Könyvajánló pedagógusoknak
A 2017-ben vásárolt könyvtári könyveink:

SOROZATOK:
I.

Hasznos tudás mindenkinek 30 percben 1-12. részes sorozat

a sorozat kötetei: Testbeszéd; Siker; Érzelmi intelligencia; Idő menedzsment; Kiégés; Flow; Retorika;
Motiváció, ösztönzés; Harag és frusztráció; Életszervezés; Stresszkezelés; Munka és magánélet
Hasznos tudás mindenkinek 30 percben című sorozatunk kötetei rövid idő alatt, egy lélegzetvétellel
elolvashatók, s kiválóan kamatoztatható ismereteket nyújtanak olyan, elsősorban a munka világában kiemelt
jelentőséggel bíró terlületeken, mint a kommunikáció, a karrier és az önsegítés. 21. századi, modern
életvitelünk elengedhetetlen része az ezeken a területeken való tájékozottság. A könnyen áttekinthető,
olvasmányos, informatív és kompakt kivitelű kötetek segítségével nem szükséges sok időt és energiát
áldoznunk arra, hogy olyan hasznos tudásra tegyünk szert, amely által a munkahelyünkön sikeresebbek,
személyes kapcsolatainkban pedig boldogabbak lehetünk. Az eredetileg német nyelven írt sorozat köteteiből
világszerte több mint 5 millió példány kelt el. Az önfejlesztő sorozat első két kötete a testbeszéd és a siker
témája köré épül, és hasznos tanácsokat ad annak könnyebb megértéséhez.

II.

Sorsfordítók a magyar történelemben 1-18. kötet

a sorozat kötetei: Deák Ferenc ; Bethlen Gábor; Nagy Imre; Horthy Miklós; II. Rákóczi Ferenc;
Könyves Kálmán; Kádár János; IV. Béla; Nagy Lajos; Szent István; Hunyadi Mátyás;
Zrínyi Miklós; Luxemburgi Zsigmond; Andrássy Gyula; Mária Terézia; Tisza István; Kossuth Lajos;
Báthory István
A Kossuth Kiadó új történelmi sorozata a magyar államiság ezeréves történetéből tizennyolc olyan személyt mutat
be, akik uralkodóként, politikusként vagy „szürke eminenciásként” Magyarország és a magyarság sorsát
meghatározó módon irányították – olykor kedvezőbb, máskor szerencsétlenebb irányba. A Romsics Ignác
főszerkesztő nevével fémjelzett sorozat szerzői az adott korszak, illetve személyiség elismert történész szakértői.
A kötetek gazdag képanyaggal, korabeli dokumentumokkal illusztrálva állítják az olvasó elé ezeket a sorsfordító
egyéniségeket.
A sorozat történelmünk kezdeteitől a rendszerváltásig bemutatja a kiemelkedő, sorsfordító történelmi
személyiségeket. Kitűnő segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt
érdeklődőknek.
• A szöveget rendkívül színes illusztrációs anyag teszi még szemléletesebbé és érdekesebbé.
• A neves szerzők a sorozat anyagát a legújabb kutatási eredmények felhasználásával állították össze.
• A kötetek különlegesen gazdag forrásanyagból merítve, eredeti dokumentumok felhasználásával készültek.

KÉZIKÖNYVEK:
809
B 19
lsz: 9896
Balázsi József Attila*
1. Hasonlatszótár : a magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai /
Balázsi József Attila. - Budapest
: Tinta Kvk., 2017.
Számos költői eszközünk közül a metafora mellett a hasonlatot használjuk leggyakrabban. Ha valamely idegen
dolgot, tárgyat, fogalmat, tulajdonságot szeretnénk elmagyarázni, pontosan körülírni, szívesen élünk egy-egy

hasonlattal. Mivel a Hasonlatszótár egyetlen költői eszközt mutat be részletesen, újdonságnak számít a magyar
lexikográfia történetében. 1220 címszó (ige vagy melléknév) alá rendezve adja meg 4168 szóláshasonlat
jelentését 4638 népköltészeti, szépirodalmi vagy sajtónyelvi példával illusztrálva. 683 esetben a hasonlat
eredetével kapcsolatban is találunk rövidke magyarázatot, s 703-nál olvashatjuk ellentétüket is. A Hasonlatszótár
a rokon értelmű kifejezésekre is kitér. A Hasonlatszótárt haszonnal lapozgathatják a hivatásos tollforgatók (írók,
újságírók, fordítók, szerkesztők) mellett mindazok, akik beszédüket, írásukat képszerűbbé, színesebbé kívánják
tenni.
809
B33
lsz: 9897
Bárdosi Vilmos*
2. Szólások, közmondások eredete : frazeológiai etimológiai szótár /
Bárdosi Vilmos. - Budapest : Tinta Kvk., 2015.

