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Környezetvédő filmklub 
csütörtökönként 19 órakor a DocuArtban 

 
A Zöld Föld Filmklub a DocuArt és a Humánökológiai Tanszék közös 

rendezvénye 

2012. február 23. 
Franny Armstrong: McRágalmazás  

 2002, angol film magyar felirattal, 52 perc 
 
A McDonalds rendszeresen perrel fenyegeti 
kritizálóit, hogy befogják a szájukat, legyen szó 
a környezetről, a munkakörülményekről vagy a 
gyermekek manipulációjáról. A McLibel Helen 
és Dave történetét követi, a kertészét és a 
postásét Londonból, akik megküzdöttek a 
McDonalds-szal - és „nyertek” - a brit 
bíróságok történetének leghosszabb 
csatájában. „Kétszer meg fogod gondolni, mit 
érnek a polgári szabadságjogok a cégek 
korszakában...” - Time Out 
 
2012. március 8. 
Jan Sverák: Olajfalók  

 1988, magyarul beszélő, csehszlovák      
dokumentumfilm, 20 perc 
 
Elsüllyedt az olajszállító tankere? Szökőkúttá 
változott az olajlelőhelye? Itt a környezetbarát 
megoldás! Jan Sverák embereken teszteli a 
tudósok által felfedezett új állatfajt, amely a föld 
mélyén levő kőolajjal táplálkozik, és amelyet a 
szennyező civilizáció termelt ki magából - hogy 
eltüntesse saját végtermékét. 
 
Kocsis Tibor: A WAPRA-jelentés 

1996, magyar dokumentumfilm, 21 perc 
 
Az ENSZ alá tartozó nemzetközi szervezet a 
WAPRA, 1990 és 1995 között végzett 
kutatásokat és felméréseket Budapesten. 
Megfigyelései során megdöbbentő 

következtetésre jutott. A legszennyezettebb 
területhez legközelebb eső iskolákban és 
óvodákban kiugróan magas IQ értékeket 
mértek. Egy eddig titkos dossziéban a WAPRA 
jelentésben számoltak be a WHO-nak 
kutatásaik eredményéről. 
 
2012. március 22. 
Mai Iskander: A szeméthegyen túl  

 2009, amerikai-egyiptomi film angol felirattal, 79 
perc 
 
A film Kairó nyomornegyedeibe kalauzol, ahol 
közel 60 ezer ember él szemétgyűjtésből és 
feldolgozásból. A zabaleenek nyugodt világa 
egy csapásra megváltozik, amikor felismerve a 
remek üzleti lehetőséget, külföldi cégek vetik rá 
magukat a város által kiokádott szemétre. A 
fekete-fehér film három fiú történetén keresztül 
mutatja be a legnagyobb kairói szemétfalu, 
Mokattam életét. Mindhárom kamasz 
beleszületett a „szakmába”, nem volt választási 
lehetőségük. 
 
2012. április 5. 
Katja Gauriloff: Szélmalomharc  

2007, finn dokumentumfilm angol felirattal, 55 perc 
 
A film azt a kis közösséget követi végig, akik 
azért harcolnak a modern élet fenyegetései 
ellen, hogy életben tartsák a skolt számi 
emberek tradícióit és természetes életformáját. 
 

http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/14333/13/2/1/�


2012. április 19.  
Yann Arthus-Bertrand: Otthonunk  

2009, francia dokumentumfilm, 95 perc  
 
Yann Arthus-Bertrand – aki a világ legjobb 
légifotósa – Luc Bessonnal közös alkotása a 
bolygónkról és annak törékeny egyensúlyáról 
szól. A film a világ több mint 50 országába 
kalauzol el, miközben a Föld kifosztásáról, 
energiatartalékaink módszeres pusztításáról és 
az élővilágunk kiirtásáról szól. 
 
2012. május 3. 
Michael Madsen: Az örökkévalóságban  

2010, dán dokumentumfilm, angol nyelven, magyar 
felirattal, 75 perc 
 

Világszerte, nap mint nap atomerőművek által 
termelt magas aktivitású radioaktív hulladék 
kerül átmeneti tárolókba, amelyek 
kiszolgáltatottak a természeti és az ember által 
előidézhető katasztrófáknak. Finnországban 
hozták létre a világ első állandó tárolóhelyét, 
amelyet tömör sziklából vájtak ki egy hatalmas 
földalatti alagútrendszert képezve, s amely a 
következő 100.000 évben hivatott tárolni a 
veszélyes hulladékot. 
 
2012. május 10. 
Tóth Zsolt Marcell: Fagyos oázis 
2005, magyar természetfilm, 52 perc 
 
A tudományos ismeretterjesztő film célja, hogy 
megmutassa azokat a ma már egyértelmű 
változásokat, amelyek a Földünkön 
tapasztalhatók. Az Antarktiszon végzett 
kutatások drámai eseményeket mutatnak, az 
Északi sarkvidéken élő inuitok már magukat is 
a kipusztulás szélén lévő fajnak tartják, az 
óceáni szigetállamok pedig végveszélyben 
vannak. Világszerte több száz állat és 
növényfaj hagyja el folyamatosan élőhelyét. 
Amikor látjuk ezeket a változásokat, persze 
feltesszük magunkban a kérdést: természetes 
jelenségről van szó? Esetleg a Nap vagy a 
vulkáni tevékenység az oka a változásnak? 
Mert ezek is befolyással vannak az időjárásra. 
Vagy talán az emberi tevékenység a felelős? 

 
Vetítések időpontja: 19 óra  
 
A vetítések helyszíne:  
DocuArt Filmművészeti Központ 
Budapest, IX. ker. Ráday u. 18. – Erkel u. 15. 
(Bejárat Erkel utcából.) 
 
Belépődíj: 600 Ft 
Kedvezményes: 450 Ft 
Bérlet: 3.600 / 2.700 Ft 
 
(Kedvezményes belépőre jogosultak: nappali 
tagozatos diákok, nyugdíjasok és a Magyar 
Filmklubok és Filmbarátok Szövetségének 
tagjai.) 
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