
OrOsz Kulturális 
KözpOnt

Российский 
культуРный ЦентР

2019
MÁJUS / МАЙ

OROSZ TEMATIKÁJÚ, ILLETVE OROSZ RÉSZTVEVŐKET 
FELVONULTATÓ RENDEZVÉNYEK MAGYARORSZÁGON

ПРОГРАММЫ В ВЕНГРИИ ПО РОССИЙСКОЙ ТЕМАТИКЕ, 
А ТАКЖЕ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

2019  
A SZÍNHÁZ ÉVE 

OROSZORSZÁGBAN 

2019 
ГОД ТЕАТРА 
В РОССИИ

www.ruscenter.hu
Orosz Kulturális Központ, 1062 Budapest, Andrássy út 120.

Российский культурный центр, 1062 Будапешт, пр. Андраши 120

MÁJUSI ÉVFORDULÓK 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МАЯ

01. A tavasz és munka ünnepe
День весны и труда

07. A rádiózás napja
День радио

18. A múzeumok nemzetközi napja
Международный день музеев

25. A filológusok napja
День филолога

21. A párbeszéden és fejlődésen alapuló kulturális 
sokszínűség világnapja
Всемирный день культурного разнообразия во имя 
диалога и развития

24. A szláv írásosság és kultúra napja (Cirill és Metód Napja)
День славянской культуры и письменности 
(Отмечается как день памяти славянских 
просветителей Кирилла и Мефодия) 

09. A Nagy Honvédő Háborúban a német fasiszta 
megszállás felett aratott Győzelem napja
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. против немецко-фашистских захватчиков

Bulat Okudzsava (1924-1997) költő és dramaturg 
születésének 95. évfordulója 
95 лет со дня рождения поэта и драматурга 
Б.Ш.Окуджавы (1924-1997)

10:00-17:00   
 vasárnap / воскресенье

Orosz Pavilon a Budapesti Nemzetközi Gyermeknapi Fesztiválon 
a Városligetben

«Российский павильон» на Будапештском международном 
фестивале, приуроченном ко Дню защиты детей в городском 
парке «Варошлигет»

26.

19:30   péntek / пятница
Gyenyisz Macujev Oroszország kiváló művésze (zongora) és 
Jurij Rahlin (hegedű, alt) koncertje

Концерт народного артиста России Дениса Мацуева 
(фортепиано) и Юрия Рахлина (скрипка, альт)

03.

Művészetek Palotája – Будапештский Дворец искусств
Részletes információ / Подробности на сайте: 
www.mupa.hu

szerda / среда

Szent István tér
a Szent István Bazilika előtt
Unity Songs 
A moszkvai Tureckij kórus és a Szoprano művészeti csoport koncertje
Részletes információ a http://unitysongs.moscow/ru oldalon

Площадь Св. Иштвана
 «Unity Songs»
Концерт Хора Турецкого и арт-группы Soprano, г. Москва 
Подробная информация и регистрация на сайте: 
http://unitysongs.moscow/ru 

08.

17:00   vasárnap / воскресенье
A moszkvai Nagy Színház balett előadásának közvetítése: 
Sztravinszkij: Kármen, Petruska  

Трансляция балетов Большого театра 
И.Стравинский. «Кармен», «Петрушка»

19.

Uránia Filmszínház – Кинотеатр «Урания»
Részletes információ / Подробности на сайте: 
www.urania-nf.hu

Ferenczy Múzeumi Centrum  Szentendre
Art Capital 2019 - Régi és új álmok kortárs művészeti fesztivál 
keretében 
Dmitrij Kavarga szobrászművész (Moszkva): Anyag és test. Mérgező 
antropocentrizmus című kiállítása 

Музейный центр «Ferenczy», г. Сентэндре
В рамках фестиваля современного искусства «Art Capital 2019 - 
Старые и новые мечты»
«Вещество и тело. Ядовитый антропоцентризм» выставка 
скульптора Дмитрия Каварги (г.Москва)

május 18 – szeptember 15
18 мая - 15 сентября

Tel: (06-1) 332-2154, 
Fax: (06-1) 312-2693

E-mail: mail@ruscenter.hu

Facebook:
goo.gl/7u4Pnx

Instagram: 
Instagram.com/ 

rkc_budaPest

Youtube:
clck.ru/eogIt
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06.

06.

17:30   hétfő / понедельник
Az Üdvözlet, Oroszország című verseny eredményhirdetése 

Подведение итогов конкурса в рамках программы 
«Здравствуй, Россия»

18:00   hétfő / понедельник
Mozi terem / Кинозал

Filmvetítés a Nagy Honvédő Háborút bemutató IV. „Moziszünet” 
című ifjúsági rövidfilm-fesztivál díjnyertes filmjeiből 
(orosz nyelven angol felirattal)
Találkozó a szentpétervári Nemzedékek Hídja Alapítvány 
munkatársaival
Orosz nyelvű rendezvény

Показ фильмов-лауреатов IV молодежного кинофестиваля 
короткого метра о Великой Отечественной войне «Перерыв 
на кино» (на русском языке с английскими субтитрами)
Встреча с сотрудниками Фонда «Мост поколений», 
г. С.-Петербург

A Győzelem napja alkalmából
Ко Дню Победы

19:00   kedd / вторник
Filmvetítés: T-34 című művészfilm, 2018. 
rendezte A.Szidorov, 139 perc 
orosz nyelven angol felirattal 

Показ художественного фильма «Т-34»,  2018 г.,
реж.: А.Сидоров, 139 минут
на русском языке с английскими субтитрами

07.

