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Július 26. hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism. 
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 15. rész ism.
10:00 Mindig csak keletre… 

magyar dok.film 93’ ism. 
rend.: Gulyás János

11:30 Tea két személyre ism. 
12:00 Érdi Panoráma ism.
15:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 15. rész ism.
15:30 Halvízió ism. 
16:00 Ifipark ism. 
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 187 magazin ism. 
17:30 Tea két személyre ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
37-38. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés ism.
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 16. rész
22:15 Hiradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Per helyett ism.

Július 27. kedd
8:00 Hiradó 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.
14:30 Négyszemközt ism.
15:00 Hit és Élet ism. 
15:30 Per helyett ism.
16:00 Fény-Kép ism. 
16:30 Ifipark ism. 
17:00 187 magazin ism. 
17:30 Mindig csak keletre…

magyar dok.film 93’ ism. 
rend.: Gulyás János

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism. 
20:45 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 16. rész ism.
21:15 Fogadó az örök világossághoz 

magyar játékfilm 98’ ism. 
rend.: Bán Róbert 
fsz.: Törőcsik Mari, Márkus László 

23:00 Hiradó ism.
23:15 Négyszemközt ism.
23:30 Fény-kép ism.

Július 28. 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.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism. 
17:00 Vitalitás ism. 
17:30 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
17:45 Számvetés (Perczel Tamás élete és 

halála) 3. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

18:30 Burleszk parádé
19:00 Hiradó
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 ism. 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
21:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és 

halála) 4. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Etika Klub ism.
22:45 Mozgás ism.

Július 29. csütörtök
8:00 Hiradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism. 
Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 

10:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és 
halála) 4. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

11:00 Fény-kép ism.
11:30 Etika klub ism.
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 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

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

környezetvédelem, ökológia
20:45 Burleszk parádé
21:00 Én is jártam Isonzónál 

magyar dok.film 91’ 
rend.: Gulyás Gyula, Gulyás János 

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Felpörgető ism.
23:30 Földközelben ism. 

Július 30. péntek
8:00 Hiradó 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 
37-38. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Mikroszkóp, tudományos 

ismeretterjesztő sorozat 6. rész
20:45 Az aranycsapat 

magyar dok.film 132’ ism. 
rend.: Surányi András 
fsz.: Puskás Ferenc, Sebes Gusztáv, 
Grosits Gyula 

23:00 Hiradó ism.
23:15 Négyszemközt ism.
23:30 Mojito ism.

Július 31. szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő – Lecsós piskótarolád
9:05 Per helyett ism.
9:35 Mikroszkóp, tudományos 

ismeretterjesztő sorozat 6. 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 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Mikroszkóp, tudományos 

ismeretterjesztő sorozat 6. rész ism.
18:30 Ízelítő ism. – Lecsós piskótarolád
18:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 16. rész ism.
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism. 
20:00 Az összeesküvés 

holland játékfilm 117’ 
rend.: Theo van Gogh 
fsz.: Thijs Römer, Tara Elders

22:00 Házibuli klippműsor

Augusztus 1. vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism. 
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism.
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 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism.
14:30 Az aranycsapat 

magyar dok.film 132’ ism. 
rend.: Surányi András 
fsz.: Puskás Ferenc, Sebes Gusztáv, 
Grosits Gyula 

16:45 Mikrofonláz ism. 
17:15 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
39-40. rész 

18:15 Érdi Panoráma ism.
18:45 A tizedes meg a többiek 

magyar játékfilm 101’ ism. 
rend.: Keleti Márton 
fsz.: Sinkovits Imre, Darvas Iván, 
Márkus László

20:30 A kamerás ember 
magyar dok.film 56’ ism. 
rend.: Dénes Gábor

21:30 Érdi Panoráma ism.
22:00 Hit és Élet ism.
22:30 Mojito ism.
23:00 Mikrofonláz ism. 

2010. július 26. – augusztus 1.

Az

Daróci Lajosné, aki év közben 
az Irodalomkedvelők Klubjának 
vezetője, úgy vélte, az olvas-
ni szerető diákok biztosan jól 
éreznék magukat azokon a 
foglalkozásokon, amelyeken a 
szépirodalomé, azaz a köny-
veké a főszerep. A mûvelődési 
házban július 5-től 9-ig tartó, 
bejárós táborban térítésmente-
sen szerezhettek új ismerete-
ket, cserélhettek tapasztalatot 
és barátkozhattak egymással az 
általános iskolás irodalomked-
velők.

