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Március 8., hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 1. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

10:45 Tea két személyre ism.
11:15 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 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
11-12. rész ism. 

18:40 Burleszk parádé
19:00 Hiradó
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 Hiradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Per helyett ism.

Március 9., 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.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Per helyett ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 

halála – 1. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

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 Mici néni két élete 

magyar filmvígjáték 82’ ism. 
rend.: Mamcserov Frigyes 
fsz.: Kiss Manyi, Páger Antal, Mezei 
Mária, Sulyok Mária, Ladomerszky 
Margit

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

Március 10., 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 Burleszk parádé
17:45 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
18:00 Szembesítés 3. rész 

Hagyjuk a meséket… 
magyar dok.film 55’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula 

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 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
21:00 Szembesítés 4. rész 

Ha nem jönnek a tapinások… 
magyar dok.film 61’ 
rend.: Gulyás Gyula 

22:00 Hiradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Etika Klub ism.
23:00 Mozgás ism.

Március 11., csütörtök
8:00 Hiradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism. 
Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 

10:15 Szembesítés 4. rész 
Ha nem jönnek a tapinások… 
magyar dok.film 61’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula 

11:15 Fény-kép ism.
11:45 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 A nagy generáció 

magyar film 109’ ism. 
rend.: András Ferenc 
fsz.: Cserhalmi György, Eperjes Károly, 
Újlaki Dénes, Kis Mari

22:35 Hiradó ism.
22:50 Négyszemközt ism.
23:15 Földközelben ism.

Március 12., 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 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
11-12. rész ism. 

18:40 Burleszk parádé
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 12. rész
20:45 Úrvacsora 

svéd filmdráma 79’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Max von Sydow, Ingrid Thulin, 
Gunnar Björnstrand 

22:10 Hiradó ism.
22:25 Négyszemközt ism.
22:40 Mojito ism.

Március 13., szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő 

– Pulykamell csíkok pennetésztával
9:05 Per helyett ism.
9:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 12. 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 – Auth Csilla 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 12. rész ism.
18:30 Ízelítő ism. 

– Pulykamell csíkok pennetésztával
18:35 Burleszk parádé
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism.
20:00 Burleszk parádé
20:15 Ballagás 

magyar filmdráma 97’ 
rend.: Almási Tamás 
fsz.: Takács Katalin, Szulák Andrea

22:00 Házibuli klippműsor

Március 14., vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. - Auth Csilla
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.- Auth Csilla
15:00 Úrvacsora 

svéd filmdráma 79’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Max von Sydow, Ingrid Thulin, 
Gunnar Björnstrand 

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Burleszk Parádé
17:30 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
13. rész 

18:00 187 magazin ism.
18:30 Hosszú alkony 

magyar filmdráma 67’ 
rend.: Janisch Attila 
fsz.: Törőcsik Mari, Csuja Imre

19:40 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 2. rész 
magyar dok.film 46’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

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

Pergel Antal könyve régóta hiány-
zó mûnek számít, hiszen olyan 
témát dolgoz fel, amirõl eddig 
szinte semmit sem hallottunk 
vagy olvastunk. Szerencsére 
van a környezetünkben olyan 
pedagógus, aki a múltat a sors-
fordító események tükrében, 
egy olyan dimenzióból láttatja 
meg velünk, amit eddig nem 
volt alkalmunk megismerni – 
mutatott rá köszöntõjében dr. 
Aradszki András alpolgármes-
ter, a Fidesz-KDNP parlamenti 
képviselõjelöltje. Hozzátette: 
a tanár úr rávilágított, mit tett 
a két, hasonlóan kis nemzet, 
amely a nagyhatalmak háború-
jának vérzivatarában is megpró-
bált talpra állni, és megmutatni 
arcát a világnak. Ez egy érdekes, 
„alulnézeti” perspektíva, ami 
azért fontos számunkra, hogy 
el tudjuk helyezni magunkat a 
világ palettáján, lássuk, mikor 
és hol hibáztunk, amibõl levon-
hatjuk a tanulságot. Pergel Antal 
ugyanis kizárólag hiteles törté-
nelmi dokumentumokra alapoz-
va írja le, mit tett az akkori 
magyar, és mit a finn politikai 
vezetés, mert ez a késõbbiekben 
egész nemzetük számára évti-
zedekre sorsdöntõvé vált. Mint 
kiderül, a két ország szinte 
szomjúhozta az õszinte, bará-
ti kapcsolatot, és kereste egy-
mást, ami talán napjainkban 
is példaértékû útmutató lehet, 
nevezetesen, hogy számunkra 

