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március 26., hétfő
09:00 187 magazin 
09:30 Érdi Panoráma
10:00 Csillagszem
10:30 Négyszemközt 
10:50 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

– klimax egészségügyi ismeretterjesztő 
film 60’ ism. 
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés Budapest Bank 

Békéscsabai ENKSE–ÉTV Érdi VSE  
bajnoki mérkőzés

21:15 Híradó ism.
21:35 Ízőrzők Rátka, 50/49. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

március 27., kedd
09:00 Híradó 
09:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:50 Négyszemközt
10:10 Kézilabda-mérkőzés. ÉTV Érdi VSE–Győri 

Audi ETO KC bajnoki mérkőzés
17:05 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

– klimax egészségügyi ismeretterjesztő 
film 60’ ism.  
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén. Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 10. rész 
18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 10. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Vers

március 28., szerda
09:00 Híradó 
09:20 Fény-kép
09:50 Négyszemközt
10:10 Ízőrzők Rátka, 50/49. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:40 Polgár-társ
17:05 Négyszemközt 
17:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:55 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

– klimax egészségügyi ismeretterjesztő 
film 60’ ism.  
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Már szlovákok voltunk? 

magyar dok.film, 75’ ism. 
Rendezte: Gulyás Gyula 

21:30 Híradó ism.
21:50 Mozgás ism.
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 Vers

március 29., csütörtök
09:00 Híradó 
09:20 Mozgás
09:50 Négyszemközt
10:10 Csillagszem
10:40 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 10. rész 

16:20 Négyszemközt 
16:40 Polgár-társ
17:10 Ízőrzők Rátka, 50/49. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:40 Már szlovákok voltunk? magyar dok.film, 
75’ ism. Rendezte: Gulyás Gyula 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem. Pál levele 

Titushoz, Pál levele Filemonhoz 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 10. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

március 30., péntek
09:00 Híradó
09:20 Bibliai Szabadegyetem. Pál levele Titushoz, 

Pál levele Filemonhoz 60’ 
10:20 Négyszemközt
10:40 Már szlovákok voltunk? magyar dok.film, 

75’ ism. Rendezte: Gulyás Gyula 
17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Aggódunk érted… Észrevétlen változás 

– klimax egészségügyi ismeretterjesztő 
film 60’ ism.  
Forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Polgár-társ
20:45 Bibliai Szabadegyetem. Pál levele Titushoz, 

Pál levele Filemonhoz 60’ 
21:45 Híradó ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

március 31., szombat
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Györköny, 50/50. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:50 Kézilabda-mérkőzés. Alcoa Fehérvár 
KC–ÉTV Érdi VSE  bajnoki mérkőzés

17:00 Bibliai Szabadegyetem. Pál levele Titushoz, 
Pál levele Filemonhoz 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Györköny, 50/50. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 10. rész 
20:30 Könnyek az esőben  

amerikai játékfilm, 100’ ism.  
Rend.: Don Sharp, fsz.: Sharon Stone

22:10 Érdi Panoráma

április 1., vasárnap
10:00 Érdi Panoráma
10:30 187 magazin
11:00 Négyszemközt
11:20 Bibliai Szabadegyetem. Pál levele Titushoz, 

Pál levele Filemonhoz 60’ 
12:20 Polgár-társ
17:00 Könnyek az esőben  

amerikai játékfilm, 100’ ism.  
Rend.: Don Sharp, fsz.: Sharon Stone

18:40 Érdi Panoráma
19:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:40 1100 év Európa közepén  

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 11. rész 
20:10 Fény-kép
20:40 Polgár-társ
21:10 Mozgás
21:40 Érdi Panoráma

2012. március 26. – április 1.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig
Vételkörzet: Érd város

Elérhetőség: 87.8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz
 internet:www.radoerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18 Közösségi magazin
 WRC-magazin, Ifjú-sáv, Movie and Music
18–22 Katapult...
 Nekem 90, Sportmúzeum
22–06 Könyv-színház-muzsika
 Hangoskönyv, Up the Club (élő)
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.

T. stúdió: 23/363-41. Recepció: 23/363-421

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

Az előadás előtt a Rováskör 
vezetője, Czippán István beszél-
getett az előadóval.

– A címben említett váltás 
milyen hosszú időszakra vonat-
kozik?

