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Az előadások ‒ a rendhagyó osztályfőnöki órák ‒ filmvetítéssel indulnak, hogy a lá-
tottak alapján a fiatalok könnyebben ráhangolódhassanak az adott témára, majd az 
előadó segítségével az adott témát járják körül, bemutatva többek között az ide kap- 
csolódó irodalmi alkotásokat is. A programmal szeretnénk elérni, hogy a fiatalok 
megismerjék azokat a filmeket és könyveket, amelyek valóban az ő problémáikról, az ő 
nyelvükön szólnak, ráébreszteni őket, hogy az irodalom és a társművészetek mennyi- 
re fontos segítséget jelenthetnek a egy-egy probléma megértésében és annak feldol-
gozásában.

Hogyan lehet jelentkezni az előadásokra?

Az előadásokat a Kino Cafe moziban tartjuk (1137 Budapest, Szent István krt. 16.), 
13.00 órás kezdéssel. A katalógusban megadott időpontokra folyamatosan lehet je-
lentkezni, de legkésőbb az előadás előtt egy héttel tudunk még jelentkezést elfoga-
dni. A jelentkezés történhet telefonon keresztül, vagy e-mailben (tel.: 224 56 14; min-
dennap 9:00 és 15:00 óra között, valamint a suli@bpfilm.hu vagy az emese.erdos@
bpfilm.hu  e-mail címeken). Ezután egy jelentkezési lapot küldünk, amelyet a foglalás 
véglegesítéséhez kitöltve kell visszajuttatniuk.
A részvételi díj  egységesen: 500 Ft / tanuló  
(kísérőtanároknak ingyenes)

A vetítésekkel kapcsolatos egyéb tudnivalók:

Az előadások nincsenek  létszámhoz kötve, vagyis néhány fővel is elfogadjuk a    jelent-
kezést. A programot azonban csak akkor tudjuk megtartani, ha a jelentkezők létszáma  
eléri a 15 főt, (pl. több, különböző iskolából is jelentkeznek ugyanarra az időpontra).

A fizetés történhet átutalással, illetve a helyszínen. Ebben az esetben kérjük, hogy a 
kezdés időpontja előtt legalább 15 perccel korábban érkezzenek. 

A jelentkezést az adott időpont előtt egy héttel korábban lehet lemondani. Ha a le- 
mondás ennél később történik meg, a jegy árának 40% százalékát kénytelenek vagy- 
unk kiszámlázni az intézménynek. Az érintett műsorhét vetítési programjának meg-
szerkesztése után történő lemondás esetén a Budapest Film Zrt. a teljes összeget 
kiszámlázza.

Kérjük, hogy a vetítésekre pontosan érkezzenek! 

TABU SOROZAT    
2013/2014. I. félév

KINO CAFE

A Móra Könyvkiadó „Tabu könyvek” 
sorozatában olyan könyvek jelen-
nek meg, amelyek elhallgatott 
témákról, kényes kérdésekről, meg-
rázó történetekről szólnak szabadon. 
A könyvek által felvetett témák a mai 
fiatalok aktuális kérdéseire és prob-
lémáira világítanak rá, mint az iskolai 
vagy családon belüli erőszak, az alko-
hol- és droghasználat, a rasszizmus, 
a kirekesztés, a nem kívánt terhesség 
vagy éppen a fogyatékkal élők prob-
lémái.

A Budapest Film Zrt. a Móra Ki-
adóval közösen a 2012/2013-as 
tanévtől kezdődően a sorozatban 
megjelent könyvekhez kapcsolódva 
olyan előadásokat szervez, ame- 
lyeknek célja, hogy a témához kap- 
csolódó filmvetítésekkel, illetve egy 
szakértő előadó közreműködésével 
megteremtse a közös gondolkodás 
lehetőségét.   Film és könyv között 
nincs teljes átfedés, inkább csak ug-
yanannak a témának más aspektusait 
mutatják be.



FILMEK

Precious - A boldogság ára

A vadászat

Submarine

Play, gyerek”játék”?

