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Kínai Rövid Filmek Nemzetközi 

Festiválja, 2016-2017 

 

Nemzetközi Versenye a Rövid 

Filmeknek 

Tea és Szeretet 

 

Ahogy az Eszperantó nyelvünk, tea szerepelhet mint közvetítő a 

szeretethez. Légy szíves mesélni kisfilmmel a teáról és szeretetről, 

lehetőséged lesz ingyen utazni Kínába. 

 

Egyszer Baghy Gyula mondta: Szeretet békét szül, a béke emberiességet 

konzervál, és az emberiesség a legmagasabb idealizmus. A szeretet a 

központja az Eszperantó nyelvnek. És a tea, melyet mindennap iszik 

egyharmada a világ lakosságának, varázslatos ital, amely energiát ébreszt 

és kezdeményezi a békés és szeretetteljes életvitelt. Ez a célja az 

Eszperantó nyelvnek is. 

Tehát, jelentkezz! Mesélj a teáról és szeretetről rövidfilmekkel! Készek 

vagyunk vendégüllátni Téged Kínában! 

 

Támogatás – Te döntésed!!! 

 

A téma “Tea és szeretet”.  

“Szeretet” nem csak mély kapcsolatok férfi és nő között, de annál 

sokkal több, sokkal nagyobb, például a szeretete a szülőknek, szerete 

a tesvérek között, a természet szeretete, a béke szeretete, az olvasás 

szeretete, az utazás szeretete, az Eszperantó szeretete, az irodalom 

szeretete, a sport szeretete... 
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Cél 

Az Eszperantó Világ Szövetség támogatásával a versenyt a Kínai 

Nemzetközi Rádió és a Hangzhoui vezetés szervezi, célzattal: 

A) fejlesztése a rövidfilm művészetének a Nemzetközi Nyelvben és 

díjazni a résztvevőket, akik kíválóak lettek a közreműködésükkel a 

rövidfilmek művészetéhez és az eszperantó kultúrák gazdagításához. 

B) Megmutatni a közönségnek, hogy az Eszperantó élő nyelv, hasznos, 

élénk és kihasználható. 

C) figyelmét kelteni a nem eszperantista köröknek, csábítani új 

“eszperantistákat”, különösen fiatalokat, létrehozni szervezeteket és 

eszperantó klubokat kommunikálni helyi rádiókkal televíziókkal, 

újságokkal és nem eszperantista körökkel, és aktiválni egyéneket és 

szervezeteket és szervezeteket Eszperanciában.,  

D) Megpróbálni az Eszoerantót bevonni a piacba (A tanfolyamot 

pénzügyileg támogatjék a kínai tea-vállalkozók, tea-közösségek, és a 

helyi vezetők.) 

A Szabályzat és a Jelentkezésilap lent találhatók a következő linkekben: 

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/  (esperante) 

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/  (ĉine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/
https://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/
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### Szabályzat ### 

Napirend 

Program / Hónap Májustól 

novemberig 

2016 (7 monatoj) 

(7 hónap) 

Január 

2017 

Február 

2017 

Márci

us201

7 

Április 

2017 

Filmgyűjtés         

Zsűri döntése        

Internetes 

Szavazás 

     

Filmfesztivál        

 

 

Résztvevés 

- Mindenki résztvesz! 

Hivatásos és amatőr rendezők, filmszeretők, média közvetítők, diákok és 

kreativ emberek az egész válgról. Nem csak eszperantisták, hanem, nem 

eszperantisták is! 

- A versenyhez a jelentkezés ingyenes! 

- Határidő a filmek küldéséhez 2016 november 30 

- Minden filmek az eleme a “tea” legyen. 

- Minden film legyen minimum 2 és makszimum 15 perc hosszúságú. 

- A film legyen  MPG, MPEG-4, WMV, AVI, MP4, MOV, 

1920x1080, 16:9, 25p formában. 