809
H12
lsz.: 9898
Hajdú Mihály 1933-)*
3. Családnevek enciklopédiája : leggyakoribb mai családneveink / Hajdú
Mihály. - Budapest : Tinta Kvk., 2010.
809
D21
lsz.: 9899
Daniss Győző 1938-)*
4. Mit jelent? : diákszótár : nyakhegedű, göreb, ösztöke : 3200 szó
magyarázata 40 tematikus csoportban / Daniss Győző ; [az
illusztrációkat kész. Horváth Ágnes]. - Budapest : Tinta Kvk.,
2016.
809
T 80
lsz.: 9903
Tóthfalusi István*
5. Nyelvészeti ínyencfalatok / Tóthfalusi István. - Budapest
2017.

:

Tinta,

A magyar-e a legszebb nyelv? Miért éppen úgy hívjuk magyarul a szomszédos népeket, ahogy? Na és
ők minket, illetve mi magunkat? Cirilltől való-e a cirill írás? Miért spórol a magánhangzókkal a cseh
és a horvát nyelv?
Efféle érdekes nyelvi kérdésekre kaphat választ a kötetből az olvasó, miközben egyebek mellett azt is
megtudhatja, honnan erednek felebarát, búcsúfia, szemenszedett, vőfély stb. szavaink. Olvashat továbbá
a magyar nyelvtudomány kezdeteiről, a szóláskeveredés jelenségéről, a nyomda ördögéről és a
nyelvújításról, a nyelvek rokonságáról és nyelvcsaládokról. De szóba kerülnek még többek között
nyelvi összeesküvés-elméletek is, valamint a furcsán viselkedő francia számok, a nyelvek háborús
célokra történő használata, a mesterséges nyelvek és a népetimológia.
Ajánljuk ezt a könyvet a nyelv és a nyelvi jelenségek iránt érdeklődőknek. A fejezetek szórakoztató és
könnyed stílusa tökéletesen alkalmassá teszi őket az élvezetes nyelvi ismeretterjesztésre. Diákok és
egyetemisták éppúgy haszonnal forgathatják kötetünket, ahogy az idősebbek is. Jó étvágyat kívánunk a
könyvben található nyelvészeti ínyencfalatokhoz!
Tótfalusi István nyelvész, műfordító és költő, széles körben ismert tudománynépszerűsítő könyveiről is.

809
F66
lsz.: 9900
Fodor István 1920-2012)*
6. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai / Fodor István. - Budapest
Tinta, 2017.

:

E könyv megjelenéséig a hazai és a nemzetközi könyvpiacon is hiánycikknek számított egy olyan, nem túl nagy
terjedelmű kézikönyv, amely eligazítja az érdeklődőket a világ kisebb és nagyobb nyelveiről, és szakszerűen
ismerteti a rokon nyelvek közötti kapcsolatokat. Az élő nyelvek mellett a szerző kitér a már kihalt (etruszk,
sumer, elámi stb.) és a mesterséges (pl. volapük, ido, eszperantó) nyelvekre is. A kötetben megadjuk földünk 190
országának jegyzékét az adott ország hivatalos nyelvének és az ott beszélt fontosabb nyelveknek a
megnevezésével. A nagyobb írásrendszerek és ábécék (pl. sémi, görög-latin, szanszkrit, indiai, örmény) 18
összefoglaló táblázatát is közöljük. A kötet szöveges részét színes térképek egészítik ki, amelyek bemutatják a
világ főbb nyelvcsaládjait, Európa nyelveit és Észak- és Dél-Amerika indián nyelveit.

809
T80
lsz.: 9901
Tóthné Litovkina Anna 1963-)*
7. Aki keres, az talál : bibliai közmondások szótára / T. Litovkina
Anna. - Budapest : Tinta Kvk., 2017.
Nem is gondolnánk, hogy a mindennapi életben használt közmondások között milyen sok a bibliai eredetű, pl.:
Aki nem dolgozik, ne is egyék. Ebül szerzett jószág ebül vész el. Nyugtával dicsérd a napot. Senki sem próféta a
saját hazájában.
Az Aki keres, az talál című válogatás 213 bibliai eredetű közmondást tartalmaz rövid magyarázattal és pontos
bibliai forrásokkal. A kötetet tartalmas elméleti tanulmány vezeti be. A szótári részt teljes körű szómutató követi,
amely feltünteti az adott szót tartalmazó közmondásokat.
809
K49
lsz.: 9902
Kiss Gábor*
8. Kis magyar tájszótár : 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata /
szerk. Kiss Gábor ; [... közrem. Cseszkó Renáta]. - Budapest :
Tinta, 2014.
A szótár szerkesztői 21 regionális és általános tájszótárból, illetve 2 értelmező szótárból gyűjtötték ki a tájszókat.
A feldolgozott források lefedik a Kárpát-medencei magyar nyelvterületet. A szótár azt is feltünteti, hogy az
egyes adatok mely forrásból, azaz mely területről származnak. A szótár szókincsgazdagításra, az egyéni szókincs
bővítésére haszonnal forgatható. Az olvasmányokban felbukkanó vagy idősebb beszélőtől hallott, ismeretlen
jelentésű tájszavak jelentése eredményesen kereshető ki belőle.

