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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

„A Magyarországon élő orosz honfitársak ifjúsági kézműves 
rendezvénye”
Részletes információ az OKK honlapján: www.ruscenter.hu
Részvétel – előzetes regisztráció alapján

«Молодежная мастерская российских соотечественников в 
Венгрии»
Подробная информация на сайте РКЦ: www.ruscenter.hu
Участие – на основе предварительной регистрации

13-14.

Versenyfelhívás videoklippek készítésére orosz nyelven vagy magyar 
nyelven orosz felirattal a következő témában: Szokatlan dolgok az 
oroszok szokásaiban magyar szemmel.  
Részletes információ a versenyről a www.ruscenter.hu oldalon

Объявляется конкурс видеороликов на русском языке 
или на венгерском языке с русскими субтитрами 
на тему «Необычное в обычаях россиян для венгров». 
Подробная информация о конкурсе на сайте: www.ruscenter.hu

szeptember 16. – december 5.
16 сентября - 05 декабря

SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ СЕНТЯБРЯ

02. A Második Világháború lezárásának napja (1945)
День окончания Второй мировой войны (1945)

11. A fasizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja
Международный день памяти жертв фашизма

26. A nyelvek európai napja
Европейский день языков

27. A turizmus világnapja
Всемирный день туризма

08. A leningrádi blokád áldozatainak emléknapja 
(1941.09.08. – 1944.01.27.)
День памяти жертв блокадного Ленинграда 
(08.09.1941 – 27.01.1944)

01. A tudás napja
День знаний

A béke világnapja (a Második Világháború kitörésének 
80. évfordulója – 1939)
Всемирный день мира (80-летие начала Второй 
мировой войны – 1939 г.)

Facebook:
goo.gl/7u4Pnx

Instagram: 
Instagram.com/ 

rkc_budaPest

Youtube:
clck.ru/eogIt

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

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

E-mail: mail@ruscenter.hu

OrOsz Kulturális KözpOnt

1062 Budapest, Andrássy út 120.

Российский культуРный центР 
1062 Будапешт, пр. Андраши 120

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)

www.ruscenter.hu

2019 Az őshonos népek nyelveinek nemzetközi éve



2019 2019SZEPTEMBER СЕНТЯБРЬ

Oroszországban utazva című profi és amatőr fotóverseny
Részletes információ a versenyről a www.ruscenter.hu oldalon

Конкурс профессиональной и любительской фотографии 
«Путешествуя по России»
Подробная информация о конкурсе на сайте: www.ruscenter.hu

július 1. – szeptember 20.
01 июля – 20 сентября

Beiratkozás az OKK orosznyelvi tanfolyamaira (szintfelmérők, 
csoportokba osztás) hétfőtől péntekig 10:00-12:00 
és 14:00-18:00 között
Szintfelmérés 2019. szeptember 10., 12., 16. és 18-án 17:00 órakor 
A tanfolyamok kezdete – szeptember 23.
Részletes információ a www.ruscenter.hu oldalon

Набор слушателей на курсы русского языка при РКЦ 
(определение уровня знаний, распределение по группам) 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 или с 14.00 до 18.00.
Тестирование 10.09.19, 12.09.19, 16.09.19 и 18.09.19 в 17.00
Начало работы курсов – 23 сентября
Подробная информация на сайте: www.ruscenter.hu

02-19.

A Második Világháború kitörésének 80. évfordulója alkalmából
Fotódokumentum kiállítás A Második Világháború kitörése. 
Igazság és kitalációk címmel 
Első emeleti hall

К 80-летию начала Второй мировой войны
Документальная фотовыставка «Начало Второй мировой войны. 
Правда и вымыслы» 
Фойе II этажа

03-16.

 péntek / пятница
Oroszországi orosz nyelv- és irodalmi kiadványok prezentációja 
szerzők és oktatásban dolgozó szakemberek részvételével.
Részletes információ a www.ruscenter.hu oldalon

Презентация российских изданий по русскому языку 
и литературе с участием авторов и специалистов 
в области образования.  
Подробная информация на сайте: www.ruscenter.hu

06.

szombat / суббота   
Oroszország kiállítási állványa a Nyelvparádén orosz szerzők 
és kiadók képviselőinek részvételével. 
Akvárium Klub, 1051 Budapest, Erzsébet tér 12.

Российский стенд на международной выставке «Парад языков» 
(Lingua Fest) с участием представителей издательств. 
Клуб «Аквариум» (Akvárium klub), 1051 Budapest, Erzsébet tér 12.

07.

szombat / суббота   
Orosz pavilon a Szolnoki Nemzetközi Gasztrokulturális Fesztiválon. 
Fellép a Gubernyija nevű népi hangszerek együttese, 
szólista Marta Szerebrjakova (Penza város).

Российский павильон на Международном гастрономическом 
и культурном фестивале в г.Сольноке. Выступление ансамбля 
народных инструментов «Губерния», солистка Марта 
Серебрякова (г.Пенза).

07.

18:00   kedd / вторник
Az orosz filmművészet újdonságai keretében
Hideg tangó című művészfilm, a Nika fesztivál díjnyertese 2018., 
rendezte Pavel Csuhraj 2017.
Orosz nyelven angol felirattal  

В цикле «Новинки российского кино»
Показ х/ф «Холодное танго», призер фестиваля «Ника» 2018 г., 
реж. Павел Чухрай, 2017 г. 
На русском языке с английскими субтитрами

10.

18:00   kedd / вторник
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

17.

19:00   csütörtök / четверг
Az Orosz Stúdiószínház előadása
E. Labis. Mizantrop (bohózat), rendezte Zinaida Ziherman
Belépés jegyváltás ellenében
Részletek a https://www.facebook.com/BudapestiOroszSzinhaz 
weboldalon

Спектакль Русского театра-Студии
Э.Лабиш. Мизантроп (водевиль), реж. Зинаида Зихерман
Вход по билетам 
Подробности на сайте: https://www.facebook.com/
BudapestiOroszSzinhaz

12.

18:00   kedd / вторник
Az őshonos népek nyelveinek ENSZ által meghirdetett 
nemzetközi éve alkalmából
Kiállítással egybekötött koncert program:

 - Nemzetközi kiállítás a gyermekek számára rendezett alkotói 
verseny legjobb munkáiból, finnugor mesék, legendák és 
hagyományok témájára Az ősök végrendelete címmel

 -Koncert a Tajmiri Dolgan-Nyenyec járás művészeti csoportjai 
részvételével, akkik az Oroszországi Föderáció kis létszámú dolgán, 
nganaszan, evenk, enc őslakos népek kultúrájával ismertetnek meg

-A Vepszek. Összhangban a természettel című film bemutatója.

Az Oroszországi Föderáció Finnugor Kulturális Centrumával 
együttműködve (Sziktivkar város)

К объявленному ООН Международному году языков 
коренных народов
Экспозиционно-концертная программа:

- Международная выставка лучших работ конкурса детского 
творчества по мотивам финно-угорских сказок, легенд  
и преданий «Завещание предков»

- Концерт с участием творческих коллективов Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, представляющих 
культуру коренных малочисленных народов Российской 
Федерации: долган, нганасан, эвенков, энцев;

- Презентация фильма «Вепсы. В созвучии с природой».

Совместно с Финно-угорским культурным центром Российской 
Федерации (г. Сыктывкар) 

24.

19:00   csütörtök / четверг
Kiállítás megnyitó az Oroszországban utazgatva című fotóverseny 
műveiból
A győztesek jutalmazása

Открытие выставки по итогам фотоконкурса «Путешествуя по 
России»
Награждение победителей 

26.


