
A 14. KÖRNYEZETVÉDELMI HÓNAP NYITÓESTJE, A „KLÍMAVÁLTOZÁS: 
RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT” Című KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE ÉS filmvetítés

17.30
HIVATALOS MEGNYITÓ

BESZÉDET MOND
 Anne-Marie Maskay, Első Tanácsos, Francia Nagykövetség  Tóth Katalin, 
nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Földművelésügyi 
Minisztérium  „Slammerek a környezet nyomában” - a Slam Poetry 
Magyarország képviseletében három fiatal slammer - Bánóczi Bea, Pion István 
valamint Mészáros Péter - bemutatja, hogyan látják a környezetünk alakulását, 
a fenntartható fejlődést és viszonyunkat a természethez.

FILMVETÍTÉS
„Vad Kunság - A Puszta rejtett élete” - Mosonyi Szabolcs, 2016, 60’ (a rendező 
részvételével). A film 2016-ban a 2. Magyar Filmhéten elnyerte a legjobb 
természetfilm díját. (Magyar nyelven francia hangalámondással)

NOVEMBER 2.

ZÖLD MEGOLDÁSOK A SZÜRKE HÉTKÖZNAPOKBAN - NULLA HULLADÉK, 
NULLA PAZARLÁS

9.00 - 13.00
ELŐADÁSOK

 „Hulladékcsökkentés a mindennapokban” - Urbán Csilla programvezető,
Nulla Hulladék program, Humusz Szövetség.  „Amikor a szemét összefogja az 
embereket: lakossági kezdeményezések és a nulla hulladék Franciaországban” 
- Thibault Turchet jogász, Zero Waste France Egyesület.  „Mit tehet a vállalati 
szféra az élelmiszerpazarlás ellen; hogyan tud segíteni az Élelmiszerbank?” - 
Csáki Krisztina, Magyar Élelmiszerbank Egyesület.  „Út a nulla hulladék 
felé - Lehetőségek Alsónémediben” - Zagyva Gabriella környezetvédelmi 
referens.  „Roubaix összefogása a nulla pazarlásért” - Alexandre Garcin 
polgármester-helyettes, Roubaix.

NOVEMBER 3.

A JÖVŐ VÁROSAI AZ OKOS VÁROSOK?

9.00 - 13.00
ELŐADÁSOK

 „Az intelligens város kihívásai: ’a város a városban’ újraértelmezése” - Carlos 
Moreno, egyetemi tanár, az emberléptékű okos város nemzetközileg elismert 
szakértője.  „A Lechner Tudásközpont irányelvei a jövő városfejlesztésében” - 
Rab Judit Smart City szakértő, Lechner Tudásközpont.  „Út az okos város 
kialakítása felé - pécsi minta” - Kiss Tibor ügyvezető igazgató, Biokom 
Nonprofit Kft.  „A budapesti kerületek ujjáélesztése a helyi lakosság 
bevonásával - A Lakatlan program bemutatása” - Polyák Levente szociológus, 
Kortárs Építészeti Központ.  „Innovatív megoldások a városalakításban - 
a BME Urbaniszika Tanszék tervezett és megvalósított munkái” - Alföldi György 
építész, várostervező és fejlesztő, egyetemi docens, BME.  „A Sciences Po 
Urbanisztika Iskola bemutatkozása” - Charlotte Halpern a párizsi Sciences Po 
Urbanisztikai és településstratégiai mesterképzés tudományos felelőse.

18.30
FILMVETÍTÉS
„Les villes du futur - Les villes intelligentes” (A jövő városai - Az okos városok) - 
Jean-Christophe Ribot, 2014, 52’ /// A régóta terjeszkedő nagyvárosok a 
technológia minden új vívmányát bevetik, csak hogy egyre több és több lakost 
befogadhassanak. De meddig lehet elmenni ezen a téren? Hol a közösségi élet 
virtuális irányításának határa? (Francia nyelven, magyar hangalámondással)

NOVEMBER 10.