Hasta la Vista

Ébredés

Holdfény királyság

Fütyülök az egészre

A házban

További információk a Suli-Mozi weboldalán, http://artmozi.hu/suli-mozi 
Ahol te is megoszthatod saját történetedet vagy tanácsot kérhetsz, akár név nélkül. 
Csatlakozz hozzánk a Facebook-on is: 
http://www.facebook.com/pages/Tabu-K%C3%B6nyvek/422922857755749  
SULI-MOZI facebook oldala: https://www.facebook.com/sulimozi
Nincs tabu téma!

Dátum Film Könyv Előadó

Szept. 26. 13.00
Precious 
A boldogság ára

Soha senkinek Dóka Péter

Okt. 10. 13.00 A vadászat Szabadesés
Pacskovszky 
Zsolt

Okt. 24. 13.00 Submarine
Le a csajokkal,
Le a pasikkal,
Macskaköröm

Sohonyai Edit

Nov. 7. 13.00
Play, 
gyerek”játék”?

Tuzkeresztség Dóka Péter

Nov. 21. 13.00 Hasta la Vista Célvonal Dóka Péter

Dec. 5. 13.00 Ébredés Te… voltál Dóka Péter

Dec. 18. 13.00 Holdfény királyság
Macskaköröm,
Jasmine

Sohonyai Edit

Jan. 23. 13.00
Fütyülök az 
egészre

Tuzkeresztség Dóka Péter

Febr. 6. 13.00 A házban Szabadesés
Pacskovszky 
Zsolt

óó

óó



CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK: PEDOFÍLIA, BÁNTALMAZÁS (16+)

KÖNYV: Beate Teresa Hanika: 
Soha senkinek
FILM: Precious – A boldogság ára  (16)
ELŐADÓ: Dóka Péter
2013. szeptember 26. 13.00

PRECIOUS - A BOLDOGSÁG ÁRA  (16)
Precious Jones élete nem tündérmese. A túlsúlyos 
lányt az iskolában kiközösítik, otthon pedig anyja ter-
rorizálja. Mindezek tetejébe még terhes is, második 
gyermekével. Amikor felcsillan a lehetősége annak, 
hogy átkerüljön egy alternatív iskolába, a lány azon-
nal kap az alkalmon. Önző édesanyjának azonban 
más tervei vannak vele.

SOHA SENKINEK

Malvina látszó- 
lag olyan, mint 
a többi kamasz. 
Még a legjobb 
barátnője sem 
sejti, hogy mi 
nyomja Malvina 
lelkét. Egy sú-
lyos gyermekko 

ri titok, amelyet el akar temetni 
magában. De hiába. Malvina a 
péntek délutánt a nagyapjánál 
tölti, aki váratlanul megcsókolja 
őt. És a csók felidézi benne a 
múltat: egy zsarnok férfi, egy  
gyenge asszony és egy áldozatul 
esett kislány történetét. A csa-
ládjára nem számíthat, egyedül 
kell szembenéznie a múlttal.  
Szerencsére Malvinának akad-
nak védőangyalai, és a szerelem  
is rátalál.



KÖNYV: Pacskovszky Zsolt:
Szabadesés
FILM: A vadászat  (16)
ELŐADÓ: Dóka Péter
2013. október 10. 13.00

MEGBÉLYEGZÉS, KIREKESZTÉS, TANÁR-DIÁK KAPCSOLAT (16+)

A VADÁSZAT (16)
A nemrég elvált Lucas egy vidám baráti társaság 
megbecsült tagja, gondoskodó apa, megbízható 
munkatárs. Egy óvodában dolgozik asszisztensként, 
szereti a munkáját, és a gyerekek, kollégák is ked-
velik őt. Egyik kolléganőjével randizni kezd, és úgy 
tűnik, magánélete is mederbe kerül. A harmonikus 
hétköznapok azonban egy pillanat alatt omlanak 
össze egy apró füllentés hatására: az egyik kislány, 

legjobb barátja gyermeke az óvodában azt mondja, hogy Lucas tett 
vele valamit. 