az jelenthet kiutat és érdemi 
változást, ha szövetkezünk és 
összefogunk az ilyen viszonylag 
kis, de lélekben nagy népek-
kel, mint amilyen a finn, vagy 
a lengyel – mondta az alpolgár-
mester, majd gratulált a könyv 
szerzõjének. 

Az est folytatásában Bazsóné 
Megyes Klára, a könyvtár igaz-
gatója is megosztotta gondola-
tait és benyomásait a magyar 
könyvkiadásban egyedülálló-
nak számító kötetrõl. Kiemelte: 
Pergel Antal egy eddig feldol-
gozatlan, ismeretlen korszakot 
mutat be, és a mûvet láthatóan 
igen komoly szakmai munka és 
kutatás elõzte meg. Kilenc tartal-
mi fejezetre osztható, és mind-
egyik pontos korszakhatárokat 
tartalmaz. Az elsõ három fejezet 
a magyar–finn kapcsolatokat, a 
kis országok közös vonásait tag-
lalja, és részletesen kitér a közös 
szemléletekre, elemzi a közös 
pontokat, például, hogy mind-
két ország „ütközõpontnak” 
számít kelet és nyugat között, 
illetve, hogy mindkét nemzet 
a nyugati típusú kereszténysé-
get választotta, vagy azt, hogy 
mindkét nemzet elveszíti a 
függetlenségét az 1910-es évek-
ben. A háború történelmi hátte-
rét vizsgálva a könyv rámutat, 
hasonló helyzetben volt a két 
ország, így a magyar–finn kap-
csolatok nagyon jól alakultak, 
és noha a szerzõ kerüli a finn 

rokonság témáját – hiszen ez 
nem kutatásának tárgya – de 
kiemeli, hogy a két nép mindig 
testvérnépnek tartotta egymást. 
A könyv számos olyan törté-
nelmi tényt sorakoztat fel, ami 
a történelemkönyvekbõl kima-
radt, és a történelemírók sem 
foglalkoztak vele. 

Hogy a kötet szerzõje miért 
választotta ezt a népszerûnek 
nem nevezhetõ témát? Pergel 
Antal elárulta, egy különleges 
képességének köszönheti ezt a 
nem mindennapi érdeklõdést, 
vele ugyanis gyakran elõfordul, 
hogy másként látja a dolgokat, 
mint kellene. Olyan apró rész-
letekre is képes felfigyelni, ame-
lyek másoknak talán fel sem 
tûnnek. Ez is hasonlóképpen 
történt. Már gimnazista korá-
ban élénken foglalkoztatta az az 
adat, amit a finn–szovjet hábo-
rúval kapcsolatban a történe-
lemkönyvben olvasott. Abban 
akkor az állt, hogy Finnország 
„provokálta” a Szovjetuniót. 
Úgy vélte, ahhoz bizony nem 
kis bátorság kellett, hogy a 3,7 
millió lakosú ország háborút 
kezdeményezzen a sokszoros 
fölényben lévõ Szovjetunióval 
szemben! A tanár úr tehát már 
ifjú gimnazista korában elhatá-
rozta, ennek a témának alaposan 
utánajár. Meg is tette, így a most 
megjelent könyv nem kevesebb, 
mint húszéves kitartó, szakmai 
kutatómunkájának gyümölcse-
ként kerülhet az olvasók kezé-

be. A szerzõ azt is elmondta, 
olyan sok forrásanyagot sike-
rült összegyûjtenie, hogy akár 
kétszer ekkora terjedelmû kötet 
is megjelenhetett volna, de a 
kiadóval egyeztetve, egyelõre 
a 300 oldalt találták az olva-
sók számára is elfogadhatónak, 
hiszen a kötet képekkel is igye-
kezett szemléltetni a történelmi 

