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VENDÉGÜNK VOLT A VÉDETT TÁRSADALOM ALAPÍTVÁNY

Harc a normalitásért, az alapvető emberi értékekért – röviden így 
lehetne összefoglalni a Védett Társadalom alapítvány célkitűzését, 
amelynek két alapító tagja, Földi-Kovács Andrea újságíró és Földi 
László titkosszolgálati szakértő volt a vendége az első alkalommal 
megrendezett Budaörsi Polgári Est elnevezésű zártkörű rendezvénynek.

Az Adler Étterem és Panzió zsúfolásig megtelt 
pincetermében az est nyitányaként az alapít-
vány elnöke, Földi László osztotta meg az ér-
deklődőkkel, mi motiválta az alapítvány életre 
hívását. Mint mondta, nagyon sok olyan jelen-
séggel találkoztak az elmúlt években, évtizedek-
ben, amelyek okára nem találtak választ, és az 
sem volt egyértelmű, van-e összefüggés e fogal-
mak, trendek, mozgalmak között. Ilyen például 
a keresztényüldözés Európában, a hagyományos 
családmodell szétverése, a migráció erőteljes tá-
mogatása vagy éppen a nemzetállamok létének 
megkérdőjelezése. Egy idő után pedig nyilván-
valóvá vált, e tételek nem egymástól független 
jelenségek, egy jól szervezett, komoly anyagi 
lehetőségekkel bíró érdekközösség tevékenysé-
ge áll mind e mögött. Céljuk pedig a normális 
értékek és rend szétverése, a korábban jó mű-
ködő társadalmak káoszba taszítása, egyfajta 
abszurditásba kényszerítése. 

Földi László hangsúlyozta, értékelésük szerint 
ez a közösség pedig nem más, mint az úgyneve-
zett Nyílt Társadalom alapítvány és a számos 

hozzá kapcsolódó szervezet. Hozzátette, sokan 
Soros Györgyhöz kötik ezek tevékenységét, a 
történetben azonban ő is csak egy epizodista, az 
egész mögött egy jól szervezett, komoly anyagi 
forrásokkal bíró erőtér áll. Hatékonysága pedig 
sajnos megkérdőjelezhetetlen, amint azt látni 
néhány egyre furcsább és érthetetlenebb jelen-
ségeket mutató nyugat-európai társadalmon is. 

Az elnök kiemelte, egy idő után rá kellett jön-
niük arra, az események puszta megfigyelése, a 
„nem tetszés” különböző fórumokon történő 
kifejezése kevés, a legjobb védekezés a támadás 
alapon ideje a cselekvésnek. Így nagyjából egy 
éve született meg az ötlet szervezetük létrehozá-
sáról benne és társaiban, azaz feleségében, Föl-
di-Kovács Andreában, Moys Zoltán író-rende-
zőben, Szakács Árpád újságíró-könyvkiadóban, 
Szabó Anett és Trombitás Kristóf Keresztély 
műsorvezető-újságírókban, valamint Kovács 
Zsolt televíziós szerkesztőben. 

Földi László szerint az alapítás folyamata köz-
ben vált nyilvánvalóvá számukra, hogy rengeteg 
kisebb-nagyobb honi szervezet létezik, amely 

hasonló célkitűzések mentén működik, mint ők. 
Így úgy érzik, fő feladatuk nem lehet más, egy-
fajta ernyőszervezetként összehozni a most még 
sok esetben egymásról sem tudó, de hasonló ér-
tékeket valló és azért cselekedni is akaró társa-
ságokat. Segíteni ezek minél hatékonyabb mun-
káját, kommunikációját, az emberekhez történő 
eljutását, ezáltal egyfajta mozgalmat létrehozni. 

Felvetődik sokszor a kérdés, van-e összees-
küvés-elmélet? Nos, szerintem nyugodtan ki-
jelenthető, összeesküvés-gyakorlat van. Egy jól 
átgondolt koncepció, hogy ezek az erők és há-
lózataik hogyan, milyen módon akarják átven-
ni az uralmat a társadalmak felett. Az általunk 
létrehozandó hálózat feladata pedig az ennek 
megakadályozásáért folytatott harc. A tét pedig 
nem kisebb, mint az életben maradás – tette 
hozzá a Védett Társadalom Alapítvány elnöke. 

Harcot hirdettek valakik, valamikor egy szer-
vezett stratégia mentén a valóság ellen – jelen-
tette ki Földi-Kovács Andrea. A népszerű tele-
víziós újságíró hangsúlyozta, egyértelmű, hogy 
összeérnek a látszólag egymástól függetlenül 
működő szervezetek, hiszen a finanszírozásuk 
és a mozgásuk is összehangolt. E szervezetek há-
borút indítottak az élet, a családok, a nemiség 
ellen, és minden erővel, minden tevékenységük-
kel ezeket a rendszereket akarják felszámolni. 

Földi-Kovács Andrea rámutatott, hogy ha-
sonló folyamatok már itthon is tetten érhető-
ek. Példaként említette a Magyarországon is 
megjelent streaming-szolgáltatókat, amelyek 
az új gender-elméleteket népszerűsítő soroza-
tokkal igyekeznek befolyásolni a fiatalok gon-
dolkodását.  (folytatás a következő oldalon)

BUDAÖRSI POLGÁRI EST
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Arra ösztönözve őket, hogy gondolják újra 
a hagyományos, azaz bináris biológiai vagyis 
nemi felállást, hogy ne csak nőben és férfiban 
gondolkodjanak. Az LMBTQ-szervezetek sa-
ját beszámolói szerint ugyanakkor a korona-
vírus-járvány megjelenése előtt hetente mint-
egy 200 gyermeket értek el Magyarországon 
az úgynevezett érzékenyítő foglalkozásaikkal. 