- Engedélyezve vannak rajz-, muzikaj, dokumentum, színházi filmek és 

másmilyenek. 

- Használhatóak bármilyen készülékek a filmezéshez, például: 

okoste-lefon, filmkamera és hasonlóak. 
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- A világ minden nyelve használható. 

- Filmkészítői maguk adják hozzá az eszperantlingvajn szövegeket. 

Ha a filmkészítő nem eszperantista, adja hozzá a saját nyelvű szöveget. 

A szövegeknek kell lenni kezdetének és végének a filmnek, és 

filmkészítőinek a nevét kell tartalmaznia. 

Ugyanakkor mentsd el a film szöveg nélküli változatát is.  

- A film készítői csináljanak jó minőségű plakátképet a kisfilmnek, 

57cm x 84cm (szélesség x magasság), la formato estu JPG kaj PDF. 

- A filmkészítők írjanak rövid önéletrajzot (kb 250 szó) és készítsenek 

legalább 2 személyes/csoportos képeket, egy legyen víszintes (3264 px x 

2488 px) és a másik függőleges (2488 px x 3264 px), minden kép legyen 

legalább 2M. 

- Minden résztvevő (személy vagy csoport) küldhet egynél több 

versenyművet; 

- Minden versenymű nyerhet díjakat a díjakból. 

- Minden versenymű résztvehet más versenyeken 

    A versenyművek, amelyek résztvettek az első versenyen “Tea és 

Szeretet” (2014-2015), nem vehetnek részt a második és lehetségesek; 

Töltsd ki a Jelentkezési lapot (alul), írd alá a neved és a dátumot a 

“Meghatalamzás” végén. 

①– Jelentkezési lap 

②– kisfilm szöveggel eszperantóul vagy a saját nyelveden 

( nem eszperantistáknak saját nyelvükön) 

③– kisfilm írott szöveg nélkül 

④– az írott szöveg legyen WORD-formában eszpe-rantóul 

vagy más nemzeti nyelven 

      ⑤– plakátkép 

     ⑥– életösszefoglaló és legalább két személyes/csoportos képek    
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– legyenek küldve internetes szolgáltató által, mint Dropbox, Google 

Drive, OneDrive, Bitcasa, SkyDrive vagy más hasonló: filmkonkurso 

2015@163.com   

 - A részvétel versenyben azt jelenti, hogy értitek és elfogadjátok 

minden pontját ennek a szabályzatnak. 

-  Kérdések, a versennyel kapcsolatben, legyenek küldve a szervezőhöz 

Kínában: 

A)– az e-mailcím: filmkonkurso2015@163.com 

                Ĝoja  perfectgoja@163.com  

                Shanshan 48045737@qq.com 

                Pluveta zhangpingxiaoyu@163.com 

B) – telefonszám:       0086-10-68891795   

C)– cím: ESPERANTO SERVICE, CRI-36 

                CHINA RADIO INTERNATIONAL 

                P. O. Box 4216, BEIJING 

                P. R. CHINA 100040 

 

– Meghatalmazás 

- A másolásjog a zenéről nyílvános használatra biztosítottnak kell lenni. 

- A filmben levő személyek hozzájárultak nyílvános bemutatáshoz. 

- A film készítő garantálja, hogy minden engedéllyel és jogokkal 

rendelkezik és semmilyen jog de más személyektől nem megtámadható. 

- A verseny után a filmek szabadon bemutathatóak lesznek mindenki 

részére a “Creative-Commons-Licence (CC-BY)”. 

 

– Itélet 

Az ítélet az Odaítélésből és az Internetes Szavazásból áll. 

