
Érdi Újság 5XIX. évfolyam, 2009. május 21.

Minõséget ígérnek programban, kiszolgálásban, technikában

Új dalok, meglepetések 
a Második Elsõ Fesztiválon
A Második Elsõ Fesztiválon nemcsak a városi rangra emelkedésének harmincadik 
évfordulóját tartó Érd ünnepel mindenféle meglepetéssel, de az elõadók is új dalok-
kal, különleges repertoárral érkeznek. A zene mellett lehet majd játszani, sportolni, 
enni-inni – mindent, ami egy kétnapos fesztiválba belefér.
A Második Első Fesztiválon fellé‑
pő együttesek képviselői, a kétna‑
pos rendezvény szervezői, illetve 
T. Mészáros András polgármes‑
ter a múlt szerdai sajtótájékozta‑
tón arról számoltak be, milyen 
újdonságokkal, programokkal 
találkozhatnak majd a fesztiválra 
látogatók. 

– A fesztivált arra is felhasznál‑
juk, hogy megünnepeljük: Érd 
harminc éve emelkedett városi 
rangra. Ebben az előadók segít‑
ségére is számítok, és az önkor‑
mányzat is különféle meglepeté‑
sekkel készül, hogy a koncertekre 
látogatók minél jobban érezzék 
magukat. Azoknak az érdi fiata‑
loknak, akik idén töltik be 18., 
illetve 30. évüket, két napra szóló 
jegyet küldünk, és meghívjuk őket 
a rendezvényre, amely egyben az 
első olyan program is lesz, amely a 
várossá válás 30. évfordulójával is 
foglalkozik – mondta T. Mészáros 
András, hozzátéve: szeretnék, ha 
ez a könnyűzenei fesztivál meg‑
honosodna Érden, és reményei 
szerint sor kerül majd a 30. Első 
Fesztiválra is. Kérdésre válaszolva 
a polgármester elmondta: a ren‑
dezvény akkor lesz rentábilis, ha a 
két nap alatt ötezer látogató fordul 
meg a fesztiválon – ez a szervezők 
minden álmát felülmúlná. 

– Ez még nem egy bejáratott 
rendezvény, csupán a második 
alkalommal rendezzük meg, nem 
vált hagyománnyá. Ettől függet‑
lenül a városnak vannak olyan 
kötelezettségei, amelyeket nem 
lehet aszerint nézni, hogy meg‑
érik‑e anyagilag – tette hozzá T. 
Mészáros András. Mint mondta: 
arra oda kell figyelni, hogy ne 
szórjuk a pénzt, de a minőségből 
nem szabad engedni. 

– Az, hogy másodszor is megva‑
lósulhat ez a rendezvény, nagyon 
nagy szó, hiszen a városnak ez 
komoly anyagi ráfordítást jelent, 
ugyanis drága műfajról van szó. 
A város vezetése mégis bevállalta, 
hiszen nemcsak a fiataloknak, de 
az idősebbeknek is sokat jelent 

az, hogy országszerte ismert 
zenekarokkal találkozhatnak, 
illetve megismerhetik az érdi és 
környékbeli együtteseket – mond‑
ta Bozsogi János, a Második Első 
Fesztivál főszervezője.

– A fesztivál szervezőinek 
egyébként alapkoncepciója, hogy 
a helyi zenekaroknak adjunk 
lehetőséget arra, hogy meg tud‑
janak jelenni nagyobb koncerte‑
ken, megismerkedhessenek velük 
– tette hozzá Bozsogi János, aki 
elmondta azt is: ez a két nap 
a minőség jegyében zajlik majd, 
ami a fény‑ és hangtechnikában, 
a kiszolgálásban, a higiéniá‑
ban, illetve az egyéb programok 
kínálatában is megmutatkozik. 
A látogatókat az érdi régióból, 
valamint a fővárosból várják – a 
fesztivál kampánya is ezt célozza. 