Világnézeti küzdelem zajlik – nyomatékosí-
totta Földi-Kovács Andrea, ezért nincs egyen-
súly és nincs stagnálás, vagy az egyik erőtér 
hódít magának területeket, vagy a másik. És ha 
mi fel sem megyünk a „pástra”, nem terjesztjük 

a hagyományos értékeket harcos ellenállással, 
akkor a másik erőtér fog teret foglalni – je-
gyezte meg. 

Földi-Kovács Andrea szerint alapítványuk 
fontos célja megmutatni azt, hogy a látszat elle-
nére igen sokan vannak, akik ugyanígy gondol-
kodnak, akik a normalitásban hisznek. Éppen 
ezért létrehoznak egy interaktív térképet hon-
lapukon, amin mindenki bejelölheti magát, aki 
támogatja a Védett Társadalom alapítvány cél-
kitűzéseit. Ezzel láthatóvá is válik az azonosan 
gondolkodók hálózata, s ez megsokszorozhatja 
az azonos értékrendet valló közösségek erejét.  

Földi-Kovács Andrea beszédét követően a 
résztvevők nyíltan kérdezhettek is a vendé-
gektől, majd a jó hangulatú est egy vacsorával 
és kötetlen beszélgetésekkel zárult. A szerve-
zők tervei szerint folytatódik a Budaörsi Pol-
gári Est rendezvénysorozata, az időpontokról 
és a meghívott vendégekről lapunkban talál-
nak majd tájékoztatást. Aki pedig a Védett 
Társadalom Alapítvány tevékenységéről sze-
retne többet tudni, az látogasson el honlap-
jukra, a vdta.hu-ra.

 -fela-

KARAKTEREK - ARC POETICA 
GENIUS LOCI

BIATORBÁGYTÓL DEBRECENIG
SARKADI JÓZSEF MAKETT-KIÁLLÍTÁSA 
A HEIMATMUSEUMBAN

MÁRKI-ZAY PÉTER, A FEKETE DOBOZ

Séta a budaörsi katolikus templomtól, a Szent István Bazilikát 
érintve az esztergomi, vagy a székesfehérvári bazilikáig, mindössze 
néhány lépést megtéve. Ilyen élményben lehet része annak, aki 
ellátogat a budaörsi Heimatmuseum makett-kiállítására. Márpedig 
azt határozottan kijelenthetjük, az élmény alig marad el a valósan 
átélhetőtől, a precízen, a legapróbb részletekig kidolgozott kicsiny 
épületek látványa ugyanúgy lenyűgözi az embert, mint amikor 
megáll a helyszínen, az eredeti alkotások előtt.

Szél Bernadett indulhat a baloldali ellenzék 
képviselő-jelöltjeként a 2022-es országgyűlési 
választáson a Budaörsöt is magában foglaló Pest 
megyei 2. számú választókörzetben. A politikusnő 
ezúttal a Momentum színeiben kampányolva 
a DK jelöltjét, Hegyesi Beátát győzte le az 
előválasztáson. A kétfordulós megmérettetésen, 
mint ismert, egy hatpárti koalíción kívülről jött 
kandidáló, Márki-Zay Péter végzett az első helyen 
a miniszterelnök-jelölt jelöltek versenyében, maga 
mögé utasítva a DK-s Dobrev Klárát. Vendégoldal 
rovatunkban most Szilvay Gergely, a Mandiner 
munkatársa értékelte a történteket.  

VENDÉGOLDAL

A történet főszereplője a lányom, Andrea – 
kezdi a jelenleg Biatorbágyon, de korábban 
Budaörsön is élő és tevékenykedő alkotó, 
Sarkadi József. 
Úgy hat évvel ezelőtt ugyanis hozott nekem 
egy naptárat, amelyben gyönyörű templo-
mokról, székesegyházakról készült fotók 
voltak. Ez annyira megérintett, hogy úgy 
gondoltam, egyenként bekereteztetem a ké-
peket, és úgy teszem fel őket otthon a falra. 
E célból vásároltam faanyagokat, és szépen 
meg is csináltam mindegyik képhez a kere-
tet. Igen ám, de maradt némi alapanyagom, 
amelyet sajnáltam volna kidobni, vagy éppen 
elégetni. Némi gondolkodás után arra jutot-
tam, készítek belőle egy makettet, mégpedig 
egy biatorbágyi épületet, a helyi kápolnát.  Ez 
volt az első makettem.

Volt valamiféle előélete mindennek? 
Gondolok itt arra, hogy foglalkozott esetleg 
korábban építészettel, házakkal? 
Aktív koromban bádogosként tevékeny-
kedtem, tehát egy ház építésének folyamata 
mindig is érdekelt. De az elsődleges motivá-

ciót életem egyik fő vezérlőelve jelentette, 
mégpedig az, hogy munkának mindig lennie 
kell. Egész életemben ez vezetett. Amikor 
elmentem nyugdíjba, és befejeztem az aktív 
pályafutásomat, lovakat tartottam, tyúkokat 
tenyésztettem. Sajnos, azonban megsérült a 
gerincem, komolyabb fizikai munkát így már 
sajnos nem tudtam vállalni, a makettek készí-
tése viszont tökéletes elfoglaltságot, munkát 
ad. Van egy kis gurulós székem, azon ülve ké-
nyelmesen tudok dolgozni az épületeken. 

