Légitársasággal utazik.
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