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Május 17. hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Szamizdatos évek 2. rész 
magyar dok.film 106’ ism. 
rend.: Gulyás János

11:45 Tea két személyre ism.
12:15 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Ifipark ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 187 magazin ism. 
17:30 Tea két személyre ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
17–18. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Burleszk parádé
22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Per helyett ism.

Május 18. kedd
8:00 Híradó ism.
8:30 Tea két személyre ism.
9:00 Per helyett ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism. 
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Hit és Élet ism.
15:45 Per helyett ism.
16:15 Fény-kép ism.
16:45 Ifipark ism.
17:15 Szamizdatos évek 2. rész 

magyar dok.film 106’ 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 ism.
20:45 Vér a felkelő napon 

amerikai játékfilm 93’ ism. 
rend.: Frank Lloyd 
fsz.: James Cagney, Sylvia Sidney

22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Fény-kép ism.

Május 19. szerda
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Érdi Panoráma ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Per helyett ism.
11:30 Ifipark ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Fény-Kép ism.
15:45 Érdi Panoráma ism.
16:15 Tea két személyre ism.
16:45 Vitalitás ism.
17:15 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
17:30 Idézés 1. rész: Micsinyay micsinálsz… 

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

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Etika Klub, beszélgetések 

a XXI. század kérdéseiről
20:45 HáziMozi Beszélgetés Gulyás Gyula 

rendezővel 
21:00 Idézés 2. rész: „Gyökértelen gyökér…” 

magyar dok.film 90’ 
rend.: Gulyás Gyula 

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Etika Klub ism.
23:30 Mozgás ism.

Május 20. csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése a Polgárok Házából

15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Halvízió ism.
16:30 Hit és Élet ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Tea két személyre ism.

19:00 Közgyűlés-összefoglaló
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Nyár a hegyen 

magyar film 97’ 
rend.: Bacsó Péter 
fsz.: Tomanek Nándor, Mensáros László

22:30 Közgyűlés összefoglaló ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Felpörgető ism.
23:30 Földközelben ism.

Május 21. péntek
8:00 Közgyűlés-összefoglaló ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Felpörgető ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Etika Klub ism.
11:00 Vitalitás ism.
11:30 Tea két személyre ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Etika Klub ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
17–18. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Onkológiai kutatás-fejlesztés 4. rész
20:45 Burleszk parádé
21:00 Aranysárkány 

magyar filmdráma 85’ ism. 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Mensáros László, Béres Ilona

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Mojito ism.

Május 22. szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő – Spagetti cukkinivel
9:05 Per helyett ism.
9:35 Onkológiai kutatás-fejlesztés 4. rész 

ism.
10:00 Halvízió ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Etika Klub ism.
15:00 Mikrofonláz ism.
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem – UP! 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Onkológiai kutatás-fejlesztés 4. rész 

ism.
18:30 Ízelítő ism. – Spagetti cukkinivel
18:35 Burleszk parádé
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism.
20:00 Burleszk parádé
20:30 A Notre Dame-i toronyőr 

amerikai játékfilm 122’ 
rend.: William Dieterie 
fsz.: Charles Laughton, Thomas Mitcell

22:30 Házibuli klippműsor

Május 23. vasárnap Pünkösd
8:00 Mikrofonláz ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism.- UP!
9:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Prizma, nemzetiségi magazin
12:00 Csillagszem ism.- UP!
15:00 Aranysárkány 

magyar filmdráma 85’ ism. 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Mensáros László, Béres Ilona

16:25 Érdi Panoráma ism.
17:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
19–20. rész 

18:00 187 magazin ism.
18:30 Mici néni két élete 

magyar filmvígjáték 82’ ism. 
rend.: Mamcserov Frigyes 
fsz.: Kiss Manyi, Páger Antal

19:50 Magyar misszionáriusok Pápua-Új 
Guineában 
magyar dok.film 44’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

20:35 Érdi Panoráma ism.
21:00 Hit és Élet ism.
21:30 Mojito ism.
22:00 Mikrofonláz ism.