tényeket. 
Pergel Antalt könyvének meg-

írásában az is segítette, hogy 
1991-ben egy finn házaspár két 
hétig vendégül látta õt és a csa-
ládját, így nem csak a törté-
nelemkönyvekben és levéltári 
dokumentumokban olvasott 
a finn nemzetrõl, hanem sze-
mélyesen is megismerhette 
mentalitásukat, kultúrájukat, 
és meglátogathatta a történel-
mi helyeket. Így a Harag és 
elfogultság nélkül címû könyv 
bemutatóján nem csak egy 
izgalmas történelemórán vehet-
tek részt az érdeklõdõk, hanem 
a finnországi utazáson szerzett 
élményeirõl és tapasztalatai-
ról is beszámolhatott a szerzõ. 
Meggyõzõdhetett például arról, 
hogy a rettenetes téli háború-
ban (amikor a Szovjetunió a 
meg nem támadási szerzõdés 
ellenére lerohanta az országot, 
arra számítva, hogy pár nap 
alatt bekebelezi) a finnek jól 
megtanulták: „ha békét akarsz, 
készülj a háborúra!”, ezért pél-
dául náluk mind a civilek, mind 
a katonák ma is gyakran vesz-
nek részt éleslövészeten. 

Egyébként figyelemre-
méltó adat, hogy 1939-ben 
Magyarország próbált segítséget 
nyújtani a megtámadott finnek-
nek, ám a háromszázegyné-
hány fõnyi magyar csapat csak 
óriási kerülõ úton, három nap 
helyett, három hét alatt jutott el 
Finnországba… 

Nem csak régóta hiányzó, s 
így számos új ismeretet kínáló 
kötetet, hanem izgalmas olvas-
mányt is vehet a kezébe, aki 
megvásárolja Pergel Antal köte-
tét, amely már kapható az érdi 
Bíró András Könyvesboltban, 
ahol a szerzõ március 12-én, 14–
16 óráig dedikálja is a könyvét. 

 Bálint Edit 

Könyv a magyar–finn katonai és politikai kapcsolatokról 

Harag és elfogultság nélkül 
A Püski Kiadótól a napokban került ki az a – témáját 
tekintve eddig egyedülálló – könyv, amelynek megje-
lenését az érdi önkormányzat is támogatta, szerzõje 
pedig Pergel Antal, helyi történelemtanár. A Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban mutatták be a „Harag és 
elfogultság nélkül, a magyar–finn katonai és politikai 
kapcsolatok 1939–1944” címû kötetet.

Pergel Antal és dr. Aradszki András  a könyvbemutatón
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Pergel Antal sok érdekességgel tarkított, rövid történelemórát és úti 
beszámolót is tartott a nagyszámú érdeklõdõnek

Tavasz a könyvtárban

Évszakok a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban

Télkergetõk
Jer, jer, kikelet,
seprûzd ki a hideget;
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget.
Fuss el, február,
süss fel, napsugár;
szellõ, kerekedj,
langyos esõ, megeredj,
árpa, búza, kukorica, cseperedj!
 (Sarkady Sándor)

2010 márciusában indul 
az ÉVSZAKOK A KÖNYVTÁRBAN címû kezdeményezés 

az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban. 

Az évszakoknak megfelelõen, 3 havonta változó ajánlóval, 
könyvválogatással és versekkel várjuk a látogatóinkat.

Középiskolások figyelem!
Az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár március-áprilisban háromfordulós nyelvészeti 
vetélkedőt rendez.

A vetélkedő feladatai elérhetők és megoldhatók lesznek a www.csukalib.hu honlapon 
keresztül.

Játssz velünk!
1. forduló március 8-tól két hétig teljesíthető

Eredményhirdetés április 28.

Nyeremények:
1. helyezett  15000 Ft-os könyvutalvány + ajándék  könyvek
2. helyezett  10000 Ft-os könyvutalvány + ajándék könyvek
3. helyezett  5000 Ft-os könyvutalvány + ajándék könyvek

Támogatóink:
                
 Magyar Nyelvőr Tinta  Interpress             
 folyóirat Könyvkiadó Magazin