– A zsűri odaitéli: A jutal-mak születése:  

A) – A lejobb film 

mailto:filmkonkurso2015@163.com
mailto:perfectgoja@163.com
mailto:48045737@qq.con
mailto:zhangpingxiaoyu@163.com


6 
 

B) – A legjobb szövegkönyv író 

C) – A legjobb renező 

D) – A legjobb rajzgilm 

E) – A legjobb eredeti zene 

F) – A legjobb főrendező 

G) – A legjobb főszereplőnő 

H) – A legjobb operatőr 

I) – A legjobb vágó 

J) – Speciális jutalom/jutalmak, a jutalmak függeni fognak az 

elkövetkező versenyfilmektől. 

 

Végső itéletről felelős a zsűri, amely az Eszperantó Világ Szövetség 

vezetőségéből áll, és szakértők a teakultúrában ésfilmgyártásban 

Kínában. 

– Internetes szavazás: 10 jutalom a közönségtől 

 

A közönség díjhoz, a közönség fog szavazni az általuk legjobban kedvelt 

filmre a http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/  (eszperantóul) 

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/  (kínaiul) mrghatározott 

kritérium nélkül. 

 

 

Jutalmak 

– Jutalmak A-tól J-ig: 10 jutalmazandó film 10 képviselői ingyen 

5-napig fog utazni Kínába és részt fog venni az 

Eszperantó-Filmfesztiválon, amely 2017 áprilisában lesz. 

 

Mi fogjuk fedezni az útiköltséget, szállást és étkezést 10 fő részére, 

akik képviselik a filmkészítőket a 10 jutalmazásra váró filmjei a 

https://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/
https://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/
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fesztiválnak. 

- 10 jutalom a közönségtől: Tanusítvány és jutalom-ajándék 

- A verseny eredményeinek a bejelentése az Eszperantó-Filmfesztivál 

keretében lesz. 

- A verseny eredménye a ĈRI honlapján is közzé lesz téve. 

 

Itt találhatóak “Tea és Szeretet”, amelyhez Téged is meghívunk!!! 

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/   (eszperantóul) 

http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/   (kínaiul) 

FB https://www.facebook.com/groups/817633741655742/  

VK https://vk.com/teo_kaj_amo  

WECHAT  teafilm 

 

TWITTER  https://twitter.com/Teo_kaj_Amo  

YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCAv49qgR311eI5SY6pY7azA/videos  

PODCAST 

https://itunes.apple.com/cn/podcast/teo-kaj-amo/id956714804?mt=2 

 

 

 

 

 

https://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/
https://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/
https://www.facebook.com/groups/817633741655742/
https://vk.com/teo_kaj_amo
https://twitter.com/Teo_kaj_Amo
https://www.youtube.com/channel/UCAv49qgR311eI5SY6pY7azA/videos
https://itunes.apple.com/cn/podcast/teo-kaj-amo/id956714804?mt=2
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###Jelentkezési lap ### 

 

A 

versenymű 

címe 

 

 

Használt 

nyelvek a 

versenymű

ben 

 

 

A film 

linkje 

ahonnan le 

lehet 

menteni 

 

 

Összefoglal

ó a 

versenyfil

mről 

 

 

Fő 

dolgozók 

 - Rendező(k)           - ország(ok)           - 

foglalkozá-s(ok) 

- szövegkönyvíró(k)      - ország(ok)           - 

foglal-kozás(ok) 

- rajzoló(k)             - ország(ok)            - 

foglalkozás(ok) 

- zenész(ek)             - ország(ok)            - 
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foglalkozás(ok) 

- színész(ek)             - ország(ok)            - 

foglalkozás(ok) 

- vágó(k)               - orzság(ok)            - 

foglalkozás(ok) 

fényképész(ek)           - ország(ok)            - 

foglalkozás(ok) 

– más(ok)            – ország(ok)            - 

foglalkozás(ok) 

 

 

 

 

 

 

Meghatal

mazás 

 

 

Garantálom, hogy a versenymű eredeti, hogy minden 

megvan minden jogdíja a versenyműhöz és minden 

információ igaz.  

– Garantálom, hogy 

-- A másolési jogok a zenéről nyílvános használatra 

biztosítva vannak. 