ÖKOISKOLA ÉS ÖKOGYÜLEKEZET JEGYÉBEN:
370
K 93
lsz: B/8191
Közös cselekvés közös értékek mentén, közösségformálás a természet
(vidék), a társadalom fenntarthatósága érdekében / szerk.
Gulyás Pálné [et al.]. - Budapest
: Természet- és Környezetvédő
Tanárok Egyes., 2015.

Kertészkedőknek:
635
K 96
9935
Krumpach Erzsébet*
A bőség kertje : [konyhakert ásás, kapálás nélkül!] / Krumpach
Erzsébet. - [Szigetszentmiklós]
: West-Graph Kft., 2014.
Az egészséges táplálkozás iránti igény növekedésével egyre fontosabbá válik az egészséges, vegyszermentes
zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. Ezeket a kiskertekben, sőt az előkertekben és díszkertekben is
megtermelhetjük. A bőség kertje modell a természet mintájára, a biokertészet alapelveinek követésével valósult
meg. A könyv nyelvezetében egyszerű, könnyen követhető hasznos útmutatókkal teli mondanivalóját a
kertészkedésben járatlan emberek is könnyen elsajátíthatják. A természet alapelvein működő bőség kertje modell
beilleszthető a díszkertekbe is, de alternatívát kínál nagyobb kertekben a családok teljes zöldségskálájának a
megtermelésére, akár önellátásra is.

NEVELÉS-OKTATÁS:
220
B20
lsz.: 9959
Bálintné Józsa Ildikó*Loránt Anikó*
Fenn is, lenn is... : Tanári kézikönyv egy óvodai hittanévhez /
Bálintné Józsa Ildikó, Loránt Anikó ; ill.: Vajda Melinda. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2017.

371
M66
lsz.: 9960
Miklya Zsolt*
Adventi ÁBÉCÉ : Hitoktatói kincsestár / Miklya Zsolt ; Grafika: Bódi
Kati. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2016.

370
K23
lsz.: 9859
Kast-Zahn Annette 1956)*
A következetes nevelés kézikönyve : a szabályok betartásának művészete /
Annette Kast-Zahn ; [ford. Nádori Lídia]. - [Budapest] :
Móra, cop. 2016.

612
M49
lsz.: 9860
McGonigal, Kelly 1977-)*
A stressz napos oldala : Miért jó a stressz, és hogyan bánjunk vele
ügyesebben? / Kelly McGonigal ; [ford. Turóczi Attila]. - [Budapest] : Ursus Libris, 2016.

820
N63
lsz.: 9862
Az irodalom visszavág 1 : Léda tojásaitól Az aranyszamárig / Nényei
Pál. - második, javított kiadás. - Budapest : Tilos az Á Kvk,
2017.

820
N63
lsz.: 9863
Nényei Pál*
Az irodalom visszavág 2 : A paradicsomkerttől a pokol kapujáig /
Nényei Pál ; [...ill. Baranyai András]. - [Budapest] : Tilos az
Á Kv, 2016.

159
C16
lsz.: 9867
Chapman, Gary D.*
Netfüggő gyerekek : hogyan teremtsünk egyensúlyt a virtuális és a
valódi kapcsolatok között? / Gary Chapman & Arlene Pellicane ;
[ford. Szabadi István]. - Budapest : Harmat, 2016.

370
G47
lsz.: 9868
Glaser, Ute 1958-)*
Nevelni egyszerűen is lehet : [hogyan vegyük rá konok, házifeladatkerülő, szófogadatlan csemetéinket az együttműködésre?] / Ute
Glaser ; [ford. Makra Júlia]. - Budapest : Sanoma Media Budapest,
2014.

159
D99
lsz.: 9870
Dweck, Carol S.*
Szemléletváltás : a siker új pszichológiája / Carol S. Dweck ; [ford.
Császár László]. - Budapest : HVG Kv., 2015.