SZABADESÉS

A tizenhét éves 
Bence sokszor 
elképzeli, hogy 
zuhan. Hogy ki- 
lép ebből az 
egészből. Nem 
volna nehéz:  
egy ugrás a bér- 
ház tetejéről. 

Vajon mi tartaná őt vissza? Ha 
az anyja újra hozzájuk költözne? 
Ha az apja abbahagyná az 
ivást? Ha volna barátnője? Ha 
végre valaki szeretni tudná? 
Egy napon új tanárnő érkezik 
az iskolába, kopogó léptei 
felverik a folyosó csendjét. 
Vörös csizmát visel, feszül raj- 
ta a farmer, Bence nem tudja 
levenni róla a szemét. Néhány 
nappal később összefutnak, s a 
fiú hazakíséri a tanárnőt. 



SZEXUALITÁS, ELSŐ SZEXUÁLIS KAPCSOLATOK, GYEREKSZERELEM (12-16 ÉV) 

KÖNYV: Sohonyai Edit:  
Le a csajokkal!, 
Le a pasikkal!,  
Macskaköröm
FILM: Submarine
ELŐADÓ: Sohonyai Edit 
2013. október 24. 13.00 

LE A CSAJOKKAL!

Kincses Tamás 
a 1 0 / A - b ó l 
nemismeri a 
női lélek rej- 
telmeit, hisz 
még a saját ér- 
zéseivel sincs 
tisztában. Bö-
bével óvoda 

óta a legjobb barátok. „De 
hát az ember nem mustrálja 
a legjobb barátját úgy, mint 
egy nőt. Főleg, ha az illető 
barát tiszteletbeli fiú is egyút-
tal…” Sok humoros helyzeten 
át követhetjük nyomon Tamás 
férfiúi (néminemű) ébredését, 
az első csók, első „járás” és az 
első (viszonzatlan?) szerelem 
minden gyötrelmét.

SUBMARINE  (12)

Nem meglepő, ha Oliver Tate történetéről a 13 és 
3/4 éves Adrian Mole felnőtté válása jut eszünk-
be. Oliver néha szerelmi és családi problémáit is 
megdöbbentő módon reagálja le, és ettől lesz a 
film egyszerre humoros és nagyon is átélhető.



MACSKAKÖRÖM 

„Ha lenne egy 
tündér, aki 3 
kívánságomat 
teljesítené, ak-
kor a követ- 
kezőket kíván-
nám: 

 
1. Legyen a papagájaimnak 
fiókájuk! 

2. Költözzünk családi házba! 

3. Legyek szép!” 

Így, ebben a fontossági sor-
rendben sorolja álmait a 14 
éves Mészáros Zsófi. Lakóte-
lepen él, ami kész szerencse, 
különben hogyan fedezné fel 
hősnőnket a szemközti ház 9. 
emeletén egy bizonyos Zsolti, 
aki szőke, és nagyon is jóképű. 
Nem úgy, mint hősnőnk, ki-
nek küllemére a 3. kívánságból 
következtethetünk. Vagy talán 
csak a tükör mutat fintort, va- 
lahányszor Zsófi belenéz?

LE A PASIKKAL! 

A Le a csajokkal! 
című regény- 
ből megismer- 
hettük Kincses 
Tamás gyötrel-
meit. Ebből a 
könyvből meg-
tudjuk, mit 
gondol erről a 

barátságról, szerelemről Böbe, 
Tamás barátnője. A felnőtté vá-
lás küszöbén Böbének sok min-
dent kell tisztáznia. Mit jelent 
a szerelem, szeretet, bizalom, 
és hogyan lehet átvészelni az 
édesanya betegségét. És persze 
az is kiderül, hogy a lázadó  
kamasz lányok számára is a csa-
lád a legmeghittebb menedék.