A koncertek mellett sok egyéb 
más program is várja az ide láto‑
gatókat. Mint Nemes Attila, a fesz‑
tivál egyik szervezője elmondta: a 
kiegészítő programok elsősorban 
a sporthoz kötődnek, ugyanúgy, 
mint tavaly – a játéksátor azon‑
ban kétszer akkora lesz, és sokkal 
több játék lesz benne, mint tavaly. 
A tavalyi évhez képest újdonság, 
hogy lesz egy hatalmas mászófal 
is, amit mindenki biztonságosan 
meghódíthat. Vasárnap fél héttől 
kerekes székes kosárlabda‑bemu‑
tató lesz – a nézők is kipróbálhat‑

ják magukat e sportágban. Nemes 
Attila ehhez kapcsolódóan meg‑
jegyezte: a fesztivál teljes területe 
akadálymentesített lesz, ami nem‑
csak a mozgássérültek, hanem a 
kisgyerekekkel érkezők számára 
is fontos lehet. Fentiek mellett 
egy futóverseny is kapcsolódik 
a fesztiválhoz: a Halmok Polgári 
Értékőrző Egyesület szerve‑
zésében június 20‑án megrende‑
zésre kerül az Első Batta–Érd túra, 
amelyen kerékpáron vagy gyalo‑
gosan – jobban mondva futva és 
kocogva – is részt lehet venni. 
A túra a százhalombattai Régészeti 
Parktól indul majd délután ötkor, 
és a fesztivál helyszínén zárul 
hat‑fél hétkor. A helyszínen dél‑
után négy óráig lehet jelentkezni, 
előzetesen pedig a battaerdtura@
freemail.hu címen. A fesztiválon 
három darab masszázsbérletet 
sorsolnak ki a túra résztvevői 
között, akik az ötszáz forint neve‑
zési díj ellenében fesztiválbelépőt 
és egy pólót kapnak ajándékba. 
(A programokról bővebb informá‑
ció a fesztivál honlapján található: 
www.elsofesztival.hu.)

Nemes Attila ezúton köszönte 
meg a rendezvény szponzorainak 
a segítséget.

– Munkánkat segíti a polgár‑
őrség és a rendőrség is, többek 
közt abban, hogy őrzik a par‑
koló gépkocsikat – tette hozzá. 
A fesztivál helyszínén hatalmas 
parkoló várja az autóval érkező‑
ket, de a szervezők gondolnak a 
busszal utazó fiatalokra is: már 
folynak a tárgyalások a Volánnal 
a sportpályát érintő járatok sűríté‑
séről a napi nyitás és zárás idején, 
és az is elképzelhető, hogy külön 
fesztiváljáratot indítanak a busz‑
pályaudvarról.
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Homok a szélben – Érden
A harmadik ikszen is túl lévô Korál együttest már koránál fogva is megilleti a legendás 
jelzô. Megalakulása óta csak olyan slágerekkel örvendeztette a közönséget, amelyeket 
azóta is folyamatosan játszanak a rádiók. A zenekar ezúttal városunkba látogat.
A Korál alapítója Balázs Fecó, 
aki 1967‑ben a Neoton együttes 
tagjaként lépett a popszakmába. 
1972‑ben Som Lajossal megalakí‑
totta az első hard‑rock zenekart, 
a Taurus XT‑t. Az együttes meg‑
szűnése és néhány külföldön 
töltött év után 1976‑tól Koncz 
Zsuzsa kísérőzenekarának tag‑
jává vált, amely gyakorlatilag 
tekinthető az „ős” Korálnak.

Az együttes megalapításá‑
nak ötlete először 1974‑ben 
merült fel. 1977‑ben a Taurus–
Piramis–Tűzkerék‑koncert után 
Balázs Fecó a Taurus hagyomá‑
nyait kívánta tovább folytatni. 
1978‑ban a kemény rockzene 
iránti igény feltámadásakor 
megszületett az önálló Korál 
együttes. Ekkor már csak az 
alapító, Balázs Fecó (billentyűs 
hangszerek) maradt a ’76‑os 
formációból: Brunner Győző 
(dob), Makrai Pál (szólógitár) 
és Kozma András (basszusgi‑
tár). A csapathoz új zenészek 
kerültek Fischer László gitáros, 
Scholler Zsolt basszusgitáros, 
valamint Pados István dobos 
személyében.

