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November 7.

A 10. KÖRNYEZETVÉDELMI HÓNAP
NYITÓESTJE
18.30

19.00

Hivatalos megnyitó
• Ô Ex. Roland GALHARAGUE a francia Köz
társaság nagykövetével
• TOTH Katalin parlamenti, társadalmi és
nemzetközi kapcsolatokért felelôs helyettes
államtitkárral, Vidékfejlesztési Minisztérium
• Brice LALONDE az ENSZ RIO+20 Fôtitkári
hivatal asszisztense részvételével

November 22.

ÁTALAKULÓ KULTÚRÁK ÉS VÁROSOK
18.00

Cultures en transition Nils AGUILAR
dokmumentumfilmje az agroökológiai
átmenetrôl. Hogyan lehet átalakítani a
szántóföldjeinket, városainkat a környezeti
változások és az olajcsúcs idején ?

Pann-unikum, BAKO Botond Zoltánnal,
a film egyik alkotójának elôadásával (25‘)
• Beszélgetés Brice LALONDE-dal
a RIO+20 konferencia eredményeirôl

21.30 Vita

November 8.
17.00  

09.00 – 18.00

November 28.

KÖRNYEZETVÉDELEMRE NEVELÉS
A környezetvédelemre nevelés módszer
tana, Michel RICARD a Környezetvédelmi
és Fenntartható fejlôdés virtuális Egyetem
(UVED) elnöke

November 9.

PASSZÍVHÁZ KONFERENCIA
– FRANCIAORSZÁGI ÉS MAGYAR
ENERGIAHATÉKONY ÉPÜLETEK
BEMUTATÁSA.
Partner: GreenPress

AZ ELÔVIGYÁZATOSSÁG ELVE
18.00

Az „elôvigyázatosság elve” irányzat bemu
tatása – a levegô tisztaságának megôrzése
Strasbourg-ban, Andrée
BUCHMANN, Strasbourg város Urbanisztikai
Társaságának alelnöke.

19.00

Alerte à Babylone, Jean DRUON
dokumentumfilmje (95’)

20.40

Vita

December 3.

November 15.

AMIT MEGESZÜNK,
AVAGY MINDENNAPI MÉRGEINK

ENERGIÁT CSAK HATÉKONYAN!
9.30-11.00

A fôbb nemzeti programok ; a magyarországi
energiahatékonysággal kapcsolatos kihívá
sok, nehézségek és perspektívák az Európai
Unió irányelvei tükrében - BART István,
Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI)
Az energiahatékonyság mikro- és makro
gazdasági hatásai - avagy miért érdemes az
államnak ösztönözni az épületek felújítá
sát?” - ÁMON Ada, ENERGIAKLUB Szakpoli
tikai Intézet és Módszertani Központ

11.15

Az átalakuló városok mozgalom bemutatása,
civil kezdeményezések a párizsi Chapelle
kerületben, Antoine RAIMONDI a franciaor
szági „átalakuló városok mozgalom” tagja
Transition Wekerle: a budapesti Wekerle
telep kezdeményezései.

18.30

December 6.

MIT ARATUNK JÖVÔRE?
18.00

Kávészünet

11.30 – 12.00

A franciaországi szabályozás, és az épületek
energiahatékonyságával kapcsolatos kör
nyezetvédelmi törvény eredményei.
Innováció és a modern technikák feljesztése,
alacsony fogyasztású épületek bemutatása Marie-Christine ROGER, Energiaügyi, Fenn
tartható fejlôdési és Ökológiai Minisztérium

12.15 – 13.00

Az európai unió által finanszírozott ener
giahatékonysági projektek, BOZA Pál,
ügyvezetô, HDI Consulting Ltd.
Önkormányzati tapasztalatok egy európai
uniós energiahatékonysági projekt kapcsán,
MEGELLAI Orsolya, 17. kerület.

18.00

Prêt à jeter, Cosima DANNORITZER doku
mentumfilmje a tervezett elavulásról (74’)

Notre poison quotidien: Marie-Monique
ROBIN dokumentumfilmje az intenzív
mezôgazdaságról, az élelmiszerláncokról. (114’)

Les Moissons du future
Marie-Monique Robin, legújabb dokumentum
filmje a rendezônô részvételével (52’)
A mezôgazdaság kihívásai - magyar állás
foglalás a Vidékfelesztési Minisztérium
részvételével.
Filmvetítés: intenzív gazdálkodás helyett
agroökológia és megoldások arra, hogy hol
nap is jusson táplálék mindenki számára.
A dokumentumfilm bemutatja a világ
különbözô részein sikeres agroökológiai
kezdeményezéseket: hozamnövekedés
elérése a termelô és a fogyasztó közvetlen
kapcsolata által.

20.30

Beszélgetés Marie-Monique Robin rendezô
nôvel és FALUS Gabriellával (minôségügyi
szakreferens, Vidékfejlesztési Minisztérium)

A programsorozat ideje alatt, egész novemberben különbözô mûhelyüléseket (vízügyi workshop), kiállításokat szervezünk. Vincze Bálint
természetfotós képeit és „a Tükörben a világ” címû tárlatot tekinthetik meg az érdeklôdôk. Sor kerül hulladékfeldolgozó üzem látoga
tására, a legfiatalabbak egész napos, játékos programokon vehetnek részt (Vadonlesô program, Életszépítôk, www.eletszepitok.com).
Helyet kapnak a filmvetítések, pl. Coline Serrault Helyi megoldások globális problémákra c. filmje. A rendezvény helyszínei: Budapesti
Francia Intézet, Francia Iskola és az országban mûködô kétnyelvû gimnáziumok. A Környezetvédelmi Hónap lehetôséget nyújt a magyarfrancia tudományos, technikai, gazdasági, vidéki, és az egyetemek közti együttmûködés megerôsítésére.
JELENTKEZÉSI LAP
A konferenciákon való részvételhez kérjük a kitöltött
jelentkezési lapot faxon az (1) 489 42 64-es telefon
számra vagy e-mailen az i.pusztai@inst-france.hu
címre megküldeni. A jelentkezési lap másolható, töb
ben jelentkezhetnek egy lappal.
Szinkrontolmácsolást biztosítunk. A belépés díjtalan.
A programváltozás jogát fenntarjuk.
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