BANDAHÁBORÚ, ERŐSZAK, RASSZIZMUS (16+)

KÖNYV: Stéphane Servant: 
Tűzkeresztség
FILM: Play, gyerek”játék”?
ELŐADÓ: Dóka Péter 
2013. november 7. 13.00

PLAY, GYEREK”JÁTÉK”?  (16)
Egy 12-14 éves, színesbőrű fiatalakokból álló banda 
két éven keresztül 40 alkalommal rabolt ki hasonló 
korú gyerekeket Göteborgban, Svédországban. A 
helyszín a pláza, ahol a jómódú fiatalokat a banda 
tagjai sajátos módszerrel kevésbé forgalmas hely-
re csalják, ahol elveszik az összes értékeiket. A film 
nem bírál és nem von le következtetéseket, csupán 

bemutatja, hogy hogyan működik a faji előítélet és a hatalomgyakor-
lás módozatai.

TŰZKERESZTSÉG

Frédéric ban- 
dája és a tele-
pi fiúk folyton 
háborúznak . 
Sakál és Kob-
ra úgy gon-
dolja, eljött 
az idő a nagy 
dobásra, hogy 

minden jöttment megtudja, 
hol a helye. Frédéric egy kü-
lönös telefonhívás miatt nem 
tud a bandával tartani, s a 
brutális akció alatt Andalúzia 
felé robog egy vonaton. Ősei 
földjén találkozik a valódi el-
lenséggel, az életére rátelepe-
dett fantomokkal, a dühvel és 
félelemmel, amelyet apja halá-
la óta érez. Itt, a Guadalquivir 
folyó torkolatánál az eszmék, 
amelyekben eddig hitt, már 
egészen távolinak tűnnek.



KÖNYV: Paola Zannoner:  
Célvonal
FILM: Hasta la Vista  (16)
ELŐADÓ: Dóka Péter
2013. november 21. 13.00

FOGYATÉKKAL ÉLŐK,  ÚJRAKEZDÉS (16+)

HASTA LA VISTA  (16)
Lars, Philip és Jozef három flamand jóbarát. Testi 
fogyatékaik korlátozzák őket a csajozásban: Jozef 
szeme annyira gyenge, hogy csak nagyítóval lát 
rendesen, Philip csak fejét és egyik kezét tudja 
mozgatni, Lars-nak pedig gyógyíthatatlan daga-
nata van, ami Philip-hez hasonlóan tolószékbe 
kényszeríti. Hirtelen ötlettől vezérelve úgy dön-
tenek, Spanyolországba utaznak, ahol van egy 

speciális bordélyház. 

CÉLVONAL

Leo focista. Hi-
deg és ködös 
reggeleken is 
hat óra negy-
venkor kel, ma- 
gára kapja 
a melegítőjét, 
és végigfut az  
utcákon a park  

felé, majd a folyópartra. A suli 
nem érdekli, a lányokat unja, 
egész élete a délutáni fo-
ciedzések körül forog. Egy nap 
játékosmegfigyelő érkezik a 
meccsre. Leo úgy érzi, eljött a 
nagy lehetőség, hogy komoly 
csapathoz igazoljon. Ez a nap 
azonban egészen mást tartogat 
a fiú számára, olyan fordulatot, 
amely végül elhozza a barátok 
elismerését, a sportsikert és a 
szerelmet, ám mégsem úgy, 
ahogyan várta.



 TE ...VOLTÁL

Kyle Chase át- 
lagos ame- 
rikai közép- 
iskolás. Értel-
metlennek ér- 
zi a tanu- 
lást, üresnek 
a családjá-
val folyta-

tott párbeszédeket. 
Csak két ember érdekli a vi- 
lágon: a kishúga és Ashley, 
akibe –  talán  – szerelmes. 
A céltalan üresség lassan az 
erőszak közelébe sodorja. Ek-
kor jelenik meg az iskolában a 
furcsa Zack. Egyszerre vonzó 
és taszító egyéniség. Kiderül, 
annak is vannak gyenge pont- 
jai, aki azt hiszi magáról, 
rajta nincs mit kiismerni.  
Kyle céltalan mindennap-
jai hirtelen különös irányt 
vesznek.

