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Május 24. hétfő Pünkösd
08:00 187 magazin ism.
08:30 Mikrofonláz ism.
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Magyar misszionáriusok Pápua-Új 

Guineában magyar dok.film 44’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

10:45 Érdi Panoráma ism.
11:15 187 magazin ism.
11:45 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 19–20. rész ism.
19:00 Kézilabda-mérkőzés ism. 
20:10 Az én gyerekemmel soha! 

I. rész drogprevenciós kisfilm 5’ 
20:15 Magasiskola magyar filmdráma 

82’ ism. rend.: Gaál István fsz.: Ivan 
Andonov, Bánffy György, Meszléry Judit

21:40 Fogadóóra,  
kérdezzen a polgármestertől

22:10 Mámó magyar dok.film 70’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula 

23:20 Fogadóóra, 
kérdezzen a polgármestertől ism.

Május 25. kedd
08:00 Hit és Élet ism.
08:30 Tea két személyre ism.
09:00 Mojito ism.
09:30 Mikrofonláz ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism.
11:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
11:30 Kézilabda mérkőzés ism.
12:45 Az én gyerekemmel soha! 

I. rész drogprevenciós kisfilm 5’ ism. 
15:00 Tea két személyre ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Mozgás ism.
18:00 Burleszk Parádé
18:15 Magyar misszionáriusok Pápua-Új 

Guineában magyar dok.film 44’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:25 Az én gyerekemmel soha! 

II. rész drogprevenciós kisfilm 5’ 
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmód magazin
20:45 A Notre Dame-i toronyőr 

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

22:45 Híradó ism.
23:00 Négyszemközt ism.
23:15 Fény-Kép ism.

Május 26. szerda
08:00 Híradó ism.
08:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
09:00 Fény-Kép ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
12:00 Az én gyerekemmel soha! 

II. rész drogprevenciós kisfilm 5’ ism. 
14:45 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 2. rész: „Gyökértelen gyökér…” 

magyar dok.film 90’ ism. rend.: Gulyás 
Gyula 

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:25 Az én gyerekemmel soha! 

III. rész drogprevenciós kisfilm 5’ 
19:30 Négyszemközt, 

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

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
20:30 Tanítványok magyar film 61’ 

rend.: Gulyás Gyula 
21:30 Onkológiai kutatás-fejlesztés 5. rész
22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Mozgás ism.

Május 27. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Mozgás ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
10:15 Tanítványok magyar film 61’ ism. 

rend.: Gulyás Gyula 
11:15 Mozgás ism.
11:45 Vitalitás ism.
12:15 Az én gyerekemmel soha! 

III. rész drogprevenciós kisfilm 5’ 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
19:25 Az én gyerekemmel soha! 

IV. rész drogprevenciós kisfilm 5’ 
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 5. rész ism.

Május 28. péntek
08:00 Híradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Halvízió ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
12:00 Az én gyerekemmel soha! 

IV. rész drogprevenciós kisfilm 5’ 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 19–20. rész ism.
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:25 Az én gyerekemmel soha! 

V. rész drogprevenciós kisfilm 5’ 
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre 

érdekes érdi emberekkel
20:15 Az aranykezű férfi amerikai játékfilm 

119’ rend.: Otto Premminger 
fsz.: Frank Sinatra, Kim Novak

22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Tea két személyre ism.

Május 29. szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Földközelben ism.
08:55 Ízelítő – Zöldborsóleves árpagyönggyel
09:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
12:00 A vasút kincse ifjúsági film 15’ 
12:15 Az én gyerekemmel soha! 

V. rész drogprevenciós kisfilm 5’ ism. 
14:50 Nyár a hegyen magyar film 97’ ism. 

rend.: Bacsó Péter 
fsz.: Tomanek Nándor, Mensáros László

16:30 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

17:00 Csillagszem – Nagy Feró és a Beatrice
17:30 A vasút kincse ifjúsági film 15’ ism. 
17:45 Fény-Kép ism.
18:15 Halvízió ism.
18:45 Földközelben ism.
19:10 Ízelítő ism. 

