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Május 10., hétfő
8:00 187 magazin ism.
8:30 Mikrofonláz ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Szamizdatos évek 1. rész 
magyar dok.-film 94’ ism. 
rend.: Gulyás János

11:35 Érdi Panoráma ism.
12:05 187 magazin ism.
12:35 Mikrofonláz ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 187 magazin ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
15–16. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 
21:15 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől
21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.

Május 11., kedd
8:00 Híradó ism.
8:30 Hit és Élet ism.
9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism.
11:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
11:30 Kézilabda-mérkőzés ism.
14:30 Négyszemközt ism.
15:00 Hit és Élet ism.
15:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Mikrofonláz ism.
17:00 Mozgás ism.
17:30 Szamizdatos évek 1. rész 

magyar dok.-film 94’ ism. 
rend.: Gulyás János

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmódmagazin
20:45 Burleszkparádé
21:00 Egy pikoló világos 

magyar vígjáték 82’ ism. 
rend.: Máriássy Félix 
fsz.: Ruttkai Éva, Bitskey Tibor, Görbe 
János, Bulla Elma

22:20 Híradó ism.
22:35 Négyszemközt ism.
23:00 Fény-Kép ism.

Május 12., szerda
8:00 Híradó ism.
8:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
15:15 Négyszemközt ism.
15:45 Fény-Kép ism.
16:15 Érdi Panoráma ism.
16:45 Tea két személyre ism.
17:15 Vitalitás ism.
17:45 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
18:00 Öngörgető magyar dok.-film 56’ ism. 

rend.: Gulyás Gyula 
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
20:30 Idézés 1. rész: Micsinyay micsinálsz… 

magyar dok.-film 91’ 
rend.: Gulyás Gyula 

22:00 Onkológiai kutatás-fejlesztés 3. rész
22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Mozgás ism.

Május 13., csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Mozgás ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism. 
Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 

10:15 Idézés 1. rész: Micsinyay micsinálsz… 
magyar dok.-film 91’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula 

11:45 Mozgás ism.
12:15 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.

16:00 Fogadóóra, 
kérdezzen a polgármestertől ism.

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Földközelben ism.
19:00 Híradó 
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Halvízió, horgászmagazin
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Vitalitás ism.
21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Halvízió ism.
22:15 Földközelben ism.
22:45 Onkológiai kutatás-fejlesztés 

3. rész ism.

Május 14., péntek
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Halvízió ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
15–16. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre 

érdi érdekes emberekkel
20:15 Cyrano de Bergerac 

francia romatikus dráma 135’ 
rend.: Jean-Paul Rappeneau 
fsz.: Gérard Depardieu, Anne Brochet

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Tea két személyre ism.

Május 15., szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
8:55 Ízelítő – Mákos grízgombócok
9:00 Kézilabda-mérkőzés ism.

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
14:15 Cyrano de Bergerac 

francia romatikus dráma 135’ ism. 
rend.: Jean-Paul Rappeneau 
fsz.: Gérard Depardieu, Anne Brochet

16:30 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

17:00 Csillagszem – Magna Cum Laude
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Halvízió ism.
18:30 Földközelben ism.
18:55 Ízelítő ism. – Mákos grízgombócok
19:00 Tea két személyre ism.
19:30 Érdi Panoráma ism.
20:00 Burleszkparádé 
20:30 Ifipark ism.
21:00 Apám néhány boldog éve 

magyar játékfilm 89’ 
rend.: Simó Sándor 
fsz.: Lohinszky Loránd, Bujtor István

22:30 Házibuli klipműsor

Május 16., vasárnap
8:00 Ifipark ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – Magna Cum Laude
9:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
9:55 Ízelítő ism. – Mákos grízgombócok

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Magna Cum Laude
15:00 Apám néhány boldog éve 

magyar játékfilm 89’ ism. 
rend.: Simó Sándor 
fsz.: Lohinszky Loránd, Bujtor István

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Onkológiai kutatás-fejlesztés 

3. rész ism.
17:30 Ifipark ism.
18:00 Hit és Élet ism.
18:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
17–18. rész 

19:30 Vér a felkelő napon 
amerikai játékfilm 93’ 
rend.: Frank Lloyd 
fsz.: James Cagney, Sylvia Sidney

21:00 Szamizdatos évek 2. rész 
magyar dok.-film 106’ ism. 
rend.: Gulyás János

22:45 Érdi Panoráma ism.
23:15 Tea két személyre ism.
23:45 Vitalitás ism.

2010. május 10–16.