A TEHETSÉGKÖNYVTÁR KIADVÁNYAI:
376
G36
lsz.: 9777
Nádasi Mária, M.*
1. Adaptív nevelés és oktatás / M. Nádasi Mária ; [kiad. a] Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.

376
G36
lsz.: 9778
Revákné Markóczi Ibolya*
2. Tehetségfejlesztés a biológiatudományban / Revákné Markóczi Ibolya,
Futóné Monori Edit, Balogh László. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.

376
G36
lsz.: 9779
Czimer Györgyi*
3. Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése / Czimer Györgyi, Balogh
László. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.

376
G36
lsz.: 9780
M. Nádas Mária*
4. A projektoktatás elmélete és gyakorlata / M.Nádas Mária ; [kiad. a]
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. - [Budapest] :
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.

376
G36
lsz.: 9781
Orosz Róbert*
5. A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének alapjai / Orosz
Róbert ; [kiad. a] Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
2010.

376
G36
lsz.: 9782
Turmezeyné Heller Erika*
6. A zenei tehetség felismerése és fejlesztése / Turmezeyné Heller Erika
; [kiad. a] Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.

376
G36
lsz.: 9783
Kirsch Éva*
7. A tehetséggondozás lehetőségei fizikából / Kirsch Éva, Dudics Pál,
Balogh László ; [kiad. a] Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
2010.

376
G36
lsz.: 9784
Mező Ferenc*
8. Képzőművész tehetségek gondozása / Mező Ferenc ; Kiss Papp Csilla ;
Subicz István [kiad. a] Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
2010.

376
G36
lsz.: 9785
Gyarmathy Éva 1958-)*
9. Hátrányban az előny - a szociokulturálisan hátrányos tehetségek /
Gyarmathy Éva ; [kiad. a] Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
2010.

376
G36
lsz.: 9786
10. Tehetség és személyiségfejlesztés / Inántsy-Pap Judit [et al.]. [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
2010.

376
G36
lsz.: 9787
Kovács Gábor*
11. A matematikai tehetség fejlesztése / Kovács Gábor, Balogh László. [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
2010.

376
G36
lsz.. 9788
12. A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I. : Jó gyakorlatok az
Európai Unión belül és kívül 1. / szerk. Gordon Győri János. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.

376
G36
lsz.: 9789
Polonkai Mária [összeáll.]*
13. Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban / összeállította Polonkai
Mária ; [szerzők Bagi István et al.]. - [Budapest] :
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.

376
G36
lsz.: 9790
Mönks, Franz J.*
14. Ha tehetséges a gyerek... : Útmutató szülőknek és tanároknak / Franz
J. Mönks, Irene H. Ypenberg ; [kiad. a] Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége. - [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége, 2011.

376
G36
lsz.:9791
15. A debreceni példa : tehetségazonosítás és tehetséggondozás a város
közoktatási intézményeiben / szerk. Pappné Gyulai Katalin, Pakurár Miklósné ; [kiad. a] Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
2011.

376
G36
lsz.: 9792
Dávid Imre*
16. "Jó szóval oktasd..." : módszertani kézikönyv oktatóknak / Dávid Imre.
- [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.

376
G36
lsz.: 9793
17. A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai / szerkesztette
Demeter József ; fszerzők András Szilárd et al.]. - [Budapest]
: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2012.
376
G36
lsz.: 9794
18. A tehetséggondozás nemzetközi horizontja II. : jó gyakorlatok az
Európai Unión belül és kívül II. / szerk. Gordon Győri János. [Budapest] : Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2012.

376
G36
lsz: 9795
19. Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz / szerk. H.
Nagy Anna ; [közread. a] Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége. - [Budapest]
: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége, 2013.

376
G36
lsz.: 9796
Olajos Tímea, Harmatiné*
20. A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása / Harmatiné Olajos
Tímea, Pataky Nóra, K. Nagy Emese. - [Budapest]
: Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2014.

376
G36
lsz.: 9797
Kiss Albert*
21. Kreatív természettudományi tehetséggondozás : lehetséges irányok
tehetségsegítő pedagógusoknak / Kiss Albert ; [közread. a] Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. - [Budapest]
: MATEHETSZ,
2014.

376
G36
lsz.: 9798
Kovácsné Nagy Emese*
22. Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal ; [közread. a] Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége / K. Nagy Emese. - [Budapest]
MATEHETSZ, 2014.

:

376
G36
lsz.: 9799
Bagdy Emőke (1941-)*
23. Fény és árnyék : a tehetségerők felszabadítása : kutatási
zárótanulmány-kötet / Bagdy Emőke ; [közread. a] Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége. - [Budapest]
: MATEHETSZ, 2014.