Mennyi időt vesz igénybe egy-egy makett 
elkészítése? 
Ez sok mindentől függ, és sokszor nem is csu-
pán a makett nagyságától. A munka jelentős 
részét az előkészület, a tervezés adja. Megle-
pő, de sok esetben nagyon kevés dokumentá-
ció, terv áll rendelkezésre egy-egy templom 
esetében. A Szent István Bazilikához például 
szinte alig találtunk anyagot. Így sokszor a sa-
ját helyszíni méréseimre, számításaimra kell 
hagyatkoznom. Régebben mérőszalaggal dol-
goztam, most viszont már a rendelkezésem-
re áll egy lézeres mérő is.  Emellett rengeteg 

fényképet készítünk, ezek alapján igyekszem 
a terveket elkészíteni. A makettek méretará-
nyosak, itt kettő centiméter a valóságban egy 
méter. Igyekszem a legapróbb részletekhez is 
hű lenni, a Szent István Bazilika makettjén 
például pont annyi lépcső van a bejáratnál, 
mint az eredetin. 

Mi alapján dől el, hogy melyik épületből 
készül makett? 
Szinte teljes mértékben a családom ötleteit 
veszem figyelembe. Van, amikor Andrea lá-
nyom javasol valamit, volt, hogy a menyem, de 
elkészítettem például a feleségem szülővárosa, 
Ráckeve templomát is. Jelenleg a debreceni 
református nagytemplomon dolgozom, illet-
ve most még a tervezési, előkészületi fázisban 
vagyok. Mondhatni, most rakom össze agyban, 
hogy utána elkészíthessem. Azonban a csalá-
dom bőven ellát ötlettel, sokszor kijelentettem 
már, hogy na ez lesz az utolsó, de valahogy nem 
tudok leállni, mindig belekezdek valami újba. 

(A kiállítás megtekinthető minden hétköznap  
a Budaörsi Jakob Bleyer Heimatmuseumban.)

Furcsa fordulatok után végül Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi pol-
gármester, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője lett az el-
lenzék pártjainak miniszterelnök-jelöltje. Azóta Gyurcsányék kétfelé 
kommunikálnak: a leszalámizni kívánt, állítólagos „kiábrándult jobb-
oldali” szavazók felé azt, hogy Márki-Zay jobboldali-keresztény, a bal-
oldali szavazótábor felé viszont azt, hogy úgyis az lesz, amit a DK akar. 

Márki-Zay maga mondta el egy tévéműsorban, hogy kampányában 
őt támogató sógorát hozza helyzetbe egy tenderen. Állítólag a sógor 
nyílt versenyben nyert, a legjobb ajánlattal. Különös.  Amikor járvány 
idején felújították a városi kórházat, Márki-Zay képes volt 136,32 mil-
lió forintot kérni egy építési daru egyéves területhasználatáért, ezzel 
veszélyeztetve egy 1,4 milliárdos beruházást. Ráadásul egészségügyi 
sztrájkra buzdított, és az ATV műsorában kijelentette, hogy „ha ösz-
szeomlana az egészségügyi ellátás, az térdre kényszeríthetné Orbán 
Viktort”. Felelőtlen? Nem kifejezés.

2018 februárjában, polgármester-jelöltként egy lakossági fórumon 
úgy fogalmazott a Fidesz–KDNP-kormánnyal kapcsolatban: „egy 
olyan rendszert, amit nem lehet demokratikusan leváltani, azt nem 
demokratikusan szokták leváltani.” Majd hozzátette: „Nem akarom 
mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok 
ragasztásán kívül…”. 

Emellett leszögezte, hogy ő elhiszi Gyurcsánynak, hogy az őszödi be-
széd igazságbeszéd volt, ahogy azt is elhiszi, hogy Gyurcsány nem volt 
érintett korrupcióban, és küzdött ellene. Máskor kijelentette, hogy 
Jézus baloldali volt, és hogy támogatja a melegházasságot – miközben 
folyamatosan „melegezik” a Fidesszel kapcsolatban. 

S hát az is igaz, hogy nem ő vezeti az ellenzéket, ő csak jobboldalinak 
eladni kívánt pántlika a baloldali ellenzék hajában. Kormányfőként 
leginkább csak koordináló szerepe lehetne egy sokpárti koalíció élén. 
A sokpárti koalíciók úgy működnek, hogy a legerősebb pártnak van a 
legnagyobb szava, a mérleg nyelvét alkotó kispártok pedig zsarolnak, 
és végtelen egyeztetések folynak a koalíciós tanácsban. Ezt sokfelé lát-
juk Európában. Ezt hívják politikai paralízisnek. Ez megbénítaná az 
ország működését.

Márki-Zay a harmadik előválasztási vitán kijelentette, hogy az el-
lenzék programja baloldali, zöld és liberális elemekből áll össze, „szó 
sincs arról, hogy egy konzervatív kormány alakulna Magyarországon”. 
A Spirit FM Beszóló című műsorában pedig azt mondta Gyurcsány 
Ferencnek: „elnök úr, könyörgöm, azért dolgozom, hogy a DK ne a leg-
erősebb ellenzéki, hanem a legerősebb kormánypárti frakció legyen”.

Gyurcsány maga egy október 19-i videójában úgy fogalmazott, hogy 
ha az ellenzék pártjai nyerik a 2022-es választást, akkor „mi választha-
tunk kormányfőt”. „Először legyen többségünk a parlamentben, aztán 
választunk kormányfőt” – tette hozzá, egyszer sem említve Márki-Zay 
Péter nevét.