2010. május 17–23.

Az

– Mi szerint lehet bélyegeket 
gyûjteni?

Szalai Gergely: 
– Attól függ, hogy mi áll 

közel a gyûjtő személyiségé-
hez, a gyerekkorához, a foglal-
kozásához. Vannak úgynevezett 
motívumgyûjtők, akik festménye-
ket, hajókat, autókat, állatokat, 
épületeket, növényeket vagy híres 
emberek arcképét gyûjtik.

Sellye László: 
– Régebben mindenki min-

dent gyûjtött, mert akkor sokkal 
kevesebb bélyeg volt. Az utób-
bi évtizedekben néhány ország 
– Monacco, Vatikán, San Marino – 
nemzeti jövedelmének egy része 
a bélyegkiadásból származik. Ma 
az afrikai és közel-keleti orszá-
gok mázsaszám gyártják eladá-

si szándékkal a gyûjtők részére. 
Mikor mi gyerekek voltunk, leáz-
tattuk a bélyegeket a borítékok-
ról. A háború előtt papírlapokra 
ragasztották föl őket. Sajnos a 
bélyeggyûjtés kezd kimenni a 
divatból, a mai fiatalok nem fog-
lalkoznak vele. Mind a 15 klubta-
gunk magyar bélyegeket rendel, 
annyit, amennyit a pénztárcája 
megenged. Én már tíz éve tag 
vagyok, ez idő alatt sokan lemor-
zsolódtak, utánpótlás meg alig 
van.

Szalai Gergely: 
– A gyûjtés legnagyobb ellen-

sége, hogy az emberek már nem 
leveleznek. Jószerivel csak mi, 
bélyeggyûjtők írunk egymásnak, 
szép bélyegeket ragasztva a borí-
tékokra. Ezt filatélia-levelezés-
nek hívják, amelynek célja, hogy 
fenntartsák azt az állapotot, ami 
már nem sokáig tartható fenn. 
Ma már a legtöbben e-maileket, 
sms-eket küldenek. Most a hasz-
nálatlan bélyeg ér sokat, a hasz-
nált valamivel kevesebbet. Majd 
megfordul a dolog, és nemsokára 

a használt bélyeg lesz sokkal rit-
kább.

– Ön Lenin-képeket gyûjt. Hány 
darab van otthon?

Sztakó János: 
– Négy berakóval. Egybe kb. 

500 darab fér. Gyûjtöm a bélye-
geket Sztálinról és Churchillről 
is. Hitlerről az összes megjelent 
bélyeg megvan.

Sellye László: 
– Itt a körben, mi a haszná-

latlan bélyegeket rendeljük 
meg a MABÉOSZ-tól (Magyar 
Bélyeggyûjtők Országos Szövet-
sége), és tesszük el őket albu-
mokba. Használt bélyeget keve-
sen gyûjtenek. 

– Mitől függ a bélyeg értéke?
Sellye László: 
– Névértéken annyit ér,  

amennyit ráírtak, de ha azt a 
bélyeget 50 évvel ezelőtt adták ki, 
akkor viszont már jóval többet. 
Van olyan bélyeg, amelyikből 2-3 
darab van a világon – azok egy 
vagyont érnek. A 60-as években 
sokan úgy gondolták, hogy majd 
az unokájuknak ebből lesz laká-
suk vagy autójuk, de nagyot csa-
lódtak, mert azokat a bélyegeket. 
nagyon nagy példányszámban 
adták ki. 

– Havonta egyszer, a harmadik 
vasárnap délután találkoznak. 
Ezenkívül mennyi időt töltenek a 
bélyegekkel?

Szalai Gergely: 
– Hétvégén egy-két órát. Mindig 

maradnak zacskóban lévő, még 
beazonosítatlan példányok, 
melyeket a helyükre kell tenni. 
Én gyûjtöm a használt, a pecsételt 
bélyegek közül a II. világháború 
előttieket. Az egy korlátolt meny-
nyiség. 