Látogatásunk idején leg-
utóbbi olvasmányélményeikről 
beszámolva, ajánlottak könyve-
ket egymásnak a táborlakók. 
Látszott, hogy a jól összeszo-
kott csoportban már senki sem 
jött zavarba attól, hogy a társa-
ság elé állva, rövid beszámolót 
tartson arról, miért javasolja 
elolvasásra valamelyik kedvenc 
regényét. Az egyébként magyar 
nyelvet és irodalmat oktató 
Daróci Lajosné, Márta néni 
megjegyezte, érdemes sokféle 
mûfajjal, stílussal megismer-
kedni, mert így talál rá az olvasó 
azokra a könyvekre, amelyek 
érdeklik és közel állnak hozzá. 

Az Irodalomkedvelők első 
táborába tízegynéhányan 
jelentkeztek, és szinte vala-
mennyi érdi iskolából érkezett 
tanuló. A legfiatalabb nyolc, a 
legidősebb tizenöt éves, és a 

lányok voltak többségben. Azt 
is megtudtuk, többségük nem 
csak olvasója, hanem mûvelője 
is az irodalmi mûfajoknak. 
Ki versekkel, ki elbeszéléssel 
próbálkozott, de akadt regén-
nyel kísérletező, sőt, napjaink 
népszerû mûfaját, blogot író is 
a táborlakók között. 

Vajon mire számítottak, 
milyen várakozásokkal, elkép-
zelésekkel érkeztek a foglalko-
zásokra, és jól érezték-e magu-
kat az öt nap alatt?

– Azért vagyok itt, mert beíra-
tott az anyukám – ismerte el az 
ősszel gimnáziumba induló, és 
a „Mítia” írói álnevéhez ragasz-
kodó, tizenöt éves diáklány. – Az 
első napon igencsak szkeptikus 
voltam, azt hittem, nem fogom 
sokáig bírni. Márta néni szerint 
a tagadás ősi szellemét kép-
viseltem, mert semmivel nem 
voltam hajlandó egyetérteni. 
Tulajdonképpen azért duzzog-
tam, mert nem tetszett, hogy ki 
kellett mozdulnom otthonról, 
és nem „punnyadhattam” a szá-
mítógépem előtt. Szerencsére a 
rossz kedvem nem tartott soká-
ig, mert az érdekes vetélkedők 
hamar átlendítettek a mélypon-
ton, és miután megismerkedtem 
a többiekkel, remekül beillesz-
kedtem a csapatba, és kezd-
tem élvezni, hogy itt lehetek. 
Tetszett például, amikor haikut 
– kötött szótagú, háromsoros 

verset – kellett közösen szer-
kesztenünk, vagy amikor egy-
két sor elhangzásából ki kellett 
találnunk, melyik költemény-
ről van szó és ki a szerzője. 
Főként az irodalmi vetélkedők 
tetszettek, de az is jó volt, hogy 
egy-egy ismert regény kapcsán 
megoszthattuk egymással a 
véleményünket. 

Gertner Dávid egyetértett 
Mítiával abban, hogy a vetélke-
dők voltak a legizgalmasabbak. 

– Nemcsak azért, mert alap-
vetően szeretek versenyezni, 
hanem azért is, mert tanulni is 
lehetett belőlük – tette hozzá. 
– Egyébként azért jelentkeztem 
a táborba, mert nemcsak lus-
tálkodással és semmittevéssel 
gondoltam eltölteni a szünidőt, 
hanem egy kis „tanulással” is, 
ami itt tökéletesen sikerült, 
hiszen egy picit belekóstoltunk 
távoli kultúrákba is. A játékos 
vetélkedőkben már az első 
napon feloldódott mindenki, 
még a korkülönbség sem szá-
mított.

– Nekem a programok tetszet-
tek. Jártunk a Magyar Földrajzi 
Múzeumban és a könyvtár-
ban is, ahol nagyon kedvesen 
fogadtak bennünket. Ebben a 
táborban egy hét alatt többet 
megtanultam, mint az iskolá-
ban egy hónap alatt, ami azért is 
hasznos számomra, mert jövőre 
szeretnék felvételizni a hatosz-
tályos gimnáziumba – mesélte 
Tóth Orsolya. A hasonló korú 
Dénes Anna is úgy vélte, bár 
főként a játékosságra helyezték 
a hangsúlyt, mégis sokat lehe-
tett tanulni, és mivel szereti a 

könyveket, egyáltalán nem érez-
te tehernek az olvasmányokról 
szóló eszmecseréket. Ráadásul 
– mondta – „rengeteget kacag-
tunk, például a „szösz” történe-
ten, amit magunk találtunk ki, 
és mindenki részt vett a mese 
szövésében”. 

A táborvezető Márta néni 
szerint előnyére vált a csoport-
nak, hogy többféle korosztály-
ból érkeztek a diákok, mert az 
érettebbek előbbre tudták vinni 
a beszélgetést, gyorsabban fel-
szabadultak, ám a legfiatalab-
bak is igen ügyesek voltak a 
vetélkedőkben. 