Márki-Zay Péter tehát nem tiszta, zavarosan agresszív kijelentései 
vannak, pitiáner, ráadásul a sokpárti koalíció élén súlytalan.
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KOMCSI CENZÚRA SEGÍTSÉGÉVEL PRÓBÁLTAK MENEKÜLNI AZ 
ELK RTUK CÍMŰ FILM ELŐL A BUDAPESTI MOZIK „SZAKÉRTŐI”

AHOL A MAGYARSÁGTUDAT NEM SZÓ, HANEM ÉRZELEM 
ÉS CSELEKVÉS – BÁSTYÁK A SZÓRVÁNYBAN

A mindig a profitot szem előtt tartó baloldali „szakértők” kivételt készültek tenni az ELK*RTUK című filmmel, 
amelyet az óriási érdeklődés ellenére minél kevesebbszer, és nem nézőbarát időpontban terveztek 
vetíteni a budapesti mozikban. 

Iskolakezdő adományokkal látogatta meg néhány Erdélyből elszármazott személy a Beszterce-
Naszód megyei szórványmagyarság két kis bástyáját. Mi is csatlakoztunk hozzájuk, de nem csak a 
látogatás kedvéért.

Egyértelmű, hogy Gyurcsány 2006-os véres 
ámokfutásának bemutatása sokak számára most 
is rettegést okoz, ezért nem meglepő, hogy in-
kább lemondanának a bevételről is, csak túl so-
kan ne lássák a filmet a „főnökről”. A kommunis-
ta reflexek, a hazugság és elhallgatás politikája 
láthatóan sosem veszik ki az elvtársakból, nem-
régiben az előválasztáson lenullázódó budapesti 
főpolgármester, Karácsony Gergely igyekezett 
hozzá méltó „határozottsággal” kezelni a film 
mellőzésének lehetőségeit. Most sem sikerült 
neki. De kik ezek az utóbbi száz évünket végig-
kísérő szakértők, és mit tudnak?

Amikor a magyarországi baloldal több évti-
zedes, kiváló teljesítményéről beszélünk, sose 
felejtsük el a SZAKÉRTŐ és SZAKMAI kifeje-
zések használatát. Természetesen szakmai dön-
tések alapján pusztított a vörösterror 1919-ben, 
ahol a kommunista szakértők több száz ártatlan 
embert végeztek ki egy boldog jövő tudatában, 
de 1945 után több mint negyven évig ültek a 
nyakunkon, próbára téve „szakértelmükkel” 
a magyar emberek tűrőképességét, miközben 
százezrek életét nyomorították meg.

1994 után a Bokros-csomag nagyágyúit köve-
tő átmeneti fellélegzés után 2002 és 2010 között 
Medgyessyék és Gyurcsányék ámokfutása alatt 
csúcsosodott ki igazán a szakértés, ahol az or-

körbenéztünk: a somkerekihez hasonlóan itt is 
ékszerdoboznak nevezhető gótikus templom 
állt, de az előbbinél kisebb és gyönyörűbb: a 
magyar kormány támogatásával újították fel, 
és idén adták át ismét használatra. Az udvaron 
takaros harangtorony, mellette pedig Bolyai Já-
nos mellszobra, amelyet egy román szobrász al-
kotott, és román személy adományozott. Bolyai 
Farkas feleségének kötődése volt a településhez.

A parókián is rövid ideig időzhettünk csupán, 
hiszen a tiszteletesnek temetésre kellett igye-
keznie Magyardécsére. Aztán azt is megtudtuk, 
hogy alig száz lelkes a református gyülekezet, a 
fiatal lelkész pedig décsei születésű és Kovász-
nán kezdte pályafutását, majd sepsiszentgyör-
gyi neje is elmondta, hogy mekkora kihívás 
volt számára a szinte színmagyar környezet 
után ebben a vegyes közösségben megtelepedni. 
Rövid ideje vannak itt, de máris szembesültek 
azzal, hogy a magyar szülők egyre ritkábban 
íratják gyerekeiket magyar óvodába, iskolába, 
még akkor sem, amikor a lelkész felajánlotta: 
két kisgyermekével együtt a máséit is beszállítja 
naponta Bethlenbe, hogy magyar tannyelvű ok-
tatásban részesülhessenek.

 (folytatjuk)
(Népújság, 2021. szeptember 27.)

Gligor Róbert László – Nyárádszereda

szágot aljas hazugságok, uszítás, hergelés és 
hozzá nem értés sodorta a csőd szélére. A bal-
oldal által ígért Kánaán hiányát, az 1956-os for-
radalom ötvenedik évfordulóján kilőtt szemek, 
csontot törő viperák, hetvenes éveket idéző 
rendőri brutalitás helyettesítette Gyurcsányék 
„szakmai” batyujában. Közben a magyar embe-
rek 2010-ben lerázták magukról a kullancsokat 
megszégyenítő vérszívó képességgel rendelkező 
szakértőket, a Gyurcsány-éra hazugságai, fé-
lelmetes kegyetlenségei azonban ma is velünk 
élnek, hiába próbálja tagadni, bohóckodva el-
kendőzni a nagy bábmester, maga Gyurcsány 
Ferenc. A megrázó, véres 2006-os eseményeket 
a DK elnöke egy legyintéssel próbálja meg nem 
történtté tenni jó kommunista szokás szerint, 
azonban a megnyomorított emberek és a kese-
rűségükben az utcákon tüntető tömegek hangja 
mellett most egy Kálomista Gábor által jegyzett 
film, az ELK*RTUK is arra törekszik, hogy a 
borzasztó emlékek ne merüljenek feledésbe. A 
film tökéletes időkapszulaként mutathatja meg 
a legfiatalabb generációnak a fájdalmas múltat, 
hogy ők is tisztában legyenek a jelenleg tornaci-
pőben játszadozó és jófejkedő Feri valódi arcá-
val, a saját népét hidegvérrel szétverető, szem-
kilövető kommunistával, aki a szakadék szélére 
vezette az országot. 

sampon, tusfürdő, fogkrém és fogkefe) kerültek 
a dobozokba. A vártnál jóval több adománnyal 
indultunk útra, ami még a budaörsi barátainkat 
is meglepte.