AGRESSZIÓ  (16+)

KÖNYV: Te ...voltál

FILM: Ébredés

ELŐADÓ: Dóka Péter

2013. december 5. 13.00

ÉBREDÉS  (12)

Az Észak-Londonban játszódó filmben a vagány ifjú 
hölgy, a tizenegy éves Skunk számára a nyári szünet 
épp csak elkezdődött, csupa remek program várna 
rá. Ehelyett szemtanúja lesz annak, ahogy a szem- 
ben lakó, Mr. Oswald szinte agyonveri Ricket, a 
kedves, kicsit zavarodott fiút.



SZEXUALITÁS, ELSŐ SZEXUÁLIS KAPCSOLATOK, GYEREKSZERELEM (12-16 ÉV)

KÖNYV: Sohonyai Edit:  
Macskaköröm, Jasmine
FILM: Holdfény királyság
ELŐADÓ: Sohonyai Edit
2013. december 18. 13.00

JASMINE

Jasmine, aki 16 
éves, félig ma- 
gyar, félig jama- 
icai lány,  már ta-
valy megfigyel 
te, hogy egy-
fajta vírusos láz- 
féleség bom-
lasztja az osz-

tálybeli lányok agyát. Kapunyi-
tás előtti pánik, amikor mindenki 
egyszerre döbbent rá: „Úristen! 
Még nem jártam senkivel!”– És el-
kezdtek csapatokban rohangálni a 
fiúk után. Persze Libuli tűnt közöt-
tük befutónak, mert ő volt a leg- 
szebb, mint egy címlaplány. Jas-
mine ovis kora óta szeretett volna i-
lyen lenni, de hát fájdalom és bánat, 
nem lett. Úgy gondolta, hogy ezek 
után – barna bőrével és fekete 
hajával – csak nézőként szem- 
lélheti a menő lányok életének for-
dulatait. Nem így történt.

HOLDFÉNY KIRÁLYSÁG  (12)

A New England partjainál fekvő szige-
ten, 1965 nyarán játszódó Holdfény 
királyság két 12 éves  gyerek történetét 
meséli el, akik szerelmesek lesznek, titkos 
egyezséget kötnek, és együtt a vadonba 
szöknek. Különböző hatóságok próbálnak 
a nyomukra bukkanni, vad vihar készül 
kitörni a partnál, és a sziget nyugodt közös-

ségének élete a feje tetejére áll.



FIATALKORI BŰNÖZÉS (16+)

KÖNYV: Stéphane Servant: 
Tűzkeresztség

FILM: Fütyülök az egészre

ELŐADÓ: Dóka Péter

2014. január 23. 13.00

FÜTYÜLÖK AZ EGÉSZRE  (16)

Már csak két hét van hátra, hogy Silviut kiengedjék 
a fiatalkorúak börtönéből. De ez a pár nap is egy 
örökkévalóságnak tűnik, amikor az anyja hosszú 
távollét után visszatér, és magával akarja vinni Olasz-
országba Silviu öccsét, akit Silviu maga nevelt fel. 
Közben beleszeret az egyik gyakorlaton lévő szo-
ciális munkás lányba. Silviu kezd kifutni az időből, 

érzelmei kitörni készülnek, és ő lehunyja a szemét… A szabadság, a 
szél, az út, az első csók… Most bármi megtörténhet vele.   

TŰZKERESZTSÉG

Frédéric bandá-
ja és a telepi 
fiúk folyton 
háborúznak . 
Sakál és Kob-
ra úgy gon-
dolja, eljött 
az idő a nagy 
d o b á s r a , 

hogy minden jöttment meg-
tudja, hol a helye. Frédéric egy 
különös telefonhívás miatt 
nem tud a bandával tartani, s 
a brutális akció alatt Andalúzia 
felé robog egy vonaton. Ősei 
földjén találkozik a valódi el-
lenséggel, az életére rátelepe-
dett fantomokkal, a dühvel és 
félelemmel, amelyet apja halá-
la óta érez. Itt, a Guadalquivir 
folyó torkolatánál az eszmék, 
amelyekben eddig hitt, már 
egészen távolinak tűnnek.