– Zöldborsóleves árpagyönggyel
19:15 Tea két személyre ism.
19:45 Érdi Panoráma ism.
20:15 Burleszk parádé 
20:30 Ifipark ism.
21:00 Nápolyt látni és… magyar filmvígjá-

ték 85’ rend.: Bácskai Lauro István 
fsz.: Váradi Hédi, Bujtor István

22:30 Házibuli klippműsor

Május 30. vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism. – Nagy Feró  

és a Beatrice
09:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
09:55 Ízelítő ism.  

– Zöldborsóleves árpagyönggyel
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Prizma, nemzetiségi magazin
12:00 Csillagszem ism. – Nagy Feró  

és a Beatrice
12:30 A vasút kincse ifjúsági film 15’ ism. 
15:00 Az aranykezű férfi amerikai játékfilm 

119’ ism. rend.: Otto Premminger 
fsz.: Frank Sinatra, Kim Novak

17:00 Érdi Panoráma ism.
17:30 A vasút kincse ifjúsági film 15’ ism. 
17:45 Onkológiai kutatás-fejlesztés 5. rész ism.
18:15 Ifipark ism.
18:45 Hit és Élet ism.
19:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt 

és Nemes Tibor filmje 21–22. rész 
20:15 Száműzöttek magántörténelme 1. 

rész magyar dok.film 58’ ism. 
rend.: Kisfaludy András

21:15 Cigányok ideje angol–olasz–jugoszláv 
játékfilm 142’ rend.: Emir Kusturica fsz.: 
Bora Todorovic, Davor Dujmovic  
16 éven felülieknek!

23:40 Tea két személyre ism.

2010. május 24–30.

Az

 

A rendezvény utolsó napján, 
azaz június 20-án (vasárnap) 
a fesztiválsátor már fél négytől 
csalogatja a zene szerelmeseit. 
A nap nyitóprodukciójaként a 
Flúg zenél, záróakkord pedig az 
Óriás zenekar.

 Az Óriás története 2005  
végén kezdődött, amikor a 
gitáros-énekes Egyedi Péter és 
Örmény Ákos basszista alapított 
egy hobbizenekart. Az együt-
tes dobosa Michael Zwecker 
volt, véglegesen azonban Nagy 
Dávid foglalta el az ütőhang-
szeres posztot. A banda első 
albuma 2008-ban Jön címmel 
jelent meg. Mozgalmas év 
állt az együttes előtt: koncer-
tek, fesztiválfellépések vártak 
a fiúkra. A Fát dönteni címû 
számhoz hamarosan elkészült a 
zenekar debütáló videoklipje is. 
A sikerlemez után az első hiva-
talosan megjelentetett Óriás- 
dalok idén áprilisban láttak 
napvilágot. Az együttes előnye 
– külföldön pedig érdekessége 
–, hogy magyarul zenélnek, 
így eredeti mondanivalójuk 
közvetlenül éri el a hallgatósá-
got. Repertoárjuk az indie-rock 
mûfaj keretein belül is változa-
tos: lassú és gyors fülbemászó 
számaik egyaránt megérintik az 
érzelmes, iletve a „karcosabb” 
világot. Közvetlen és dinamikus 
dalaik nemcsak a keményebb 
rockhoz állnak közel, de sok-
szor egyszerre rádióbarát, mégis 
öntörvényû szerkezetek.

 A banda a következőképp 
definiálja magát: „Az Óriás 
egy fiatal rockzenekar, amiben 

négy olyan ember zenél gitár-
ral, dobbal és basszusgitárral 
meg billentyûvel, akik szeret-
nek zenélni, és ezt szeretik a 
legjobban.”

 A Flúg együttes öt taggal, 
világot megváltó eszmékkel fel-
vértezett csapatként indult. Az 

arculat folyamatos formálódá-
sa és a zenei összhang hiánya 
azonban több tagcserét ered-
ményezett, így a jelenlegi fel-
állás csak 2006-ban alakult ki. 
Az első hanganyag 2000 végén 
készült el, a következő demó 
rögzítésére 2002-ben került 
sor. A jól sikerült felvételnek 
köszönhetően a média egyre 
fokozottabb érdeklődést muta-
tott a zenekar iránt.