Idődobozokba zárt magyarság
Vasárnap délelőtt a megbeszélt időpontra ér-
keztünk meg a Sajó melléki Somkerékre, itt vár-
tak ránk a Magyarországról érkezettek: Álmos, 
Attila, Csaba, András és Sándor. A házigazdák 
szívesen fogadták a vendégeket, de nekünk csak 
egy rövid üdvözlésre volt időnk, s annyira, hogy 
belépjünk a szomszédságban álló, csendben hí-
vekre váró középkori református templomba. 
Percek alatt szemügyre vettük a gótikus boltí-
veket, a 17-18. századi festett templomi bútorza-
tot, néhány fényképet készítettünk, miközben 
megtudtuk, hogy vegyes, de román többségű a 
település. Máris indulnunk kellett tovább: át-
autóztunk Bethlenen, majd délre fordultunk a 
Borzás völgyébe. Az eddigi jó út után járható, 
de kevésbé sima úttesten haladtunk át Felsőo-
roszfalun, magunk mögött hagytuk Alsóorosz-
falut is, és Apanagyfalu református templomá-
nál parkoltunk le. Istentiszteleten vettünk részt, 
ahol Márton Barna tiszteletes az örökös helytál-
lásról és a készenlétről beszélt a maroknyi hall-
gatóságnak. A záró áldás után a templom kijára-
tánál üdvözölte a vendégeket, mi pedig gyorsan 

Ez a film még levetítése előtt pontosan ezért 
hihetetlen félelmet és rettegést váltott ki nem 
csupán Gyurcsányból, hanem szinte az egész 
levitézlett baloldalból, akik nyeglén és de-
honesztálóan nyilatkoztak egy általuk nem 
is látott alkotásról. Eközben remegő hangjuk 
bizonyította, hogy a kommunisták bizony 
tisztában vannak a múltjukkal, a társadalmat 
azonban nem akarják terhelni 2010 előtti te-
vékenységükkel, ma azonban tisztességről, be-
csületességről, a közpénzek tisztaságáról hado-
válnak és diktatúráznak.

Itt kerültek képbe ismét a szakértők, hiszen a 
szűk két év alatt Budapestet lenullázó és káosz-
ba fullasztó Karácsony Gergely és gyurcsányis-
tákkal feltöltött csapata pánikszerűen igyekez-
tek ellehetetleníteni az ELK*RTUK mozikban 
való vetítését. Az óriási érdeklődés ellenére a 
nagyobb mozik egy része egyáltalán nem, vagy 
eleinte csupán napi egyszer játszotta volna fil-
met, azt is délutáni időpontban. A liberális 
és elfogadó, a szólás- és véleményszabadságot 
homlokára író baloldali főpolgármester sze-
rint a mozik vezetői „szakmai” döntést hoztak, 
nincs itt semmi látnivaló. A zuglói vátesz em-
berei még azt is hozzátették, hogy ha jól teljesít 
a film, akkor természetesen több időpontot is 
kap. A cinikus kommunista logika tehát most 
sem veszített erejéből, hiszen egy óriási érdek-
lődéssel várt filmet egyszeri délutáni időponttal 
műsorra tűzni rendkívüli marketinges érzékről 
tesz tanúbizonyságot, és fel sem veti a kérdést, 
hogy ezek a hatalmas szakértők, beleértve Ka-
rácsonyt is, esetleg félnek a „főnöktől”, akiről a 
film szól, és amely rengeteg emberhez juthat el. 

A sok véletlent erősíti közben, hogy az új Ja-
mes Bond-film is pont október második felében 
nyit a mozikban, azonban a nagy takaréklán-
gelmék fájdalmára óriási az érdeklődés az EL-
K*RTUK iránt, melyet meg sem közelít James 
Bond; egymás után telnek meg az időpontok, 
így kénytelen-kelletlen végül a budapesti mo-
zik is egyre több időpontban tűzték műsorra 
az alkotást. A szemlőhegyi villában vélhetően a 
premier napján áramszünet lesz, de ha Gyurcsá-
nyon múlna, a mozik is sötétségbe borulnának, 
ahogy az őszödi szemkilövető idejében az egész 
országgal történt. Ne feledjétek, október 21-től 
a mozikban Kálomista Gábor filmje, az ELK*R-
TUK, érdemes lesz megnézni! 

Szabó Gergő

A budaörsi református templomban találkoz-
tunk velük első alkalommal, de néhány ritka ta-
lálkozáson és üdvözlésen túl csak az idén nyáron 
tudtunk közelebbi kapcsolatba kerülni, amikor 
egy istentisztelet után ismét örömmel üdvözöl-
tek, és elhívtak egy esti focizásra. Aztán két nap 
múlva ismét fociztunk, s a sportolás utáni pihe-
nés közben szóba került, hogy tanszerekkel pró-
bálnák segíteni szeptemberben a Beszterce-Na-
szód megyei Magyardécsén és Vicén működő 
szórványkollégiumban élő gyerekeket. Hogy kik 
ezek a jószándékú emberek? A Budaörsi Székely 
Kör tagjai, mindannyian az 1990-es rendszervál-
tás óta Magyarországra áttelepedett erdélyi és 
székelyföldi honfitársaink.

