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FRÍG 
Faragó Imre:
BER BERE BERÉNY
avagy helynévadás
a Kárpát-medencében
340 oldal, 2500 Ft
A magyar nyelvi alapot feltéte-
lezve lehet valódi összefüggést
és kapcsolatot találni a Kárpát-
térség földrajzi nevei között.
Környezetünk helyneveinek je-
lentôs része jóval a mai szom-
szédos nyelvek megjelenése
elôtt már létezett és földrajzi
helyet jelölt. E nevek mai, nem
magyar nyelvû formái másod-
lagosan jöttek létre, és a ma-
gyarból vagy a magyarhoz kö-
zel álló nyelvi alapból indultak.

KELET
Sári László – Molnár Dániel:
Beszélgetések
a kelet kapujában
Egy legendás rádiómûsor
fejezetei
– második kiadásban
Most CD melléklettel!
232 oldal, 2900 Ft
– Könyv + CD, 3500 Ft

A Kelet kapujában népsze-
rûségét azóta sem múlta
felül a média.
Az utolsó rádiós siker ismét
olvasható és hallgatható.
Felemelô olvasmány és élet-
vezetési kézikönyv.

FRÍG 
dr. Horthy László:
MONTE GRAPPÁTÓL
A TENGERIG
Olasz front, albániai
fogolytábor
208 oldal, 2500 Ft

Izgalmas I. világháborús ha-
dinapló, az iskolapadból
egyenesen az olasz harctérre
kerülô, Balassagyarmatról
származó fiatalember tollá-
ból, aki élete alkonyán elke-
rülhetetlen szükségnek érez-
te az utókorra hagyni front-
élményeit.
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KORTÁRS
Remethey Fülepp Dezsô:
A nagy szenvedély
A dohányzás története
Mühlbeck Károly ill.,
színes képmell.
Jegyz., kísérôtanulmányok:
Csontó Sándor
262 o., 3500 Ft
E könyv némi kárpótlást nyújthat
napjaink köztörvényileg kiátkozott
dohányosainak. 1937-es megjelené-
se óta nincs párja hazánkban az em-
beriség e „bûnös” szenvedélyét tag-
laló élvezetes kultúrtörténeti munká-
nak. Remethey nagy szenvedéllyel vé-
di a dohányt, és ismerteti fogyasztá-
sának történetét és módjait, a pipá-
zástól, szivarozástól kezdve a tubáko-
láson, bagózáson át a cigarettázásig.

FRÍG 
Varga Csaba:
A SZÉP ÉRZETE
Idézetek VARGA CSABA
könyveibôl
128 oldal, 2200 Ft
Ez a kötet az animációs film-
rendezô, grafikus, írásbeliség-
kutató, nyelvelemzô szellemi
hagyatékának egyfajta összeg-
zése. Varga Csaba másfél évti-
zeden át megírt könyveibôl ki-
gyûjtött legfontosabb gondo-
latokat, rövidebb fejezeteket
tartalmazza, melyek egységé-
ben idézik meg mûvészi világ-
látását, lényeglátó képességét,
gondolkodásmódját – sôt, hu-
morát is.

KRÁTER
Kacagó Erdély:
Tréfás adomák és mesék
felnôtteknek 
Illusztrálta: Barcsa Dániel
és Kovács Dániel
3000 Ft 
A székelyek csavaros észjárását
hûen tükrözi ez a humoros gyûj-
temény. Olyan valós vagy kitalált
történeteket, adomákat, mesé-
ket foglal egybe, melyek az egy-
szerû emberek bölcsességét,
életrevalóságát és ezernyi fur-
fangját mutatja be; nyílt és szó-
kimondó módon közelítve a fel-
nôttek sokszor nem mindenna-
pos élethelyzeteihez...
16 éven aluliaknak nem ajánlott!

FRÍG 
Bíró Lajos:
A BOR ÉS A SZÔLÔ ÔSI TITKAI 
140 oldal, 1980 Ft
Részletes elemzéseibôl meg-
döbbentônek tûnô következte-
tésekre jut a szôlô és a bor ma-
gyar ôsiségével kapcsolatban.
Végkövetkeztetése az, hogy a
magyarság szabír ôsei ott voltak
a szôlô elsô mûvelôi és a bor
felfedezôi között észak-mezo-
potámiai ôshazájukban, évezre-
dekkel ezelôtt. Ez magyarázza
pl. a magyar szóbokorba tarto-
zó ôs-szavunknak, a szôlônek
az elôfordulását ókori helyne-
vekben és mitológiai nevekben
(pl. Szilénosz, Szüleusz, stb). 

ONEBOAT
Juhász Péter:
Életem könyve
218 oldal, 3990 Ft

Ebben a formabontó interak-
tív önismereti könyvben Ju-
hász Péter – business coach és
stratégiai tanácsadó – több
szakemberrel együttmûködve
egy különleges önismereti be-
szélgetésre sarkallja önt a saját
történeteivel és válaszaival.  Az
Életem könyve egyedi segítsé-
get nyújt az önismeretének
fejlesztésében, segít rejtett tar-
talékai jobb kiaknázásában és
ez által jövôbeli személyes cél-
jainak sikeres elérésében. 