10:00   csütörtök / четверг
Az orosz (szovjet) katonai emlékművek koszorúzása 
(Budapest, Szabadság tér és Fiumei úti temető)

Возложение венков к мемориалам российским (советским) 
воинам на пл. Сабадшаг и кладбище на ул. Фиумеи

09.

18:00   csütörtök / четверг

A szamarai Masztyerszkaja ifjúsági színház művészeinek zenés 
költői színjátéka  
A legendás napok emlékét megőrizzük címmel

Музыкально-поэтический спектакль «Помним о ставших 
легендою днях» в исполнении артистов самарского молодёжного 
театра «Мастерская»

09.

Fotódokumentum kiállítás
Győzelmi felvonulás címmel

Фотодокументальная выставка 
«Парад Победы»

09-18.

19:30   kedd / вторник
Szabó Marcell nemzetközi versenyek díjazottjának koncertje 
(Budapest) 
A programban Csajkovszkij és Prokofjev művei. 
Részletek a www.ruscenter.hu oldalon

Концерт лауреата международных конкурсов Марцела Сабо 
(г.Будапешт)
В программе произведения П.Чайковского, С.Прокофьева.
Подробности на сайте: www.ruscenter.hu

14.

19:00   szerda / среда
Az Orosz Stúdiószínház előadása
Csehov Az élet apróságai című műve alapján 
Belépés jegyváltás ellenében 
Részletek a www.facebook.com/BudapestiOroszSzinhaz oldalon 

Русский Театр-Студия
Спектакль по произведениям А.П.Чехова «Мелочи жизни»
Вход по билетам
Подробности на сайте: www.facebook.com/
BudapestiOroszSzinhaz

15.

19:00   szerda / среда
A Мoszkvai Musical Színház művészeinek koncertje 
A belépés díjtalan

Концерт артистов Московского Театра Мюзикла
Вход свободный
Подробности на сайте: www.ruscenter.hu

22.

18:00   szerda / среда
Társalgási klub orosz nyelvet tanulók számára
Helyszín: az OKK könyvtára
Részletes információ: az OKK oldalán és a Facebook-on

Разговорный клуб для изучающих русский язык
Место проведения – библиотека РКЦ
Подробная информация на сайте РКЦ и в сети Facebook

29.

18:00   csütörtök / четверг
A Magyar Zenei és Zenepedagógiai Társaság orosz tagjainak 
koncertje (Moszkva)
Részletes információ a www.ruscenter.hu oldalon 

Концертная программа Общества венгерской музыки 
и музыкальной педагогики (г.Москва)
Подробности на сайте: www.ruscenter.hu

23.
XXIV. Nemzetközi Szakmódszertani Konferencia
A modern orosz nyelv – funkcionálás és a tanítás problémái
Részletek az OKK honlapján: www.ruscenter.hu

XXIV Международная конференция
«Современный русский язык: функционирование и проблемы 
преподавания»
Подробности на сайте: www.ruscenter.hu

17-18.

18:00   csütörtök / четверг
Beszélgetés a pravoszláv vallásról
Kádár Iván, a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz 
egyházközség parókusának előadása (orosz nyelven)

Беседы о православии
Лекция настоятеля Св. Сергиевского прихода Московского 
Патриархата протоиерея Иоанна Кадара

16.

A Győzelem napja alkalmából
Ко Дню Победы

18:00   kedd / вторник
Kiállítások megnyitója: Az írók százada és a Nagy Honvédő Háború. 
A háború krónikája a frontot megjárt festőművészek szemével 
címmel 
Előadások a kiállítás anyagainak témájában: Nelli Szadikova 
a V. Dal Állami Orosz Irodalomtörténeti Múzeum képviselője 
és Dmitrij Makarov költő és zenész   

Открытие выставок «Писательская рота» и «Великая 
отечественная. Летопись войны глазами художников- 
фронтовиков»
Лекции по материалам выставки эксперта ФГБУК 
«Государственный музей истории российской литературы имени 
В.И. Даля» Нелли Садыковой и поэта, писателя и музыканта 
Дмитрия Макарова

21.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk  –  Российский культурный центр 
оставляет за собой право вносить изменения в программу

Kiállítóterem nyitvatartása: 
h-p, 11 órától 18 óráig 

(kivéve munkaszüneti napok)

Выставочный зал открыт: 
пн-пт. с 11.00 до 18.00  

(кроме субботы и воскресенья)

Könyvtár nyitvatartása:
h-p. 12 órától 18 óráig

(kivéve munkaszüneti napok 
és minden hónap első hétfője)

Расписание работы 
библиотеки:

пн-пт. с 12:00 до 18:00
(кроме субботы, воскресенья 

и первого понедельника 
каждого месяца)