– Milyen háttértudás kell a 
bélyeggyûjtéshez? Mit kell jól 
ismerni? 

Szalai Gergely: 
– Először is ismerni kell a 

posta-, illetve a bélyegtörténetet, 
amihez a katalógusok sok segítsé-
get adnak. Tekintélyes irodalma 
van a bélyeggyûjtésnek.

– Mi a céljuk a gyûjtéssel? 
Gyûjtik-gyûjtik őket, aztán?...

Szalai Gergely: 
– Ez nagy kérdés. Mindenkiben 

van gyûjtőszenvedély, ha bevall-
ja, ha nem. Én nagyon szeretem 
a bélyegeket, még egész kicsi fiú-
ként édesapám mellett kezdtem 
el gyûjteni. A bélyegeken talál-
ható ábrák végigkísérik a magyar 
történelmet, a kultúrát, a rossz és 
jó emlékeket egyaránt. Egyfajta 
képet mutatnak az országról. 
Szépen nyomon lehet követni az 
országok történelmét, mûvészetét. 
A bélyeg maga is egy mûvészeti 
alkotás. Sok esetben neves grafi-
kusok tervezik az ábrákat. A múlt 
században a magyar grafikusokat 
előkelő helyen tartották számon. 
Nagyon sok ismert képzőmûvész 
készített bélyegterveket. A célunk 
ugyanaz, mint bármelyik más 
gyûjtőé. Lehet ez anyagi cél, 
ami nálunk elég bizonytalan és 
igencsak szubjektív. Ha valaki 
Lenineket gyûjt, és neki pont az-
az egy hiányzik, annak az a darab 
sokat ér, másnak viszont nem. Az 
ismert bélyegritkaságok értéke 
sincs kőbe vésve, aukciókon dől 
el. A bélyeggyûjtők többsége nem 
befektetésként gyûjti a bélyegek. 
Szeret bennük gyönyörködni, sze-
reti birtokolni őket, egyszerûen 
szeret velük foglalkozni, mert ez 
az elfoglaltság megnyugtatja, szó-
rakoztatja.

 Ozsda Erika

A Bélyeggyűjtők Klubját Varga Miklós 
(06-20/926-5642) vezeti. 
A tagok és az érdeklődők minden hó 
harmadik vasárnapján találkoznak dél-
után kettőkor a Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

Megmutassam a bélyeggyûjteményemet?...
A bélyeggyûjtõk valamikor azért hívták föl a lakásukra a 
hölgyeket, hogy megmutassák a bélyeggyûjteményüket 
– ma már a feleségüket is megkérik, hogy menjen ki 
a szobából, mert ha belemerülnek a munkába, nem 
szeretik, ha a hátuk mögött beszélgetnek… 

A Tankcsapdát Magyarország 
egyik legsikeresebb rockzeneka-
raként tartják számon. A tavaly 
20 éves jubileumát ünnep-
lő banda a III. Első Fesztivál 
keretében lép színpadra Érden.

A Tankcsapda hivatalosan 
1989-ben alakult. Lukács László 
(gitár, ének), Buzsik György 
(dob) és Tóth Laboncz Attila 
(basszusgitár) hivatalosan októ-
ber 14-én Debrecenben léptek 
fel először, az Auróra együttes 
előzenekaraként.

A banda kezdeti punk stí-
lusa néhány év alatt átalakult 
kemény rock zenévé, amely 
a korai rock and roll, a hard 
rock és a heavy metal jellem-
ző vonásait is ötvözte. Az első 
szárnypróbálgatásokat nagyobb 
hazai, majd külföldi fellépések 
követték. Az 1990-es év folya-
matos turnézással telt, megje-
lent első stúdióalbumuk is – a 
Punk and roll –, jelentős sikert 
azonban csak A legjobb méreg 
címû 1992-es lemez hozott. 
A zenekar ekkortájt már olyan 
nagy nevekkel lépett színpadra, 
mint a Sex Action vagy a Moby 
Dick.