Balogh Béla: 
– Az előadás során néhány 

szóval és képpel alátámasztva 
rámutatok arra, hogy a nagy 
átalakulás idején, amelyben 
már tulajdonképpen benne 
vagyunk, milyen lehetőségeink 
vannak. Mi az, amit tehetünk, 
és mi az, amit egészen biztosan 
nem, és mi az, amit semmiképp 
sem szabad folytatnunk úgy, 
ahogy eddig tettük. A korszak-
váltás nyilván nem úgy követ-
kezik be, hogy 2012. decem-
ber 21-én este lefekszünk, és 
22-én reggelre minden megvál-
tozik. Ez egy hosszabb időszak. 
Ebből az időszakból még 14-15 
év van hátra. Ezalatt nagyon 
sok olyan dolog, amely kiszol-
gált, idejétmúlt, az összeomlik 
vagy eltûnik, emiatt egészen új 
struktúrákat kell kiépítenünk. 
Az egész gondolkodásmódun-
kat át kell alakítanunk, hiszen 
látjuk, hogy az eddigivel azt 
értük el, hogy a Föld klímája 
lassan a fejünkre borul. Most 
már nagyon nehéz figyel-
men kívül hagyni a sorozatos 
katasztrófákat. A Föld kérgének 
egyensúlyi állapotát megbontot-
tuk, mert 800 millió hordónyi 
olajat szivattyúzunk ki naponta, 
rengeteg szenet bányászunk ki 
és rengeteg fát vágunk ki, és 
mindezt elégetjük, szétszórjuk. 
Nyilvánvaló, hogy a bolygó fel-
boruló egyensúlyi állapota ki 
fog egyenlítődni, ami azt jelenti, 

hogy a kéreg elkezd mocorog-
ni azon a lávarétegen, amelyen 
úszik. Ennek tulajdoníthatók 
végső soron a már korábban 
tapasztalt nagyon kemény, nagy 
erejû földrengések. Látjuk, hogy 
a gazdaságban felépítettünk egy 
egymás kifosztására alapozott 
rendszert, de azt is tudjuk, hogy 
lassan már nincs kit kifoszta-
ni. Nem csoda, hogy eljutunk 
oda, hogy az egymás kifosztá-
sára – főként az értékteremtők 
kifosztására – felépített gazda-
ság és piacgazdaság összeom-
lik, és magával ragadja azon 
nagyon stabilnak tûnő valutákat 
is, amelyekre ma a pénzrend-
szer épül. Az oktatásban olyas-
mire tanítjuk a gyermekeinket, 
ami nincs összhangban sem a 
fizika törvényeivel, sem a saját 
tapasztalataikkal. Valószínûleg 
rájuk kényszerítjük a Darwin-
féle evolúciós elméletet, de 
azért a szívében minden ember 
érzi, hogy valaminek igenis 
léteznie kell a fizikai test halála 
után, sőt, annak megszületése 
előtt is. A gyermekeinket arra 
tanítjuk, hogy az erősebb kutya 
szaporodik, az marad fenn, a 
gyengébb viszont kiszorul. 
Tulajdonképpen ezt látjuk a 
világban is. Aki jobban fel van 
fegyverkezve, és erősnek gon-
dolja magát, az minden további 
nélkül lerohanhat egy országot, 
ha annak olaja vagy valamilyen 
egyéb megszerezhető értéke 
van. E gondolkodásmód mentén 
egyrészt a természeti katasztró-
fák, másrészt az emberek által 
okozott kegyetlenségek olyan 
helyzetet teremtenek, amit egy 
adott pillanatban tovább folytat-

ni már nem lehet. Ide minden-
képpen egy radikálisan új szem-
léletmód kell, viszont ez az új 
gondolkodásmód nem lehet 
olyan, amit megint valamiféle 
hitre alapozunk. Figyelembe 
kell vennünk a fizika törvénye-
it, a kísérleti eredményeket. 
Meg kell vizsgálnunk, mi az, 
ami a gyakorlatban mûködik, és 
nemcsak kísérletekkel, hanem 
személyes tapasztalattal is iga-
zolható. Ebből kell kialakítani 
egy mûködő világképet. Úgy 
ítélem meg, hogy egy ilyen 
világképhez minden szükséges 

információ, tapasztalat, logika 
és kísérleti eredmény már ren-
delkezésünkre áll. Ha mindezt 
összevetjük, hamarosan ki fog 
derülni, hogy az univerzum él, 
intelligens, és az eseményeket 
nem holmi véletlenek, hanem 
a szeretet törvénye irányítja. Ha 
ehhez alkalmazkodunk, akkor 
lehet békében élni. Ha nem, 
akkor annak vég nélküli hábo-
rúskodás és szenvedés lesz a 
következménye . 

– Ebben a folyamatban a 
magyarság szerepe hogyan ala-
kulhat?