Az

A címben  feltett  kérdésre 
Reidinger  Erzsébet  kine-
ziológus  oktató  válaszol 
május  8-án  15  órától  a 
Szepes  Gyula  Mûvelõdési 
Központban.

– Mit jelent a szó: kineziológia?
Reidinger Erzsébet: 
– A kinesis mozgást, a logos 

tudományt jelent. Minden, ami 
fogantatásunk pillanatától tör-
ténik velünk, memóriaszinten 
elraktározódik. A két agyfél-
teke a két karunkon izomtesz-
teléssel vizsgálható. A mozgás 
tudománya az izomtesztelést 
mint biofeedbacket (visszacsa-
tolás) használja, vagyis vissza-
csatolja az izmokba azokat a 
területeket, amelyek a negatív 
érzelmi stressz hatására blok-
kolva vannak. A kineziológia 
célja a problémák és a stressz 
által létrehozott blokkok felol-
dása. Ezzel helyreállítják a test 
energetikai egyensúlyát, és 
beindítják az öngyógyító mecha-
nizmust. Jelen választásainkat 
a múltban átélt traumáink és 
örömeink befolyásolják. Ha fel 
tudjuk oldani a múlt traumáit, 
és erősíteni tudjuk az örömöket, 
választásainkkal azt a jövőt épít-
jük, amelyet valójában akarunk. 
A sejtinformáció a hitrendszeri 
blokkot hetedíziglen megőrzi, 
ami azt jelenti, hogy születésünk-
től kezdve a családunkban egy-
fajta viselkedési mintát látunk. 
Ez a minta minden családban 
más a negatív stressz hatására. 
Van, ahol a kicsik azt tapasztal-
ják, hogy ilyenkor üvöltöznek, 
csapkodnak, verekednek, van, 
ahol csönd áll be. A gyerekeknél 
ez az információ elraktározódik. 
Ha felnőnek, hasonló módon 
oldják majd meg a problémáikat, 
mint a szüleik. Hatéves korukig 

tanulják meg ezeket a viselke-
dési mintákat, aztán a negatív 
érzelmek hatására kialakulnak a 
hitrendszeri blokkok. 

– Melyek a korrekciós gyakor-
latok?

– Gyerekeknél gyakori tanulá-
si probléma a diszlexia (az olva-
sás megtanulásának egy sajátos 
zavara), a diszgráfia (az írás- és 
helyesíráskészség zavara) és a 
diszkalkuláció (a számolásza-
var). Nagyon sok gyereket és 
felnőttet kezeltem már stressz-
oldással. Összeállítottam egy 
programot gyerekeknek. Ezzel 
a technikával – csoportban – 
hamar tudunk eredményt elérni. 
Két hónap után azok a gyerekek, 
akik folyamatosan fekete ponto-
kat vittek haza, megváltoztak. 
Eljött hozzám egy tanító néni, 
hogy mit csináltunk a tanítvá-
nyával, mert diszkalkulációs, és 
soha nem ért el kettesnél jobb 
eredményt, most meg csillagos 
ötöst kapott. Mutassam meg, 
hogyan csináljuk. Megmutattuk. 
Negatív érzelmi blokk esetén 
stressz keletkezik. A gyerek 
szeme az olvasásnál és az írás-
nál nem tud fókuszálni, hanem 
egy bizonyos helyzetben áll. 
Hiába nézi a lapot, nem látja 
rendesen. A testen akupunk-
túrás és akupresszúrás pontok 
találhatók. Vannak olyanok, 
melyeket érintünk, másokat 
masszírozunk. A korrekciós 
gyakorlatok különböző torna-
gyakorlatok. Ezeket hetente 
végeztetjük a kolleganőimmel. 
A keresztbelendítés, az érintés, 
a kopogtatás, a masszírozás, 
az ütögetés mind-mind nagyon 
hatékonyak. A korrekciós gya-
korlatok összehangolják az agy-
féltekéket, és segítik a fimon 
mozgásokat is. A gyerekek job-
ban tudnak koncentrálni, jobb 
lesz a helyesírásuk, szebb lesz 
a külalak. Hetente tanulják az 

újabb és újabb gyakorlatokat, 
melyeket ügyesen alkalmaznak. 
Már logopédusok is jelentkeztek 
nálunk, hogy szeretnék ezeket a 
technikákat elsajátítani.

– Ha mindez úgy van, ahogy 
ön mondja, és én egy iskola igaz-
gatója lennék, akkor foglalkoz-
tatnék egy kineziológust.