Néhány hét után közölték a kitűzött idő-
pontot, és azt is, hogy mire volna szükség a két 
intézményben. Eldöntöttük, hogy mi is csatla-
kozunk hozzájuk, és nem megyünk üres kézzel. 
Ötletünket felkarolta a csíkfalvi iskolaigazgató 
és az intézmény diákjai is, de érkeztek kisebb 
felajánlások magánszemélyektől is, illetve a 
Szent László Társaság (1861) és Rend erdélyi 
törzsszéke, valamint a Tőkés Attila nyárádsze-
redai református lelkész is örömmel csatlako-
zott a kezdeményezéshez. Néhány nap alatt ren-
geteg füzet, írószer és egyéb apróság gyűlt össze, 
továbbá tolltartók, hátitáskák is, míg a pénz-
felajánlásokból tisztálkodási szerek (szappan, 
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pajzsmirigyműködési zavarok ill. szöveti elté-
rések az érintett szervekben. 

Nem szükségszerű, hogy a pajzsmirigy je-
lezzen be elsőként. Könnyen előfordulhat, 
hogy e mirigy működését leíró laborértékek 
még a normál tartományban vannak, de a töb-
bi szervben már szedi áldozatait a jódhiány.

Mivel az új kutatásokat kevésbé követő 
szakemberek a mai napig egyenlőséget tesznek 
a jód és a pajzsmirigy közé, előfordulhat, hogy 
nem jól értelmezik a fenti tüneteket, és nem 
gondolnak arra, hogy a jelzések mögött bizony 
jódhiány (is) állhat.

Mi a megoldás? 
Cikksorozatunk következő része arról fog szól-
ni, hogy milyen vizsgálatokkal tudjuk megbíz-
ható módon megállapítani szervezetünk jódel-
látottságát, és ha hiány mutatkozna (ami elég 
valószínű), akkor milyen lehetőségeink vannak 
a jód valóban hatékony és biztonságos pótlására.

Árvay Bálint
Jódpótlás tudományos alapokon FB csoport

JÓDHIÁNY
EGY FEL NEM ISMERT JÁRVÁNY, AMI MA IS SZEDI ÁLDOZATAIT
Cikksorozatunk első részében azt jártuk körül, hogy a pajzsmirigyen 
kívül milyen egyéb szerveink igénylik még ezt a kritikus fontosságú 
nyomelemet egészségünk hosszú távú fenntartásához. Emellett szó 
esett arról is, hogy milyen okokból kifolyólag vagyunk manapság 
jódhiányosak, még akkor is, ha a szakemberek többsége a jódozott só 
elterjedésére hivatkozva igyekszik megnyugtatni minket, és meggyőzni 
ennek ellenkezőjéről.

EGÉSZSÉGRE TÖRVE RÖVID HÍREK, ESEMÉNYEK

Arany Agancs Polgári Havilap

Felelős kiadó: Aranyagancs Alapítvány

2040 Budaörs, Víg köz 4/D

ISSN 2786-250X

A kuratórium elnöke: Szilágyi András

Főszerkesztő: Fejes Lajos

fejes.lajos@aranyagancs.hu

Megjelenik minden hónap utolsó hétvégéjén 

Az óceánpartoktól való eltávolodás és a ten-
geri algák fogyasztásának feledésbe merülése 
már predesztinálta ezt a problémát. A helyzet 
akkor vált súlyossá, amikor a múlt század köze-
pén egy félreértelmezett állatkísérlet hatására 
az embereket szisztematikusan tiltani kezdték 
a milligrammos jódadagoktól.

A jódhiány a tetőfokára hág
A kegyelemdöfést az adta meg, amikor az 
1970-es évektől kezdődően modern környe-
zetünkben megjelentek olyan, a jóddal mint 
halogén elemmel kémiailag rokon anyagok 
(klór-, fluor- és brómszármazékok), amelyek a 
versengő gátlás elve alapján zsarnok módjára 
hajlamosak elfoglalni a jódnak fenntartott he-
lyeket testünkben, így súlyosbítva a jódhiányt. 

Ezek a toxikus halogének számtalan for-
rásból kerülhetnek be a szervezetünkbe. Ide 
tartozik a tűzijátékokból felszabaduló, a jód-
nál 30x erősebb hatású perklorát, a lakótere-
ink kárpitjaiból és elektronikai eszközeinkből 
áradó égésgátló bróm, ami emellett bizonyos 
gyógyszerekben (köptetők, görcsoldók) is 
megtalálható, valamint a magas fluoridtartal-
mú ásványvizek, fogkrémek, fluoriddal adalé-
kolt sók stb. 

A transzgenerációs jódtilalom miatt eleve ki 
voltunk éhezve erre a nyomelemre, és mindez a 
fentiek hatására csak tovább romlott. Ameny-
nyiben nem béleljük ki szervezetünket kellő-
képpen jóddal, védtelenek leszünk a toxikus 
halogének jelentette terheléssel szemben – 
nem is beszélve egy esetleges atombaleset so-
rán felszabaduló radioaktív jódról…

A következmények – ki gondol a jódra?
A jódhiányt testünk igyekszik kompenzációs 
mechanizmusok egész sorával ellensúlyozni, 
de hosszú távon ezek kimerülnek, és beüthet 
a krach: mellcsomók, mellfájósság, melldaga-
nat, görcsökkel járó, szabálytalan menstruá-
ciós ciklus, petefészekciszták, terméketlenség, 
gyenge immunrendszer, prosztataproblémák, 