– Ha megnézzük, hogy 
milyen mûszaki találmányok 
mûködtetik ma ezt a techni-
kai civilizációt, akkor azt lát-
juk, hogy a lökhajtásos motor, 
az áramvonalas jármûvek, a 
transzformátor, a holográfia, az 
atomreaktor, a számítógép, a 
hûtőszekrény, a kontaktlencse, 
az automata váltó, a futószalag 
és sorolhatnám még szinte vég 
nélkül, ezek mind-mind magyar 
találmányok. A magyarság sze-

repe abban nyilvánul meg, hogy 
van egy kódolt nyelvünk, amely 
képessé tesz bennünket arra, 
hogy nagyon könnyen rátalál-
junk a megoldásokra. A magyar 
nem a kérdések, hanem a 
válaszok nyelve. Nagyon sok 
esetben a szóban benne van 
a megoldás. Egy példa: Isten 
kimondhatatlan neve magyarul 
úgy hangzik, hogy vagyok, aki 
vagyok. Ha rájövök arra, hogy 
ami velem történik az univer-
zum törvényeinek értelmében, 
annak az oka én vagyok, és 
úgy mondom ki, hogy vagy 
ok, aki vagy ok, akkor mind-
járt rájövök, hogy a többi csak 
következmény. A nyelv nagyon 
sokszor kódoltan tartalmazza 
a megfejtést. Másrészt képek-
ben gondolkodunk. Ha vala-
miről tudunk képet alkotni, el 
tudjuk képzelni, akkor a kép 
birtokában vagyunk képesek 
megvalósítani. Akinek nincs 
képe valamiről, az kép nélkü-
li, tehát képtelen. Ez az egyik, 
amivel hozzá tudunk járulni a 
korszakváltáshoz. A másik az, 
hogy a magyar emberben min-
dig gyorsan mûködik a hely-
zetfelismerés. Ha valami válto-
zik, azt a magyar elsőként veszi 
észre, és elsőként reagál. Sajnos 
nagyon sok esetben individua-
lista módon, egyéni megoldás-
sal. Ami belőlünk hiányzik, az 
az együttmûködésre való haj-
lam. Ezt kellene erősíteni, de ezt 
csak akkor lehet, ha van a világ-
ról egy olyan képünk, amely ért-
hető, logikus, és hozzáférhető a 
kicsi gyerektől az aggastyáno-
kig, mert akkor tudunk egység-
ben gondolkodni. Ha mindenki 
más világképpel szaladgál, és 
ezek a világképek nem össze-
egyeztethetők egymással, sem 
a fizikával, sem a kísérletekkel, 
sem a személyes tapasztalatok-
kal, akkor nyilván nagyon nehéz 
az együttmûködés, amely-
nek elsődleges feltétele, hogy 
legyen egy olyan világképünk, 

ahol mindenki magára ismer, és 
megtalálja élete értelmét és cél-
ját. Szerencsére ilyen világkép 
most már idestova több mint 
10 éve van Magyarországon, és 
egyre többen fedezik fel. 

– Ön több könyvet írt, melyik-
ben találjuk meg ezeket a gon-
dolatokat hosszabban?

– A Végső valóság címû köny-
vemben minden benne van. 
Nem kell elhinni. Mindenki 
gondolja át, mérlegelje, engedje 
át a saját szûrőjén. Azután dönt-
het felőle, hogy elfogadja vagy 
elutasítja. Belátom, hogy hato-
dikos korig nemigen használ-
ható, de 12 éves kortól a diákok 
már olyan kérdéseket tesznek 
fel, amelyek egy fizikatanárnak 
is becsületére válnak. Az utóbbi 
időben örömmel tapasztaltam, 
hogy egyre több a középisko-
lai, főiskolai és egyetemi tanár, 
aki megérti, elfogadja, és így 
remény van arra, hogy ez az új 
világkép lassan – legalább alter-
natív lehetőségként – az okta-
tásba is bekerül.  Jb

A magyar nem a kérdések, hanem a válaszok nyelve

Szerepünk a korszakváltásban
A Varga Zoltán Rováskör vendége nemrég Balogh Béla volt, aki A magyarság 
szerepe a korszakváltásban címmel nagy sikerû elõadást tartott a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban. Az „ezoterikus” témákkal foglalkozó író civil foglalkozá-
sát tekintve út- és hídépítõ mérnök. „Tény, hogy a »materializmus« szellemében 
nõttem fel, és sokáig eszembe sem jutott feltételezni, hogy mindaz a tudás, amivel 
szüleim és derék tanáraim útnak indítottak, alapjaiban sántít. Anyagelvû, mérnöki 
gondolkodásomat azonban akkor sem adtam fel, amikor tapasztalati úton találkoz-
tam a materialista szemléletet cáfoló olyan jelenségekkel, mint a telepátia, teleki-
nézia és a hipnózis” – olvasható a honlapján.

Balogh Béla: A korszakváltás alatt nagyon sok olyan dolog, amely kiszolgált, idejétmúlt, az összeomlik vagy 
eltûnik, emiatt egészen új struktúrákat kell kiépítenünk
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