- - A filmben szereplő személyek megengedték annak 

nyílvános bemutatását. 

- - A filmkészítője garantálja, hogy rendelkezik minden 

fontos engedéllyel és jogokat és semmilyen jog más 

személyektől nem megtámadhatóak. 

- - A verseny után a szabadon lesznek bemutathatóak 

mindenkinek a “Creative-Commons-Licence (CC-BY)” 

alatt. 

Aláírás:_______________ 

Dátum:_______________ 

 

Kapcsolat(

ok) 

 Név (Nevek) 

E-mailcím(ek) 

Telefonszám(ok) 

Lakcím(ek) 
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AZ ESZPERANTÓ VILÁG SZÖVETSÉG KÖSZÖNTŐJE 

 

 

      Az Eszperantó Világ Szövetség nevében, szívből gratulálok a 

Kínai Nemzetközi Rádiónak a különleges és értékes versenyhez, amely 

már második alkalommal történik. A film és a videó fontosabbak lettek 

mint bármikor a korábbiakban, mint lehetőségek összehozni embereket az 

egész világon. Már nincs az, hogy csak profi, nagy pénzügyi háttérrel 

tudnak produkálni és terjeszteni készítményeiket. 

   Most a film demokratikus lett, olcsó és rugalmas eszköz, amellyel 

viccelni, komolykodni, ünnepelni vagy védeni, amellyel lehet 

megszerezni igazabb képet a mindennapi gondokról, reményekről és 

törekedései az embereknek mindenhol a világon. 

   Az Eszperantónak is ezek a céljai, olcsó nyelv, rugalmas és 

potenciális, amellyel lehet embereket összekötni az egész világon a tejes 

földkerekségen kommunikálni. Ezért az Eszpernato Világ Szövetség 

szívesen támogatja ezt a versenyt és együttműködik annak sikeréért. 

   A szervezőknek kívánok sikeres előrehaladást és jó visszhangokat 

és eredményeket az egész világból.  

 

 

Mark Fettes 

az Eszperantó Világ Szövetség elnöke 
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             Rövid Filmek Nemzetközi Versenye  

Tea és Szeretet 
 

  2014 árilisában kezdődött a verseny “Tea és Szeretet”. Egy évig 

tartott és 2015 áprilisában ért véget. Az Eszperantó Világ Szövetség 

támogatásával, a versenyt főleg a Kínai Nemzetközi Rádió szervezte, a 

Zhejiangi Mezőgazdasági és a Forstokulturális Egyetem és a Hangzhoui 

Szervezet a Tea-Márka Népszerűsítésére, és sponzorálta a  Teaivók Kína 

Ligája. A verseny jó eredményt ért el és jó nemzetközi viszhangokat. 

 45 kismilm érekezett (rekordák) dokumentum, mesélő, zenei és 

képes, komédiás, szomorú, beszélő és néma stílusokban. A kisfilmek 

leírtak morálokat és kulturákat a teának Kínában, Iránban, Dél-Kóreában, 

Törökországban és Oroszországban, történeteket mesélt Kolumbiáról, 

Dél-Kóreáról, Kínáról és Oroszországról, ekzotikusságot mutatott 

különböző országokról és képekben vagy videóban világosított fel az 

örökös témáról – SZERETET és BÉKE.  

 2015 áprilisában a kínai városban Hangzhouban a filmfesztiválon 

“Tea és Szeretet” 29 díjazott film vett részt 15 országból, és ők 

megtapasztalták a kínai kulturát, tea-mezői életet, főlg barátkoztak kínai 

természetes emberekkel. 

 A siker végett, 2016 áprilisában, újra kezdődött a második verseny 

“Tea és Szeretet”. Élvazzétek a versenyt, mutassátok be tehetségeteket, 

nyerjetek eséjt az ingyenes utazásra Kínába és tapasztaljátok meg az 

ekzotikus hangulatot a keleti országban. 