A zenekar bemutató kon‑
certjére május 1‑jén a Budai 
Ifjúsági Parkban, hétezer néző 
előtt került sor. Az együttes 
elnyerte a közönség tetszését. 
Az egyéni Korál‑hangzás 1979 
elejére alakult ki. Ez évben 
Papp Tamás, 1980‑ban pedig 
Dorozsmai Péter került a dobok 
mögé. A basszusgitáros posztot 
Fekete Tibor vette át. A zenekar 
első albuma Korál (1980) cím‑
mel jelent meg.

Sikerüket különleges, a hazai 
rockéletben addig szokatlan 
hangzásuknak köszönhették. 

Az akkori keményebb dallamo‑
kat jól ellensúlyozták a roman‑
tikus hangulatú, egyedi „fazo‑
núak”. A dalokban Balázs Fecó 
billentyűs, énekes és dalszerző 
lírai alkatából fakadó roman‑
tikus hangulatok keveredtek a 
keményebb ritmusokkal.

A Korál tagjai végigtur‑
nézták a nyolcvanas éve‑
ket. Felléptek Bulgáriában, 
az egykori Szovjetunióban, 
Jugoszláviában, Svájcban és 
Kubában. Homok a szélben 
című dalukkal hatalmas sikert 
arattak az 1981‑es táncdalfesz‑
tiválon. Az együttes ötödik 
születésnapját a Kisstadionban 
tartotta. Balázs Fecót hat egy‑
más utáni évben választották 
meg az év billentyűsévé, 2008‑
ban pedig megkapta a magyar 
könnyűzenei élet legrangosabb 
elismerését, a Fonogram‑élet‑
műdíjat.

A nagy sikerek ellenére azon‑
ban 1986‑ban a Korál felha‑
gyott az aktív koncertezéssel. 
A tagok szólókarrierbe kezdtek. 
A zenekar csak tizenkét év eltel‑
tével, 1997‑ben állt össze ismét. 
A Budapest Sportcsarnokban 
rendezett koncertjük elnyerte 
az „év koncertje” eMeRTon‑
díjat. 2000‑ben – már hagyomá‑
nyosan – a Kisstadionban, 12 
ezer ember előtt ismételték meg 
a nagy sikerű koncertet. 2006‑
ban bemutatták Ne állj meg 
soha című legújabb albumukat.

A Korál fennállásának 30 
éve alatt kilenc stúdióalbumot 
készített. A született dalok a 
magyar könnyűzene alapkövé‑
vé váltak. 

Érden a II. Első Fesztivál 
keretében június 20‑án (szom‑
baton) este 9 órakor lépnek a 
nagyszínpadra.

� Kovács�Renáta

Az együttes lehet, hogy új számmal is elõrukkol a fesztiválon

A Quimby vasárnap, a nagyszínpadon lép fel – lehet, hogy új, máshol még 
nem játszott számokkal

A fellépõ zenekarok egy-egy ajándékkal köszöntik majd a harmincéves 
várost, illetve a látogatókat. A Korál – ahogy Balázs Fecó fogalmazott 
– slágerfesztivált mutat be negyven évük zenei termésébõl, a Quimby 
legújabb, még meg nem jelent számaiból tervez eljátszani párat – még 
az is lehet, hogy ezekkel Érden debütálnak. A Format C: is meglepetéssel 
jön (hogy mivel, az maradjon titok), az Ex vadonatúj lemezét mutatja be, 
a Garázsmenet pedig a zenekar elsõ fesztiváljára készül. A Sounds Of The 
Past pedig olyan dalokat hoz, amelyeket eddig még nem játszottak.
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