HÜVELYES TERMÉNYEK EGY FENNTARTHATÓBB MEZŐGAZDASÁGÉRT ÉS 
ÉLELMEZÉSÉRT

9.00 - 13.00
ELŐADÁSOK

 „Miért hasznos a hüvelyes növények fogyasztása?” - Martine Champ 
kutatásvezető, INRA Nantes, a nyugat-franciaországi Élelmiszer-tudományi 
Kutatóintézet igazgatóhelyettese.  „Hüvelyesek szerepe a funkcionális 
élelmiszerek fejlesztésében” - Dr. Habil Gelencsér Éva CSc egyetemi 
magántanár, tudományos tanácsadó, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Biológia Osztály.  „Rezisztencia 
nemesítés szerepe a zöldborsó termesztésben” - Tóth Pál zöldborsó 
termékmenedzser, Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.  „A hüvelyes 
növények szerepe a vetésváltásban és a talajszerkezet javításában” - Treitz 
Mónika kutatási osztályvezető, Kaposvári Egyetem, AK Takarmánytermesztési 
Kutatóintézet.  „A NÖDiK hüvelyes génbanki gyűjteményei az ökotermesztés 
és a klímaváltozás tükrében” - Horváth Lajos osztályvezető, Növényi Diverzitás 
Központ.  „A hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban” - 
Dr. Divéky-Ersey Anna Phd adjuntus, SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható 
Gazdálkodási Rendszerek Tanszék.

18.30
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS
„A mélység kalandora” (L’Odyssée) - Jérôme Salle, 2016, 122’ - Szereplők: 
Audrey Tautou, Pierre Niney, Lambert Wilson. /// 1948. Jacques-Yves Cousteau 
feleségével és két fiával egy csodálatos villában él a Földközi-tenger partján - 
szinte a paradicsomban. De a férfi többre vágyik: merész kalandokra. (Francia 
nyelven, magyar felirattal)

NOVEMBER 17.

www.ifprofs.org/evenement/mois-environnement-journee-jeunes-institut-francais-budapest

8.30 - 13.00
IFJÚSÁGI NAP
Részletek itt: IFprofs

18:30
PREMIER ELŐTTI VETÍTÉS
„Holnap” (Demain) - Mélanie Laurent és Cyril Dion, 2015, 120’ /// 
Egy tanulmány szerint az emberiség egy része kipusztulhat, még mielőtt a XXII. 
század beköszöntene. Mélanie Laurent színésznő és Cyril Dion úgy döntöttek, 
hogy egy kisebb forgatócsoporttal nyakukba veszik a világot, és tíz különböző 
országban körülnéznek és puhatolóznak, hogy vajon mi állhat a közelgő 
katasztrófa hátterében, illetve hogyan lehetne azt esetleg kivédeni. (Francia és 
angol nyelven, angol felirattal, magyar hangalámondással) 

Vetítés után beszélgetés a helyi kezdeményezésekről.

NOVEMBER 24.

18:30
FILMVETÍTÉS
„A vörös teknős” (La tortue rouge) - Michael Dudok de Wit, 2016, 80’ -  
Forgalmazza: Mozinet. /// A francia-japán animációs film egy csupán teknősök, 
rákfélék és madarak lakta trópusi szigetre sodródott hajótörött történetén 
keresztül veszi végig az emberélet legfontosabb stációit. (Néma rajzfilm)

NOVEMBER 29.

A programsorozat ideje alatt, egész novemberben különböző műhelyülésekre és filmvetítésekre 
várjuk a közönséget. Az érdeklődők megtekinthetik a „Klímaváltozás: rendkívüli állapot” című 
tárlatot, amely az Alliance Française Alapítvány által meghirdetett pályázat nyertes fotóinak 
kiállítása. A rendezvény helyszíne a Budapesti Francia Intézet. A Környezetvédelmi Hónap 
lehetőséget nyújt a magyar-francia tudományos, gazdasági, vidéki és az egyetemek közti 
együttműködés megerősítésére.
A programváltozás jogát fenntartjuk. - Az előadásokon francia és magyar nyelvű szinkrontolmácsolást 
biztosítunk minden alkalommal. - A konferenciákon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezés: i.pusztai@inst-france.hu

14. Környezetvédelmi 

Hónap
november 2-29.

zöld megoldások

a szürke hétköznapokban
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