– Bizony minden iskolában 
szükség lenne rá! Én most ezen 
dolgozom. Már több helyen elin-
dult a program, igazgatóktól, 
tanító néniktől és fejlesztő peda-
gógusoktól is érkeztek felkéré-
sek. Mindenhonnan csak pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. Szülői 
értekezleten volt olyan anyuka, 
aki sírva köszönte meg, hogy 
segítettünk. Minden egyes gye-
rek egy csiszolatlan gyémánt, 
de mivel szembesül, ha fekete 
pontot vagy rossz jegyet kap? 
Kinevetik, és akkor ő is elköny-
veli magában, hogy nem sok 
mindenre képes. Mi vagyunk 
azok, akik a foglalkozásokon 
fölhozzuk belőlük, hogy igen-
is ügyes, okos vagy, és képes 
vagy rá! Egy idő után az egyes-
kettes tanulók már hármasokat 
kapnak, sőt vannak olyanok is, 
akik szavalóversenyen nyertek. 
A május 8-i előadásra a szülő-
ket várom, őket szeretném meg-
szólítani. Rájuk is szükség van, 
mert őket is be kell vonni a 
nevelőmunkába, annak ellenére, 
hogy a szülők egy része nagyon 

leterhelt, és sokszor a tudásuk 
sem annyira fejlett, mint amit 
ma már a gyerekektől elvárnak 
az iskolákban. 

– Mit szólnak a gyerekek mind-
ehhez? Akarják, igénylik ők a 
segítséget?

– Nem akarnak a foglalkozások 
végén kimenni! Folyamatosan 
gyakorlólapokat töltünk ki, hogy 
őket is és magamat is visszaiga-
zoljam, és a szülő lássa, hogy 
milyen ügyes a gyereke. Ezek 
nem iskolai feladatok. Szituációs 
játékokat játszunk el, és nem én 
mondom el, hogyan kellett volna 
viselkedni abban a helyzetben, 
hanem a többi gyerek. Hétről 
hétre tapasztalják azt is, hogy 
egyre jobb jegyeket kapnak. 
Nem állítom, hogy holnaptól 
csak ötösöket hoznak. Viszont 
ha bebizonyítjuk nekik, hogy 
ők is tudnak, akkor egy idő 
után megtáltosodnak! Ha érzik, 
hogy mellettük állunk, hogy 
foglalkozunk velünk, szárnya-
kat kapnak.

– Ha becsúszik egy-egy 
rosszabb jegy, én soha nem hurro-
gom le őket. Megkérdezem, hogy 
történhetett mindez. Ilyenkor a 
gyerekek őszintén elmondják 
az ő szemszögükből a történe-
tet. Erre én azt mondom nekik: 
most egy kicsit szomorú vagyok, 
mert tudom, hogy te többre vagy 
képes, és biztos vagyok benne, 
hogy a jövő héten kijavítod. Ha 
hiszi, ha nem, ki is javítják. Van 
két vándorkupánk, amelyek hétről 
hétre körbejárnak. Nem csak az 
ötös tanulók kapják meg! Én azt 
nézem, hogy valaki önmagához 
képest mit tett. Hadd mondjam el, 
hogy milyen büszkék a gyerekek! 
De még a szülők is. 

Ha úgy érzik, hogy a gyerme-
küknek hasonló problémái van-
nak, jöjjenek el az előadásra, és 
beszélgessünk róla.

 Ozsda Erika

Minõségi hazai elõadók, szolid 
árak – idén is megrendezik az 
Elsõ Fesztivált. A rendezvény 
szlogenje: „Gyere, bulizz és 
keress pénzt!”. Mindenki vissza-
kapja a belépõ árát, mégpedig 
többszörösen.

A III. Első Fesztiválra az egye-
dülálló „A kultúra gazdagít” 
érdi program keretében kerül 
sor. Aki jegyet vált négy, a jegy 
árával külön-külön megegyező 
értékû kupont kap, melyet levá-
sárolhat. Bővebb információ 
erről a www.elsofesztival.hu-n 
található.

A szervezők idén is kulturált 
feltételeket biztosítanak a fel-
hőtlen szórakozáshoz. Tágas, 
ingyenes parkolóval fogadják 
az autóval érkezőket. Bővített 
játéksátor, graffiti-, illetve 
mászófal várja a fesztiválozókat. 
A háromnapos programon olyan 
neves hazai előadók lépnek szín-
padra, mint például a népszerû 
rockcsapat, a Karthago.