376
G36
lsz.: 9800
24. Mentorálás a tehetséggondozásban / Dávid Mária [et al. ; szerk.
Gefferth Éva]. - [Budapest]
: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége, 2014.
376
G36
lsz.: 9801
25. Gazdagító programpárok jó gyakorlatai / összeáll. Polonkai Mária ;
[közread. a] Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. [Budapest]
: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2014.

376
G36
lsz.: 9802
26. Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban : gyakorlati megközelítések /
szerk. Polonkai Mária. - [Budapest]
: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2015.

376
G36
lsz.: B/8185
Szivák Judit 1962-)*
27. A reflektív gondolkodás fejlesztése / Szivák Judit ; [kiad. a] Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. - [Budapest] :
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010.

370
K 40
lsz.: B/8186
28. A keresztyén pedagógia esszenciája, a keresztyén pedagógus pályaképe /
[ford. Pusztai Gábor] ; [kiad. a Református Pedagógiai Intézet]. - Budapest
: RPI, 2012.

370
Sz21
lsz.: B/8189
Szabó Sándor*
29. Bevezetés a keresztyén környezetpedagógiába / Szabó Sándor. - Csurgó
: Csurgói Baksay Sándor Alapítvány, 2014.

268
E 31
lsz.: B/8190
30. Együtt Isten előtt : bibliaiskolai változatok / Imre Ernő, Judák
Endre, Szabados Tamás. - [ S. l.] : Őrszentmiklósi Református
Gyülekezet.

A REFORMÁCIÓ JEGYÉBEN:
M 66
lsz:
9951
Miklya Luzsányi Mónika*
1. Igaz ember hitből él : Reformációi olvasókonyv a reformáció első
évszázadából / Miklya Luzsányi Mónika. - Kiskunfélegyháza : Paralketos Könyvvesház 2017.

943.9
F 12
lsz.: 9936/9937
Faggyas Sándor*
2. Protestáns hősök = Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar
történelméből 1. 2. / Faggyas Sándor szerk. : Press-Pannonica-Media _- AmfipressZ 2016.

K16
lsz.: 9952
3. A karácsony füveskönyve : békesség, remény, szeretet / [vál. és szerk.
Hunyadi Csaba Zsolt] ; [... Barcza Gerda, ... Takács Mária
Flóra ford.]. - Szeged : Lazi, cop. 2014.

S56
lsz.: 9953
Sík Sándor 1889-1963)*
4. Karácsonyi álom / Sík Sándor ; [vál. és szerk. Hunyadi Csaba Zsolt] ;
[közread. a Piarosta Rend M. Tartománya]. - Szeged : Lazi,
2015.

K17
lsz.: 9954
5. Karácsonyi legendáskönyv : [szép történetek a szeretet ünnepére] /
[szerk. Kindelmann Győző]. - Budapest : Szt. István Társ.,
2013.

C76
lsz.: 9955
6. Csodákkal teli éjszaka : 14 szívhez szóló karácsonyi történet a magyar
és a világirodalom mestereitől / [... szerk. Peiker Éva]. Budapest : Athenaeum, 2014.

613
A 11
lsz.: 9956
Abel, Peter*
7. Burnout és továbblépés : spirituális utak / Peter Abel ; [ford. Szabó
Ferenc Miklós] ; [közread. a] Pannonhalmi Főapátság . Pannonhalma
: Pannonhalmi Főapátság, 2017.
Alig akad olyan ember, akinél előbb vagy utóbb ne jelentkeznének a lelki és testi kimerülés, a kiégés jelei. A
munka és a magánélet gyakran több erőt kíván tőlünk, mint amennyit ad. Szeretnénk elnyerni a belső békét és
szeretnénk új energiára lelni, megtartó hitre vágyunk. A krízishelyzet hozzásegíthet, hogy eljussunk igazi
önmagunkhoz, s rátaláljunk Istenre: a burnoutot nemcsak katasztrófaként élhetjük meg, hanem valódi
lehetőségként a változásra.
Peter Abel könyve segít abban, hogy felismerjük és elfogadjuk határainkat és korlátainkat, s rátaláljunk a
békéhez vezető útra. A kiégés megelőzésére vonatkozó gyakorlati tanácsait felelős pozícióban lévő vezetők is jól
hasznosíthatják.
Peter Abel a teológia doktora, tanár, a hildesheimi egyházmegye pasztorális továbbképző és tanácsadó
munkacsoportjának vezetője.