– Egymástól is rengeteget 
tanultak itt a gyerekek, például 
toleranciát, mások elfogadását 
– foglalta össze tapasztalatait 
Daróci Lajosné, a Batthyány 
iskola magyartanára. – Minden 
nap közösen választottuk ki a 
„nap versét”, és borostyánko-
szorúval jutalmaztuk az irodal-
mi vetélkedők legügyesebbjeit. 
Az utolsó napon pedig értékes 
könyvjutalmakat is kaptak a 
legaktívabb, legszorgalmasabb 
gyerekek. Úgy gondolom, így 
első nekifutásra, jól sikerült a 
tábor, bár jómagam ennél is 
több programot, például távo-
labbi kirándulást, mûtermi láto-
gatást is terveztem volna, de 
sem az időnkbe, sem az anyagi 
keretbe nem fért már bele. 

Talán majd jövőre, hiszen 
az idei sikerén felbuzdulva és 
a tapasztalatokat felhasználva 
máris lehet tervezni a követke-
ző Irodalomkedvelők táborát. 

 Bálint Edit

Irodalomkedvelõk táboroztak a mûvelõdési házban

Vakáció versekkel és regényekkel 
Noha az olvasás alapvetõen egyszemélyes idõtöltés, 
de az általa szerzett ismeretek, élmények, érzések és 
gondolatok másokkal is megoszthatók, nem csoda, 
hogy az olvasni szeretõ gyerekek, hamar megtalálták a 
közös nevezõt a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 
július elején megtartott, Irodalomkedvelõk táborában. 

Dénes Anna és a „Mítia” írói álnéven bemutatkozó táborlakó
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Daróci Lajosné és a könyvet ajánló táborlakó

A kávéház eredetileg kávé 
fogyasztására szakosodott ven-
déglátóipari egység volt, amely 
később éttermi funkciókat is 
ellátott és a társasági élet fontos 
színterévé vált. Isztambulban 
az első kávéházak az 1550-es 
években nyíltak, és számuk 
gyorsan nőtt. A kávéházakba 
elsősorban azért jártak a férfiak, 
hogy a kávéivás ürügyén kisza-
baduljanak zárt világukból, 
társaságra leljenek, szórakoz-
hassanak, beszélgethessenek. 
Az első európai kávéház 1624-
ben Velencében nyílt meg La 
Bottega del Caffé néven. 

Az első pesti kávésra vonat-
kozó adat 1714-ből származik, 
amikor is a „katolikus rác” 
Cavesieder Blasius (=Kávéfőző 
Balázs) házat vásárolt Pesten. 
A 20. század elején már csak-
nem 500 kávéház mûködött a 
fővárosban, ami alkalmat adott 
a legkülönbözőbb foglalkozá-
sú embereknek beszélgetésre 
és politizálásra. Az asztaltár-
saságok közül néhány már a 
19. században kultúrtörténeti 

jelentőségû volt (például Petőfi 
Társaság, Tízek Társasága, vagy 
a nagyváradi EMKE kávéház, 
ahol Ady is szívesen tanyázott). 

A minap pedig megnyílt az 
első érdi kávéház. A tulajdonosa 
Cseh Tamás emlékasztalt állí-
tott, ahol mindennap az első 
és az utolsó vendég egy pohár 
ingyen italt kap ajándékba. 
A Cseh Tamás iránti tisztelet 
lehetett az oka, hogy a „nyitó-
bulin”, július 2-án, a kávéház 
színpadán elsőként Cseh Tamás 
szólalhatott meg – Borteleki 
Gábor hangján. A fiatalember 
mintegy harminc dalt adott elő, 
a legnemesebben érlelt szakmai 
tudással, lelkes szeretettel.

Borteleki Gábor kisgyermek-
korában az édesanyja lemezei 
között akadt rá Cseh Tamás 
bakelitlemezére, a Fehér babák-
ra. A gyermeket annyira meg-
ragadta a dallamok hangulata, 
hogy később már tudatosan 
kereste az énekes lemezeit és 
leírta, megtanulta először a szö-
vegeket, majd gitáron a dalla-
mokat. Alig volt 15 éves, amikor 

egy Cseh Tamás-koncerten sike-
rült beszélnie is a mûvésszel, 
akit aztán követett a koncertek-
re, a Mûvészetek völgyébe. Itt 
már alkalom nyílt a közös ének-
lésre, közelebbi ismeretségre, 
barátságra is. 

Cseh Tamás útja elvált a mienk-
től, de lelkének jobbik felét itt 
hagyta ebben a szeretetre méltó 
fiatalemberben, aki akkora tisz-
telettel nyúl az énekestől kapott 
gitárhoz, mintha szent ereklyét 
hordozna. b.cs.

Kávéházi hangulat Cseh Tamás módra

Dallal és gitárral: Borteleki Gábor
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