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a j á n l ó

Al Gore legalább húsz éve szak-
értõje annak a témának, amirõl szól:
a globális felmelegedésrõl, mely
sokkal nagyobb fenyegetés, mint azt
hétköznapjainkban érzékelhetnénk.

Tények, tények. Döbbenetes kö-
vetkeztetések. Hatásuk alatt el kell
gondolkodnunk.

A tudományosan körüljárt ada-
tok kikezdik azokat a téveszméket,
amelyek elhitetik velünk, hogy
tulajdonképpen ez az egész globá-
lis felmelegedés természetes, nem
kell vele semmit sem kezdeni, meg
egyébként is a Föld volt, van és
lesz. A globális felmelegedés ugya-
nis nem elõre bejelentetten és szá-
munkra kényelmes tempóban érke-
zik. Naiv optimizmus azt hinni,
hogy az amit mi száz évre osz-
tanánk be, az néhány hét alatt
megtörténhet (például az Északi
sark jegének olvadásának felgyor-
sulása).

Az amerikaiak számára a hur-
rikánok tapasztalata indíthatja be a
gondolkodásmód felülvizsgálatát.
A mi keserves tapasztalatunk a
székelyföldi özönvíz. Olyan tapasz-
talatok, amelyek nem férnek el a
szõnyeg alá söpörve, ami foglalkoz-
tat, amit nem szeretnénk újra látni.
Ezért azonban tenni kell. Kell a
politikai döntés, Al Gore-t idézve,
talán érdemes volna a terrorizmus
elleni grandiózus védekezés mellett
arra is gondolni: Földünkbe mi
magunk rejtettünk idõzített bom-
bát, s az óra ketyeg! A politikai
döntés sürgõs, de az egyéni tu-
datosság és felelõsségvállalás nem
kerülhetõ meg.

A film megtekintése kötelezõ!
Minden vallásos ember, akiben a
vallásos érzés morális felelõsségtu-
dattal jár, szembe kell, hogy nézzen
ezekkel a tényekkel. A filmet az
ajánló írásakor csak egyetlen mozi-
ban játsszák Magyarországon(?!),
de a YouTube internetes oldalon le-
tölthetõ az eredeti verzió: 
(http://youtube.com/watch?v=MwY4
VU7zhsw&mode=related&search= )

Kérem, ebben a 10-12 fokkal a
tavalyinál melegebb télben sétál-
janak el az Uránia moziba, majd
sétáljanak haza, hogy legyen idejük
elgondolkodni. Szelektálják a sze-
metet otthon? Autóval mennek a
munkahelyükre, ahová villamossal
is eljutnának? Égetnek mûanyagot
a kertjükben? Szeretnek zöld erdõ-
be kirándulni? Szereti gyerekeit?

Miklósi-Vári Katalin

Ha egy amerikai 100 percen keresztül beszél, feljajdulunk, már megint
mit akarnak megetetni velünk? Ezúttal egy választáson alul maradt elnök-
jelölt beszél, ami kétségtelenül kampányízû. Mondanivalója azonban most
cseppet sem közömbös. A politikai hazudozás ilyen méretekben nemcsak az
életszínvonalunkat érinti, de bolygónk életbenmaradását veszélyezteti. A film
lerántja a leplet, ébresztõt fúj!

A film plakátja

Magyar Televízió 

• Adás: vasárnap délelõtt, M1-es
csatorna

• Ismétlés: vasárnap délután, M2-es
csatorna (a pontos kezdési idõpon-
tokat a mûsorújság közli)

Hajnali gondolatok

• Január 8. (Torda, 1568)
• Március 15. (1848-as forradalom és

szabadságharc)
• Április 1. (Virágvasárnap)
• Április 7. (Húsvét)
• Május 26. (Pünkösd)
• Szeptember 30. (Õszi hálaadás)
• Október 31. (Reformáció ünnepe)
• November 15. (Dávid Ferenc em-

lékünnep)
• December 25. (Karácsony)

Örömhír címû mûsor

• Április 1.
• Szeptember 16.
• November 11.

Mai hitvallások

• Szeptember 2.

Unitárius Ifjúsági mûsor

• Március 18.
• Március 25.
• Április 1.

Magyar Rádió - Kossuth adó
• Adás: az unitárius félórák minden

hónap utolsó péntekén; az isten-
tiszteletek élõ adásban a megadott
két idõpontban.

Istentisztelet-közvetítés

• Március 25., vasárnap, 10:00 
• December 16., vasárnap, 10:00

„Egy az Isten” címû unitárius félóra

• Január 26., péntek 13:30
• Február 23., péntek 13:30
• Április 27., péntek 13:30
• Május 25., péntek 13:30
• Június 29., péntek 13:30
• Július 27., péntek 13:30
• Augusztus 31., péntek 13:30
• Szeptember 21., péntek 13:30
• Október 26., péntek 13:30
• November 30., péntek 13:30

Útmutató

• December 9.

Unitárius vallási mûsorok a
2007. évben 