780
B 46
lsz.: 9957
Bellai Veronika*Ujláb Gábor*
8. Adj Zengő Éneket! : Keresztyén ifjúsági énekeskönyv / Bellai
Veronika, Ujláb Gábor szerk. - Pápa : Dunántúli Református
Egyházkerület 2017. - 225p. + 1db karaoke pendrive

793
F21
lsz.: 9958
Farkas Ferencné Pásztor Ilona*
9. Csakis a játék kedvéért : Játékgyűjtemény és módszertani segédanyag /
Farkas Ferencné Pásztor Ilona. - Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2017.

I13
10.

lsz.. 9961
Ideje van az olvasásnak : a reformáció öt évszázadának
novelláiból / szerk. Bölcsföldi András. - Budapest : Kálvin,

2017.

220
L 10
lsz.: DVD632
Lackfi János*
11.
Luther I. : Színes, magyar animációs film, DVD = 1. Miből lesz
a cserebogár? (Gyermekkor és első találkozás a Bibliával), 2. Szópárbajok (A fiatal magiszer fogadalma), 3. Isten tenyerén? (A szerzetes és
a teológus), 4. Úton az Úr felé (Németország és Róma) 5. "Minden eladó" (Meghasonlás és a wittwnbergi pontok) / Lackfi János
(forgatókönyv). : Luther Kiadó, 2017.

M 39
lsz.: DVD630
A másik asszony DVD. DVD,családi fim

:

Etalon Film Kft. Bp. - 1DVD, 90 perc

244
T36
lsz.: DVD631
Taviani, Paolo*Giuseppe Lanci [operatőr] [Operatőr]*Nicola Piovani
[zene]*Julian Sands, Nastassja Kinski, Charlotte Gainsbourg
[főszereplő]*
Éjszakai nap : Lev Tolsztoj Szergij atya című műve alapján : Paolo és
Vittorio Taviani filmje : DVD

SZÉPIRODALOM:
KAREN KINGSBURY KÖNYVEI:
Megváltás sorozat: 1-5. kötet
K46
Kingsbury, Karen*
a sorozat kötetei:

A Baxter-család története

1.
2.
3.
4.
5.

Megváltás
Visszatérés
Emlékezés
Örvendezés
Hazaérkezés

Öt történet a fáradhatatlan szeretetről . Amikor a család tagjai elérkeznek életük legsötétebb órájához , vajon
képesek leszek-e megtalálni a hitet és erőt, amire szükség van ahhoz, hogy továbbmenjenek? Öt történet a
megváltásról és a mindenre képes szeretetről.

Elsőszülött sorozat : 1-5. kötet
K46
Kingsbury, Karen*
a sorozat kötetei:

A Baxter-család története folytatódik
1. Hírnév
2. Kegyelem
3. Hazaút
4. Család
5. Örökké

Öt történet reménységről, gyógyulásról, a lehetetlent nem ismerő megbocsátás kegyelméről és arról, hogyan
lehet megtapasztalni Isten vezetését − még lehetetlen helyzetekben is. Öt fordulatokban gazdag történet a csodák
Istenéről, aki segít, hogy az elveszett hazataláljon. Öt történet a hűséges szeretetről és a hűséges Istenről, aki
mindent a javunkra munkál.

Angyaljárás sorozat: 1-3. kötet
K46
Kingsbury, Karen 1963-)*

A sorozat kötetei:

Angyaljárás;

lsz.: 9687

Délibáb kergetők;

lsz.: 9771

Angyalszárnyak érintése

lsz.: 9772

A New York Times bestseller szerzője, Karen Kingsbury (A Megváltás sorozat, az Ideje a táncnak, az Ideje az
ölelésnek és sok más - hatalmas olvasótáborral rendelkező - romantikus regény írója) újabb lenyűgöző darabbal
ajándékoz meg minket. Szerethető szereplők, lebilincselő történetvezetés és szívszorító pillanatok teszik
izgalmassá a cselekményt.
Az Angyaljárás sorozat első kötete az újrakezdésről, a második esélyről szól. A sportcsillag Tyler Ames-nek a
baseball karrierjét derékba törő sérülése után mindössze egy cél lebeg a szeme előtt: visszakapni a korábbi életét.
Ám arra kell rádöbbennie, hogy a sikerhez vezető úton mindenkit elveszített, akit szeretett és valóban fontos volt
számára - beleértve egyetlen igaz szerelmét is.
Tyler egy idősek otthonában kap munkát, ahol egy Alzheimer-kórban szenvedő öreg hölgy lesz a barátja, aki a
legnagyobb megdöbbenésére tudja a válaszokat az őt nyugodni nem hagyó kérdésekre...