A német Technoterm&Aeroflow cég 
prémium hőtárolós kályhái azoknak 
nyújthatnak remek megoldást, akik a 
kényelem mellett az energiatakarékos-
ságot is előtérbe helyezik. Farkas Zsolt, 
az efutes24.hu szakértője lapunknak 
elmondta, az új eljárás lényege, hogy 
a Technotherm és Aeroflow költség-
hatékony rendszere hasonló elven 
működik, mint egy cserépkályha. Pré-
mium minősége, német precíz mérnö-
kök által fejlesztett vezérlő egysége és 
egyedülálló valódi hőtároló samott be-
tétje, hőleadó teljesítménye, komfort 
érzete, kényelme és megjelenése nem 
összehasonlítható az ázsiai országok-
ban gyártott hagyományos infravörös 
panelekkel vagy elektromos fűtőtes-
tekkel. Termékeink 500 - 2800 Watt 
teljesítmény és 17-82 Kg közötti súlya 
tükrözi a valódi hőtároló képességet és 
ERP-Ready európai uniós tanúsítvány-
nyal is rendelkeznek. 15 vagy 30 év gyá-
ri garancia jár hozzá. Teljesen karban-
tartásmentes. Nincs semmi zavaró zaj 
(0db) vagy allergiát okozó por, esetleg 
szén-monoxid (CO) mérgezés – tette 
hozzá Farkas Zsolt. További részletek 
az efutes24.hu oldalon találhatók.

Bárhogy is ágálunk ellene, 
bármennyire is ódzkodunk, 
a tél óhatatlanul közeleg, 
jönnek a hideg napok és 
éjszakák. A mai energiaárak 
mellett pedig nem mindegy, 
milyen eszközökkel próbáljuk 
meg otthonunk fűtését 
biztosítani. 

Már az ünnep előestéjén, október 22-én megtartotta ünnepi meg-
emlékezését az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évforduló-
ja alkalmából a Fidesz és a KDNP budaörsi szervezete. A helyszín 
a katolikus templomkertben található Mindszenty-szobor előtti 
tér volt. A rendezvényt a Fidesz helyi elnöke, Czuczor Gergely 
nyitotta meg, aki a helyszínt a helyi katolikus jobboldal szenté-
lyének nevezte, majd rövid beszédében felidézte a bíboros alakját 
és Budaörssel kapcsolatos életrajzi pillanatait. Czuczor Gergelyt 
a külügyminisztérium államtitkára, Menczer Tamás követte, aki 
a 65 évvel ezelőtt történtekről úgy fogalmazott, az 56-osok azt 
mondták, ez a mi hazánk, nincs nekünk másik, egy hazánk van, és 
mindent megteszünk érte. Hozzátette, az 56-osok hangsúlyozták, 
nincs olyan nagy és erős hatalom, amely le tudná győzni a magya-
rok szabadságvágyát. Az 56-osok kijelentették, hogy elég az elnyo-
másból, a saját országunkról, a hazánkról újra mi akarunk dönteni 
– nyomatékosította. Menczer Tamás felelevenítette a 15 évvel ez-
előtt történteket is, mint mondta, 1956 és 2006 ugyanazt tanítja, ne 
vezessék az országot azok, akik gazdaságilag és morálisan tönkre-
tették, ne vezessék azok, akik egyházellenesek és nemzetellenesek, 
akik folyamatosan hazudoznak, és ne vezessék azok, akik képesek 
rátámadni a magyar emberekre. A rendezvény zárásaként a részt-
vevők a Mindszenty-szobor megkoszorúzásával fejezték ki tisztele-
tüket 1956 hősei és áldozatai előtt.
Másnap, az ünnepnap délelőttjén került sor a budaörsi hivatalos ön-
kormányzati ünnepségre a Szakály Mátyás utcai ’56-os emlékműnél. 
Wittinghoff Tamás az eseményeket felidézve úgy fogalmazott, 1956-
ban az emberek a szabadság elementáris és mámorító élménye mi-
att ragadtak fegyvert, és küzdöttek sokan egészen a halálukig. Azt 

Magyar táj, magyar ecsettel címmel nyílt meg Polgár 
Marianne Bánffy Miklós-díjas grafikus kiállítása a Magyar 
Festészet Napján, azaz október 18-án a PostArt Közös-
ségi térben. A megnyitó ünnepségen beszédet mondott 
Menczer Tamás államtitkár, aki kiemelte, a magyar kor-
mánynak és külügyminisztériumnak egészen világos fel-
fogása van a határon túli magyarokkal kapcsolatban, 
minden magyar felelős minden magyarért.  A kiállítás no-
vember 10-ig látható a Clementis utcai kiállítóteremben. 

Megjelent a budaörsi kötődésű Havasi Máté első regénye, 
Vadmacskák címmel. A történet olyan rendőrnőkről szól, akik 
néhány hónappal ezelőtt még a hétköznapi életüket élték, 
aztán egy telefonhívás és egy váratlan lehetőség mindent 
megváltoztatott. Most azért küzdenek, hogy minden fordu-
lóban bizonyítsák, elég jók ahhoz, hogy a rendőrség nem-
rég felállított operatív egységének első tagjai lehessenek. 
A kötet megrendelhető a NewLine Kiadó webshopjában, 
illetve a Líra, a Book24 és az Álomgyár üzleteiben.