SZEXUALITÁS, TANÁR-DIÁK KAPCSOLAT (16+)

KÖNYV: Pacskovszky Zsolt: 
Szabadesés
FILM: A házban
ELŐADÓ: Sohonyai Edit
2014. február 6. 13.00

A HÁZBAN  (16)

A tizenhat éves Claude úgy szeretné lenyűgözni 
tehetségével irodalomtanárát, hogy beférkőzik 
iskolatársa életébe és otthonába, majd életükről 
saját nézőpontjából ír bizarr történetet. A tanár, 
felismerve a fiú egyedülálló jellemét és írás iránti 
fogékonyságát, egyre nagyobb lelkesedéssel 
vesz részt maga is a cselekmény alakulásában. 
Tanácsaival lassan közös történetté formálják 

az eseményeket, amelyek azonban hamar kontrollálhatatlanná 
válnak, s a fiú gondolatai alakítani kezdik a család és tanára hét-
köznapjait is…

SZABADESÉS

A tizenhét éves 
Bence sokszor 
elképzeli, hogy 
zuhan. Hogy 
kilép ebből 
az egészből. 
Nem volna 
nehéz: egy 
ugrás a bér-

ház tetejéről. Vajon mi tartaná 
őt vissza? Ha az anyja újra 
hozzájuk költözne? Ha az apja 
abbahagyná az ivást? Ha vol-
na barátnője? Ha végre valaki 
szeretni tudná? Egy napon új 
tanárnő érkezik az iskolába, 
kopogó léptei felverik a foly-
osó csendjét. Vörös csizmát vi-
sel, feszül rajta a farmer, Bence 
nem tudja levenni róla a sze-
mét. Néhány nappal később 
összefutnak, s a fiú hazakíséri a 
tanárnőt. 



ELŐADÓK

PACSKOVSZKY ZSOLT

1968-ban szül-
etett Celldö- 
mölkön. Fran-
cia nyelv és 
irodalom sza-
kos tanulmá-
nyait az ELTE-n 
és Brüsszelben 

végezte. Az 1990-es évek-
ben három felnőtteknek szóló 
prózakötete jelent meg, több 
írásából film, illetve hangjáték 
készült. Mintegy harminc fran-
cia nyelven íródott regényt, 
színdarabot fordított magyar-
ra.Szenvedélye, a foci mellett a 
francia kultúra szerelmese, de 
mivel a magyar nyelvet izgal-
masabbnak tartja a franciánál, 
Budapesten él; a fantázia segít 
neki abban, hogy az ablakából 
ellásson az Eiffel-toronyig.

SOHONYAI EDIT

Sohonyai Edit 
1970-ben szü- 
letett Székes- 
fehérváron.

Egészség-fej- 
lesztőként dip- 
lomázott. Rend- 
hagyó író-olva- 

só találkozókat tart metakom-
munikációról, önbizalomról 
(leginkább annak hiányáról), 
fiú-lány kapcsolatokról és 
a szexualitás alapjairól ka-
maszoknak. 

Megjelent művei: 

Macskaköröm, Szerelemlék, 
Tarkabab, Le a csajokkal!,  
Jasmine, Csuportkép, Le a 
pasikkal!, Engem szeress!,  
Mocsok Csillag, Kockacukor

DÓKA PÉTER

1974-ben szüle- 
tett Budapest- 
en. Magyar-né- 
met szakos dip- 
lomát szerzett. 
1998 és 2002 
között a Nép-
s z a b a d s á g 

egyik filmkritikusa volt. Novel-
lákat egyetemista kora óta ír, 
ezek a Mozgó Világ, a Magyar 
Napló, a Kortárs és a Palócföld 
című irodalmi lapokban je-
lentek meg.

Megjelent művei:

Az ellopott zsiráf, Hogyan 
lettem médiasztár?,  
Betyárvilág, A kék hajú lány