Két évvel később látott nap-
világot az együttes Jönnek a 
férgek! címû nagylemeze. 
A csapat nagy elismerésként 
élte meg, hogy játszhatott a 
Motörhead népszerû angol 
rock and roll együttes előtt. 
Szintén fontos mérföldkő volt 
a zenekar életében, hogy a 
Sziget Fesztiválon megtarthat-
ta első nagyszabású koncertjét. 
A sikerszéria azóta töretlen.

A banda a mai napig tíz stú-
dió- és két koncertalbumot, két 

válogatást, valamint négy kisle-
mezt tudhat a háta mögött – az 
eladási listákon több arany-, 
illetve platinalemez minősítést 
ért el. Az egyre szélesebb rajon-
gótábor mindig nagy lelkesedés-
sel fogadja az aktuális korongo-
kat és turnékat – a koncertek 
nézőszáma évről évre folyama-
tosan nő.

A Tankcsapda rendszeres sze-
replője a hazai fesztiváloknak. 
Az együttes az elmúlt években 
olyan világsztárok társaságá-
ban játszott, mint a Faith No 
More, a Therapy?, a Clawfinger, 
a New Modell Army, a Cannibal 
Corpse, a Korn, a Rasmus vagy 
az Apocaliptica. Az évek során 
történtek ugyan tagcserék, de 
a zenekar lényegében ugyanazt 
a megrendíthetetlen és céltuda-
tos image-t követi, így nemcsak 
az új generáció tagjait ragadja 
meg, de a régi rajongók is kitar-
tanak a banda mellett.

A Tankcsapda népszerûsé-
gének kulcsa a mára egyetlen ala-

pító tagként megmaradt Lukács 
egyedi dalszövegei. A csapat az 
évek alatt egyre nagyobb rajon-
gótábor elismerését vívta ki. 
A jelenlegi tagok Lukács László 
(ének, basszusgitár), Molnár 
Levente „Cseresznye” (szólógi-
tár) és Fejes Tamás (dob) 2000 
óta zenélnek ebben a felállás-
ban.

A közönség elismerése mel-
lett a hazai zenész szakma is 
évről évre díjakkal jutalmazza 
a csapatot. Első komoly szak-
mai elismerésként 2001-ben 
az Agyarország címû albu-
mért a MAHASZ (Magyar 
Hanglemezkiadók Szövetsége) 
Arany Zsiráf-díjában részesült. 
Aztán 2004-ben valóságos díj-
eső következett: a MAHASZ 
Fonogram-díja (korábban 
Arany Zsiráf-díj) mellett, a 
VIVA Televízió Megawatt 
Ászok-díját, valamint a zenekar 
frontembere, Lukács László – a 
legjobb hazai dalszövegíróként 

– a Magyar Szerzői Jogvédő 
Iroda Egyesület Artisjus és a 
Magyar Rádió eMeRTon-díját is 
megkapta.

A Tankcsapda zenészeiről 
pályájuk ismeretében méltán 
kijelenthetjük, hogy a legsike-
resebb hazai előadókhoz tar-
toznak. Eddigi munkásságuk, 
lemezeik eladott példányszáma, 
élő koncertjeik száma és néző-
száma mind azt tükrözi, hogy 
a csapat évről évre képes meg-
újulni és saját képességeit is 
túlszárnyalni. A három zenész 
kisugárzása és őszinte megnyil-
vánulása garancia a rajongók 
számára. Az bizonyos, hogy 
még sok nap, hónap és év lesz 
hangos a Tankcsapdától.

A banda június 20-án (vasár-
nap) a nagyszínpadon este 9 
órától lesz látható, illetve hall-
ható az Ercsi úton. Érdemes lesz 
kilátogatni a III. Első Fesztivál 
programjaira.

 Kovács Renáta

III. Első Fesztivál
Napi jegy (elővételben): 2200 Ft
Napi jegy (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

Tankcsapda: rockerek Érden
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Az együttes tavaly volt húszéves