 A banda a próbák alatt kiala-
kult pozitív hangulat eredmé-
nyeként 2004-ben kvartetté 
bővült, és határozottabb zenei 
elképzeléseket tûzött ki céljául. 
Az újonnan szerzett dalokból 
csemegézve elkészült a három 
számot tartalmazó Előjel címet 
viselő demó. A friss hanganyag-
gal a tarsolyban megnyílt az út 
a csapat előtt: egyre több feszti-
válon jutott szerephez ország-
szerte. Szinte az össze hazai 
zenei szaklap hasábjain pozitív 
kritikát kapott.

 A zenekar 2008-ban – Dombi 
Ádám (basszusgitár, vokál), 

Lőrincz Zoltán (ének), Major 
Róbert (gitár) és Szakadáti 
Mátyás (dob, vokál) – rögzítet-
te első nagylemezének anyagát. 
„A stílus eléggé széleskörû, ami 
a lemezen is hallható. Nincs 
konkrét irányzat, egyszerûen 
rock. Ebbe sok minden bele-
fér.”

 A III. Első Fesztivál a 2010. 
évi „A kultúra gazdagít” 
elnevezésû program keretében 
kerül megrendezésre. Ha valaki 
3000 forint értékben koncert-
jegyet vált, 18 ezer forintnyi 
vásárlási utalványban részesül. 
A hat darab, a jegy árával külön-
külön megegyező kupon helyi 
kereskedő cégeknél vásárolható 
le. Az élelmiszerektől kezdve a 
könyveken keresztül a szaniter- 
áruig számos lehetőség kínál-
kozik. Így a fesztivál nemcsak 
élményekben, hanem a szó szo-
ros értelmében is gazdagít.

 A sor azonban ezzel még 
nem ért véget: újabb és újabb 
cégek jelezték csatlakozá-
si szándékukat az akcióhoz. 
Lehet, hogy egy hét múlva már 
nem hatszorosan, hanem hét- 
vagy akár nyolcszorosan jár jól 
a fesztiválozó. A kuponok rész-
letben történő levásárlására is 
van lehetőség – egészen 2010. 
december 31-ig. További rész-
letek a www.elsofesztival.hu 
oldalon olvashatók. 

 Éves szinten 60-70 kultu-
rális eseményre (színházi elő-
adások, koncertek stb.) kerül 
sor Érden. Az idei, országos 
szinten is egyedülálló program-
nak köszönhetően már eddig 
harmadával nőtt a kultúra iránti 
érdeklődés a városban.

 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

Játék
A helyes válaszok betûjelét a kovacsrenata87@freemail.hu 
e-mail címre várjuk. A jó megfejtést beküldők között hetente 
egy a III. Első Fesztivál mindhárom napjára szóló belépőjegyet 
sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2010. május 26-a (szerda) 
24 óra.

A szerencsés nyertes e-mailben kap értesítést. A belépőjegy 
– az értesítést tartalmazó e-mail bemutatásával – a helyszínen 
vehető át.

A játékosok elfogadják, hogy a sorsolás eredménye ellen 
fellebbezésnek nincs helye.

Tavaly árultak‑e forralt bort a fesztiválon?
 a) dehogy
 b) naná
 c) kizárt

Mit kíván nekünk a Tankcsapda utolsó albumán?
 a) napsütést
 b) minden jót
 c) jó éjt

Melyik zenekar látható a képen?

 a) … A Többi Néma Csend
 b) Duna
 c) Magashegyi Undergrund

Elsõ Fesztivál – nem elõször

Óriás és Flúg
Három napon keresztül két 
helyszínen – a nagyszín
padon, illetve a fesztivál
sátorban – várja látoga
tóit a III. Elsõ Fesztivál. 
A június 18–20. közötti 
koncertsorozat program
jában ismert elõadók mel
lett helyi, feltörekvõ zene
karok is helyet kapnak.

Az Óriás együttes külföldön is magyarul énekel

A Flúg együttes egyre több fesztiválon kap szerepet