K46
lsz.: 9773
Kingsbury, Karen 1963-)*
Istenember : regény / Karen Kingsbury ; [ford. Kriszt Éva]. Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2016.
Az Istenember modernkori példázata Magdalai Máriának. A regény főhőse Mary Madison rettenetes múltja és
nyilvános megaláztatása ellenére jelképpé, oszloppá válik Washingtonban. Túlélő harcos, aki bántalmazott nők
felé szolgál, kiállva a tisztesség és az igazság jobbja mellett.
Múltja sötét borzalmakat rejtett, melyek foglyul ejtették, és azzal fenyegették, hogy felemésztik. A félelem, a
becsapás, a fájdalom és a függőség. A hűtlenség, az erkölcstelenség és a vágy, hogy véget vessen saját életének.
Mindez a múltba veszett… Már nem a saját hét démonának rabszolgája volt, hanem Mesterének odaszánt,
készséges szolgálóleánya, aki eltökélte, hogy minden lélegzetvételével egyedül Annak céljait szolgálja, akinek
olyan sokkal tartozott…

K46
lsz.: 7665
Kingsbury, Karen 1963-)*
Ideje a táncnak / Karen Kingsbury ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. Szombathely : Immanuel Szószóró, cop. 2014.
John és Abby látszólag a tökéletes pár, akiket barátaik irigyelnek, gyermekeik rajongva szeretnek. Ám mint oly
sokszor, a látszat most is csal. A felszín alatt nagy erők dübörögnek. De csodálatos módon kiderül, hogy ezeknél
az erőknél is vannak nagyobb erők... a szeretetnek, az elkötelezettségnek, és Isten szeretetének az erői...

K 46
lsz.: 9136
Kingsbury, Karen (1963-)*
Ideje az ölelésnek : történet a reményről, gyógyulásról, az élet
gazdagságáról / Karen Kingsbury ; [ford. Jávorné Barsi Boglárka]. - Szombathely
: Immanuel Szószóró, cop. 2014.

Az Ideje az ölelésnek története nem mindennapi fordulatok során át mutatja meg, mit bír ki a házasság "hármas
köteléke", és merre visz azoknak az útja, akik bizalmukat a gyógyító, reményt adó és mindent az Őt szeretők
javára fordító Istenbe vetik. Az Ideje a táncnak című regényben megismert "tökéletes" házaspár, Abby és John
kapcsolata erősebb, mint valaha. A pár életében azonban új kihívás jelenik meg: John csípőtől lefelé megbénul
egy autóbalesetben...

FRANCINE RIVERS KÖNYVEI:
Az Oroszlán jele trilógia 1-3. kötete
R75

9699
Rivers, Francine 1947-)*

A sorozat kötetei:

Hang a szélben;
Visszhang a sötétben;
Ha eljön a hajnal

Francine Rivers történelmi regénysorozatának első kötetében az I. század viharos és kegyetlen korába kalauzolja
olvasóit. A nagy lélegzetvételű műben az ifjú arisztokrata iránt érzett szerelme és az Istenbe vetett hite között
őrlődő rabszolgalány történetén keresztül követhetjük végig Róma erkölcsi hanyatlását.

Francine Rivers : A bátorság fiai sorozat:
1.
2.
3.
4.
5.

A főpap – Áron
A harcos – Káleb
A herceg – Jónátán
A próféta – Ámósz
Az írnok – Szilász

Ezek a regények olyan bibliai személyekről szólnak, akik a hit embereként mások árnyékában éltek és
szolgáltak. Mindnyájan az ókori Keleten éltek, történetük mégis aktuális üzenetet közvetít a mi életünkre és
azokra a súlyos kérdésekre nézve is, amelyekkel mai, bonyolult világunkban részesülünk.

Francine Rivers A kegyelem vonala sorozat:
1.
2.
3.
4.
5.

Leplezetlenül (Támár)
Szégyen nélkül (Ráháb)
Rendíthetetlenül (Ruth)
Kimondatlanul (Betsabé)
Félelem nélkül (Mária)

A szerző regénysorozata öt olyan asszony történetét mutatja be, akik jelentős szerepet játszottak Jézus
családfájában. Noha valamennyien több ezer évvel ezelőtt éltek, történetük aktuális üzenettel szolgál a mai
kor legégetőbb kérdéseire is. Szorongatott helyzetben éltek, emberfeletti bátorságról tettek tanúbizonyságot,
készek voltak kockázatot vállalni és váratlan dolgokat cselekedtek. Néha vakmerő tettekre vállalkoztak és
hibáztak olykor súlyos hibákat követtek el. Ezek az asszonyok közel sem voltak tökéletesek, ám Isten
végtelen kegyelméből őket választotta, hogy közreműködjenek a világ Megváltója útjának előkészítésében.
Kétségbeesett, bizonytalan, zaklatott időket élünk, melyben milliók kutatnak életük megannyi kérdésére
válaszok után. Ezen asszonyok sorsának tanulságai éppúgy alkalmazhatók ma, mint saját korukban.
A sorozat első részében Támár a reménység dimenzióit és gyakorlati megnyilvánulásait tárja elénk. Ráháb
az élő hit példája, Ruth a testet öltött szereteté. Betsabé az az asszony, akinek életében a korlátok nélküli
kegyelem valóságával találkozunk. Máriától pedig az engedelmességről tanulhatunk.