érezték, hogy ezt a szabadságot többé már nem akarják elveszíteni. 
Ezért is nevezték sokan 1956-ot, a történések lényegét megragadva, 
a méltóság forradalmának – mondta a polgármester. 
Délután hatalmas tömeg vett részt a Civil Összefogás Fórum által 
szervezett Békemeneten. A résztvevők a Gellért térnél gyülekeztek, 
majd 14 óra környékén az egyes becslések szerint több százezres tö-
meg a Szabadság hídon keresztül, a Kálvin teret és Astoriát érintve 
sétált át a hivatalos, központi megemlékezés helyszínére, az Erzsé-
bet térre. A tömegben a magyar zászlókon kívül erdélyi lobogókat 
is láthattunk, de jelezték részvételüket Lengyelországból, sőt Olasz-
országból érkezett szimpatizánsok csoportjai is. A menet fél négy 
körül ért az Erzsébet térre, ahol rövid ünnepséget követően Orbán 
Viktor mondott beszédet. A kormányfő kiemelte: arra a csodálatos 
napra emlékezünk, amikor a magyarok megmutatták, kik is való-
jában. – Hatalmas erő költözött belénk, és megremegtek a kom-
munista hatalom tartópillérei. Ez a pillanat mindörökké élni fog a 
nemzetek emlékezetében – tette hozzá. Orbán Viktor beszédében 
visszaemlékezett a 2006-ban történtekre is. Tizenöt évvel ezelőtt itt 
nézett farkasszemet egymással a múlt és a jelen. Akkor az ifjú kom-
munisták október 23-ból november 4-ét csináltak – jegyezte meg. A 
Fidesz elnöke érintette a jelen politikai fejleményeit is, ezzel kap-
csolatban úgy fogalmazott, mint a történelemben oly sokszor, most 
is felettünk akarnak dönteni rólunk. Liberálissá és érzékennyé akar-
nak pofozni bennünket. Déja vu érzésünk van, a Brezsnyev-doktrí-
na levegője járja át Európát. Brüsszelnek észre kellene vennie, hogy 
velünk még a kommunisták sem boldogultak, mi vagyunk a homok 
a gépezetben. Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha Góliát elkerül 
– mutatott rá.
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OKTOBERFEST ÉS EGYÉB SVÁB FINOMSÁGOK
Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Budaörsi Oktoberfestet 2021. október elején, amelynek idén 
is a Szent Benedek Iskola udvara biztosított helyet. A hamisítatlan bajor hangulatról a Die Adlersteiner 
zenekar gondoskodott, akik sramlizenét, rock and rollt és klasszikus magyar táncos slágereket játszottak. 
A nagyszámú közönség Paulaner sört, bajor virslit és sült kolbászt talált a kínálatban. A kétestés esemény 
bevételével pedig a Karizma Alapítványt támogatták az ötletgazdák.

A rendezvény életre hívásának körülményeiről Bese Gergő plébános 
atyát kérdeztük, aki korábban szintén a Szent Benedek Iskola okta-
tója volt: „Az egykori iskolaigazgató, Czuczor Gergely ötletéből ki-
indulva, egy olyan közösségteremtő programot szerettünk volna Bu-
daörsnek átnyújtani, amelyet minden ember az Iskolához köt, hogy 
ne csak oktatási intézményként, hanem egy olyan kulturális közös-
ségként gondoljanak ránk, ami a diákok okításán kívül egyfajta pluszt 
kínál a szülőknek, a településnek. 

Budaörs gyökerei a német közösséghez vezetnek, és nagyon fontos-
nak tartom azt, hogy a közösség múltjáról megemlékezzünk, de az a 
baj, hogy sokszor itt le is ragadunk. Emlékezünk a be- és kitelepítés-
re, a Málenkij robotra, megkoszorúzzuk az Ó-temetőben a sírokat, 
tehát ápoljuk a múltat, viszont totyogunk a jelenben, és sokszor nem 
figyelünk a jövőre. A jövő pedig az ifjúságban rejlik, abban, hogy régi 
hagyományainkat miként tudjuk átörökíteni. Az Oktoberfest tehát 
így indult, a német közösségre és az iskolára építve, és az egyik fő 
célja, hogy generációkat ültessünk egy asztalhoz, ahol lehet beszél-
getni oktatásról, jövőről és nemzetiségről. A középiskolás diákjaink a 
rendezvény keretében megtanulhatják a kulturált szórakozás klasszi-
kus formáját. El sem hiszik, hogy mennyire hiányzik ez a találkozási, 
szórakozási, udvarlási lehetőség a fiatalok mindennapjaiból. A gyere-
kek azóta is emlegetik, hogy milyen jól érezték magukat az első két 
budaörsi Oktoberfesten” – tette hozzá az atya.

A budaörsi sváb nemzetiségnek a naptári év során négy kiemelt 
eseménye van, az Oktoberfest után a soron következő a hagyományos 
őszi Sváb bál, amelyet idén november 13-án rendeznek az 1. Számú Ál-
talános Iskolában. A rendezényen a német nemzetiségi tánccsoporton 
kívül a Líra Dalkör, valamint az ott tanuló diákok is fellépnek rövid 
műsorral, hiszen minden korcsoport részére szeretnének lehetőséget 
biztosítani a kulturális tradíciók ápolására.

Majd farsang környékén Sváb batyus bált tartanak, ahová mindenki 
azt visz, amit fogyasztani szeretne, így sokan a saját újborukat vagy 
pálinkájukat kínálják, a hölgyek pedig sváb süteményeket készítenek.

Az egyik legizgalmasabb tavaszi programnak pedig a Görög-né-
met ritmusok és ízek elnevezésű rendezvény ígérkezik, ahol órán-
kénti váltásban csendül fel görög, illetve német nemzetiségi fúvó-
szene, emellett néptáncbemutatóval és táncházzal szórakoztatják az 
érdeklődőket, valamint két sátrat is felállítanak, ahol olyan görög 
és sváb ételeket készítenek, amelyek még az éttermi étlapokon sem 
szerepelnek.

A fentiekről Boros György, a Budaörs Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke számolt be, aki így fogalmazott: „Mi bebizonyítottuk 
azt, hogy az itt élő nemzetiségek mindenkivel jól kijönnek. Nekünk 
nincs semmi bajunk egymással, szívesen látogatjuk egymás eseménye-
it, és közösen talán még színesebb rendezvényeket szervezünk, ame-
lyek nagy népszerűségnek örvendenek a budaörsi lakosság körében.”

-boro-
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