
2020. NOVEMBER 6-NOVEMBER 21.  
Francia Intézet (1011 Budapest, Fő utca 17.) 

 
NOVEMBER 6.   

WEBINÁRIUM – Városok és a helyi energia találkozása 

10.00-11.00 - Regisztráció: lsd. https://www.franciaintezet.hu 

Az önkormányzatok Franciaországban és Magyarországon is egyre 
inkább képesek olyan új projekteket építeni és véghez vinni, amelyek 
keretében megújuló energiákat állítanak elő vagy használnak fel. 
Azonban a projektek finanszírozása továbbra is kérdéses. Hogyan tud 
egy önkormányzat megújuló energiával kapcsolatos projektet 
finanszírozni? Kihez vagy milyen szervezethez fordulhat? 
A webinárium célja, hogy górcső alá vegyük a különböző 
finanszírozási eszközöket és összehasonlítsuk a francia és a magyar 
rendszert, hogy új perspektívákat ismerhessünk meg és megosszuk 
egymással a tapasztalatokat és a jó gyakorlatokat. 
Webinárium francia és magyar nyelvű szinkrontolmácsolással. 

 NOVEMBER 12.  
KONFERENCIA –  Energia a klímapara szívében 

9.00-11.50 

Helyszín: Francia Intézet, 1011 Budapest, Fő utca 17. 
A konferenciát Botos Barbara, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára és 
Stéphane Sarrade, az Atomenergia és Alternatív Energia Bizottság 
Energiaprogramjának igazgatója nyitják meg. A konferencián 
bemutatásra kerülnek az önkormányzatok, a civil társadalom és a 
vállalatok kezdeményezései és jó gyakorlatai például az alternatív 
energiák bevezetésének területén. 
Szinkrontolmácsolás francia és magyar nyelven. Maximum 90 
résztvevő. 

NOVEMBER 20.  
ONLINE KONFERENCIA – Környezeti egyenlőtlenségek és 

igazságosság 
15.00-16.00 - Facebook LIVE  

Catherine Larrère filozófus a környezeti egyenlőtlenségekről és 
igazságról fog előadást tartani: „Mindenkit érint a környezetkárosítás 
(éghajlatváltozás, szennyezés, források kiapadása, biodiverzitás 
csökkenése...), de a legszegényebbeket, akik egyben a 
legsérülékenyebbek és a legkevésbé ellenállók, sokkal jobban érinti, 
mint másokat.” 
Szinkrontolmácsolás francia és magyar nyelven. 
 

NOVEMBER 21. 18.30 FILMVETÍTÉS 
Történetek a pusztából – Christine Seghezzi, Dokumentumfilm, 

2016, 62’ 
 
Az argentin Colonia Hansen területeit a világ legtermékenyebbjei 
között tartják számon. Sokáig több millió szarvasmarha élt itt a 
szabad ég alatt. Úgy tartották, hogy a legjobb szarvasmarhahús 
argentin. Mára genetikailag módosított szójából álló mezők vették át 
a marhaállomány helyét. Amerre a szem ellát, óriási szójamező van. 
Francia és spanyol nyelven, magyar és francia felirattal 
IF Pass-tulajdonosoknak ingyenes, IF Pass nélkül 500 Ft 
Szinkrontolmácsolás francia és magyar nyelven. 
 

VIDEÓK, FILMEK ÉS EGYÉB ONLINE ANYAGOK a KLÍMA/ENERGIA és 

KÖRNYEZET aktuális kérdéseiről 

Franciául: 
Klíma: miért vagyunk folyton lemaradva? – Christian De Perthuis 
Rövid videó az éghajlatról: 
https://www.chaireeconomieduclimat.org/points-de-vue/climat-
pourquoi-on-est-toujours-en-retard-christian-de-perthuis-
tedxbelfort/ 
Éghajlatváltozási tárgyalások: Javaslatok egy új francia stratégiára -  
Cikk az éghajlatváltozásról: https://www.iddri.org/fr/publications-et-
evenements/propositions/negociations-sur-le-changement-
climatique 
Az éghajlatváltozás különböző szemszögekből... – Rövid videók az 
éghajlatváltozásról  
Rövid videók a Culturethèque-en – IF Pass -tulajdonosoknak:  
Evelyne Dhéliat a 2050-re szóló aggasztó időjárás-előrejelzéssel  
Rövid videó az éghajlatról: 
https://www.youtube.com/watch?v=jaxGrss5wG0&feature=youtu.be 
Geotermikus energia, az energetikai átállás alappillére –  
Rövid videó energia témában: 
https://www.youtube.com/watch?v=2VC1v2rwa48 
Elmerülés a vadvilágban: a természetvédelmi területek 360°-os 
felfedezése – Rövid videó a biodiverzitásról: 
https://www.wildimmersion.io/restezchezvous 

Magyarul: 
NovumTV – 2020. január 5-i adás -  
https://www.youtube.com/watch?v=JcRILVKAiRs 

A Globális Felmelegedés Sokkoló Mellékhatásai – Rövid videó az 
éghajlatról: https://www.youtube.com/watch?v=qf4FwJ_F_WM 

Globális klímaváltozás magyarországi viszonylatban – Beszélgetés a 
klímaváltozásról: https://www.youtube.com/watch?v=7DLLzzgaTsU 

Ez az utolsó generáció, amelyik még tehet a klímaváltozás ellen a 
tudósok szerint – 
Rövid videó a klímaváltozásról: 
https://www.youtube.com/watch?v=FW_qMG_TvBU 

Karbonsemlegesség, szénmegkötés – Cikk: 

https://nrgreport.com/cikk/2020/10/16/karbonsemlegesseg-

szenmegkotes-szenelnyelo-mi-micsoda 

Zöld vagy piros? Avagy az atom, az EU, a klímaválság, meg a 
végnélküli vita – cikk: https://nrgreport.com/cikk/2020/07/31/zold-

vagy-piros-avagy-az-atom-az-eu-a-klimavalsag-meg-a-vegnelkuli-vita 

Másfél fok filmajánlók (nem csak) koronavírus idejére: 
https://masfelfok.hu/2020/04/12/masfel-fok-filmajanlok-nem-csak-

koronavirus-idejere/ 

***** 
Egész hónapban konferenciákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és internetes anyagokkal 
készülünk a klímaváltozás és a környezetvédelem témájában. Az események részben 
online, részben a Budapesti Francia Intézetben zajlanak. A szakmabeli közönségen kívül 
várjuk azokat is, akik szeretnének naprakészek lenni éghajlatváltozás, környezetvédelem 
és fenntartható fejlődés témában és akik érdeklődnek a francia és az európai álláspontok 
iránt. – Az Intézet fenntartja a programváltoztatás jogát. – Minden konferencián 
biztosítunk szinkrontolmácsolást (az online anyagokhoz nem). – Az eseményekre a 
belépés díjtalan, ha ezt másképp nem jelezzük. Bővebb információk a honlapunkon: 
https://www.franciaintezet.hu. 
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