A Karthago a 80-as évek 
egyik legnépszerûbb magyar-
országi rockegyüttese. 
A zenekar különleges, úgy-
nevezett west coast zenéjével 
– amely kemény rockalapra 
dús, ötszólamú vokállal és 
dallamos énekvezetéssel hang-
szerelt dalokból áll – néhány 
hónap alatt valamennyi sláger-
listát meghódította. Az együt-
test 1979-ben Szigeti Ferenc 
alapította. Tagjai – a mai napig 
– Gidófalvy Attila (billentyûk, 
gitár, ének), Kiss Zoltán Zéro 
(basszusgitár, ének) Szigeti 
Ferenc (zenekarvezető, szóló-
gitár, ének), Kocsándi Miklós 
(dob, gitár, ének) és Takáts 
Tamás (ének, szájharmonika, 
dobok). A zenekar első nagy-
lemeze 1981-ben jelent meg.

A Karthago történetében 
mindig jellemző volt a rend-
kívüli alaposság és a profi 
kidolgozottság. Az ötös fogat 
egyedi hangzásával, látványos 

nagykoncertjeivel hamar a 
magyarországi rockélet egyik 
legismertebb zenekarává nőtte 
ki magát. Az első albumot 
két hasonlóan sikeres lemez 
követte. Az együttes 1983-ban 
Requiem címû dalával elnyerte 
a Nemzetközi Táncdalfesztivál 
nagydíját.  Koncertjeik 
Magyarországon, Ausztriában, 
az NSZK-ban, Kubában – és 
még nagyon sok helyen – rend-
kívüli látványosságnak, óriási 
sikernek számítottak. Négyéves 
fennállásuk alatt több mint 
3200-szor léptek színpadra. 
Az együttes a sikerek ellenére 
1985-ben átmenetileg beszün-
tette mûködését. Tagjai azon-
ban aktív muzsikusok marad-
tak, más jó nevû zenekarokban 
játszottak, valamennyien köz-
ismert személyiséggé váltak.

A Karthago feloszlása után öt 
évvel állt össze ismét. A zenekar 
a Petőfi Csarnok szabadtéri 
színpadán rendezett nagysza-
bású koncertje minden addigi 

nézőrekordot megdöntött. 
Az együttes 2004-ben, meg-

alakulásának 25. évfordulóján 
új stúdióalbumot készített. 
A lemez modern hangzású, igen 
erőteljes rockzenét tartalmazott, 
a Karthagótól megszokott igé-
nyes, finoman cizellált hangsze-
reléssel és a legendás ötszólamú 
vokállal. Az album megfelelt 
a várakozásoknak, szép sikert 
futott be. A lemezbemutató 
koncert telt házas nézőközön-
ség előtt zajlott.

A tavalyi év elhozta a zenekar 
fennállásának 30 éves jubileu-
mát. Az együttes ezt az Időtörés 
címû albumával és egy óriás-
koncerttel ünnepelte. A dalestet 
hatalmas tömeg, szokásos „kar-
thagós” hangulat jellemezte, 
a nézősereg tombolt, énekelte 
a nagy himnuszokat – így az 
Apáink útján és az Ugye eljössz 
még? címû slágereket –, a várat-
lan unplugged („áramból kihúz-
va”) rész is remekül sikerült. 
A közönség két és fél óra múlva 
sem akarta elengedni a bandát a 
színpadról.

A Karthago 2005-től ismét 
teljes aktivitással dolgozik: évi 
30-35 nagy koncertet ad, és jó 
néhány országos rockfesztivál 
állandó főszereplője. Az 1979 
őszén összeállt öt legendás 
muzsikus talán az egyetlen olyan 
rockzenekar Magyarországon, 
amely a mai napig változatlan 
felállásban játszik. 

Az együttes június 18-án, 
pénteken este 9 órakor a nagy-
színpadon lép majd az érdi 
közönség elé.

 Kovács Renáta

Napijegy (elővételben):  2200 Ft
Napijegy (a helyszínen):  2800 Ft
10 év alatti gyermekeknek  
a belépés ingyenes.

Jegyek már kaphatók:
Személyesen:
Jegyfutár Jegyiroda:  
2030 Érd, Budai út 12. (H–P: 9–18 óra)
Szepes Gyula Művelődési Központ:  
2030 Érd, Alsó utca 9.
Telefonon:
06-30/370-0057, 06-23/366-788
E-mailben:
jegyfutar2030@gmail.com

Pénteki záróakkord: Karthago

A gyerek viselkedési, tanulási nehézségeit

hogyan segítenek megoldani?

Az együttes évente 30-35 nagy koncertet ad