További könyvek Francine Riverstől:
R75
lsz.: 7694
Rivers, Francine*
Az utolsó bűnevő / Francine Rivers ; [ford. Erdélyi András]. Budapest : Harmat, 2014.
Cadi Forbes, az élénk képzeletű tízéves kislány súlyos lelki traumát él át kishúga halála miatt. Saját magát okolja
a tragédiáért, és fejébe veszi, hogy csakis úgy szabadulhat meg bűnétől, ha a tiltások ellenére felkeresi a hegyek
közé száműzött remetét, a bűnevőt, és megkéri rá, hogy szabadítsa meg a vétkétől.
A bűnevő nem kitalált személy, a valóságban is létezett a tizenkilencedik századi Angliában, Skóciában és
Walesben olyan személy, akit a kisebb közösségek azért fizettek, hogy magára vállalja az elhunytak bűneit. A
különös szokást a kivándorlók magukkal vitték Amerikába, és főként az Appalache-hegységben gyakorolták.
Francine Rivers regénye egy ilyen emigráns walesi közösségben játszódik, a Nagy Füstös-hegység vadregényes
környezetében. Cadi Forbes megrázó és felemelően szép története arról tanúskodik, hogyan jut el egy kislány –
és vele együtt egy egész közösség – a babonás hiedelmek világából a valódi megbocsátásig: az igaz Istenhitig.

R75
lsz.: 8823
Rivers, Francine*
Az ártatlanság gyermeke / Francine Rivers ; [ford. Császár Mariann]. Budapest : Harmat, 2014.
Dynah Carey élete a lehető legtökéletesebbnek tűnik: szerető családban nevelkedik, majd a főiskolára
jelentkezve találkozik élete szerelmével. Egy sötét és hideg éjszakán azonban erőszak áldozatává válik, melynek
következményeként egy nem kívánt terhesség súlya nehezedik a vállára. Dynah addigi élete egyetlen perc alatt

kártyavárként összeomlik, és a jövőjét illető döntés meghozatalakor szembesülnie kell a világ és szerettei igazi
arcával is...

R75
Lsz.: 7663
Rivers, Francine*
Megváltó szeretet / Francine Rivers ; [ford. Fazekas Anna]. [Budapest] : Joker X, cop. 1998.
Michael Hosea, az egyszerű farmer megpillantja az utcán sétáló, angyali szépségű Angelt, aki a Hercegnő
vezette nyilvánosházban dolgozik. A férfit megigézi a látvány: úgy érzi, az ő feladata megmenteni a
kiszolgáltatott lány életét és lelkét. Szép lassan ledönti a nő keserű ellenállását, míg végül Angel szíve – akarata
ellenére – Michael felé fordul. Az ismeretlen érzések tengerében azonban felcsapnak a múlt kísértő hullámai, így
a lány végül mégis a menekülést választja… A Megváltó szeretet az 1850-es évek Kaliforniájába kalauzolja az
olvasókat, ahol a férfiak eladják a lelküket egy zsák aranyért, a nők pedig testüket bocsátják áruba, hogy legyen
egy hely, ahol álomra hajthatják a fejüket.

R75
lsz.: 9809
Rivers, Francine 1947-)*
Skarlátvörös fonal / Francine Rivers ; [ford. Győri Katalin]. Budapest : Harmat, 2017.
Sierra Madrid idillinek tűnő élete egy szempillantás alatt darabokra hullik, amikor férje Los Angelesbe költözteti
a családot, hogy elvállaljon egy új állást. A sérelmekkel és bizonytalansággal teli időszak alatt Sierrához kerül
egyik felmenője, Mary Kathryn McMurray naplója, a könyvecske megsárgult lapjain pedig nem várt vigaszra és
megoldásra talál. Bár a két nőt több mint egy évszázad választja el egymástól, sorsuk mégis összefonódik, és
lélekben hasonló utat járnak be...
A népszerű amerikai írónő legújabb, két szálon futó regényében egy házasság küzdelmeinek megrázó krónikáját
tárja elénk, melybe mesterien szövi bele az újrakezdés lehetőségét.