GALENUS
Prof. dr. Czeizel Endre:
Tehetség/Talentum
Jó szerencse, semmi más?
428 oldal, 5450 Ft
Szerzô: Prof. dr. Czeizel Endre (†)
Czeizel professzor évtizedek
óta keresi a választ arra a kér-
désre, hogy mi a tehetség és
a talentum, illetve ki a tehet-
séges és talentumos ember.
Vajon a genetika vagy a
szerencse döntô a tehetség
kibontakozásában? Külön
csemege, hogy a „Sors”-fak-
torról írott részben a társada-
lom, a szûkebb és tágabb
környezet felelôssége is pon-
tosan megfogalmazódik.

RÁCIÓ
Csillag István:
„Égô szövétnek”
Filológiai Zrínyi-kalászat
2625 Ft
A szerzô hét szempont, téma
köré csoportosítva veszi szám-
ba a költô-hadvezér Zrínyi
Miklóssal kapcsolatos meg-
fontolásait, amelyek sok más
mellett az eposz, a négysoros,
a história/fabula, a hôsepig-
ramma, az oráció kérdéseit
járják körül, hogy a Zrínyi-élet-
mû 20. századi recepciójának
fényében annak befogadha-
tóságát és olvashatóságát
egyúttal napjaink vonatkozá-
sában is végiggondolja.

HUNGAROVOX
Kis Antónia:
Hendikep (novellák)
112 oldal, 1500 Ft
„Nem lóverseny!” – szokták
mondani, ha valaki túlságosan
fárasztó módon kényszerül tel-
jesítésre. Holott mindenki tudja,
a vágyott cél elérésére nagyon is
igaz. Ebben a kötetben erre sok
példát találhatunk. Megélheté-
si, magánéleti problémák éle-
tünkben jócskán akadnak. És
éppen a különbözô hátrányok-
kal megterhelt emberek kény-
szerülnek leginkább versenyzés-
re. Akit érdekelnek mai életünk
erôpróbái, több dolgon is el-
gondolkodhatnak.

RÁCIÓ
Szilágyi Márton:
Hagyománytörések
Tanulmányok az 1840-es
évek magyar irodalmáról
2900 Ft
Az 1840-es évek hitek és vál-
ságok egymást váltó, izgal-
mas idôszaka, mely a haza és
az emberiség fönnmaradása
vagy pusztulásának vízióival
viaskodik, a készen kapott,
szûkösnek vélt hazai irodalmi
tradíciót óriási erôfeszítéssel-
kreativitással próbálva meg-
újítani. Évtizedünk irodalmi
kulcsszövegei azért tûnnek
oly megkapónak és erôteljes-
nek, mert e dilemmák téttel
rendelkezô lehetôségként
mutatkoznak bennük.

RÁCIÓ
Szirák Péter:
Ki említ megérkezést?
A régi és a két világháború
közötti magyar irodalmi
útirajzról
1850 Ft
A valóságos vagy elképzelt
utazás, a róla szóló elbeszélés
az ember önmagáról alkotott
képének közege; az utazás
koronként eltérô változatok-
ban létezô kulturális praxis és
irodalmi reprezentációs min-
tázat. A két világháború kö-
zött virágkorát élô magyar
utazási irodalmat tárgyaló
szerzô egyúttal a percepció és
az értelemadás nehézségeit, a
saját és az idegen dinamikus
viszonyát fürkészi.

SZÁZADVÉG
Konzervatív reneszánsz
az Egyesült Államokban
Szerkesztette
Pogrányi Lovas Miklós
240 oldal, 2500 Ft

A 2014 szeptemberében Bu-
dapesten lezajlott konferen-
cia az amerikai konzervatív
reneszánsz kibontakozásá-
nak fôbb témáit dolgozza
fel. Szeretettel ajánljuk
könyvünket az amerikai
konzervatív gondolkodás
iránt érdeklôdô olvasóknak.

SZÁZADVÉG
Szilvay Gergely:
A melegházasságról
Kritika a klasszikus
gondolkodás fényében
500 oldal, 3500 Ft

Szilvay Gergely nem kisebb fel-
adatra vállalkozik könyvében,
mint hogy fejezetenként cáfol-
ja a melegházasság mellett ál-
talában felhozott érveket. Azt
a közelmúltig józan ésszel ma-
gától értetôdônek számító ál-
láspontot védelmezi, hogy a
házasság a nemi komplemen-
taritáson alapul. Szóba kerül a
gender-elmélet, valamint a
melegházassággal kapcsolatos
politikai, filozófiai és teológiai
kérdések is. 

TRIVIUM
Dolores Redondo
Áldozat a viharnak
Navarra trilógia III.
3690 Ft
Legjobb spanyol krimi díjazottja.
Kötetei: I. A láthatatlan ôrzô 29,
II. A csontok öröksége 12, a III.
kötet 7 kiadásban jelent meg. A
sorozatot 33 országban adták ki.
A III. részben a Pireneusok mon-
davilága, egy szekta több évtize-
des tevékenysége és alantas
pszichológiai játszmák teszik
még érdekfeszítôbbé Amaia Sa-
lazar nyomozását. A felderítésé-
ben az FBI mellett az Opus Dei is
hadba száll. A mû alapján már
forgatják a filmet.

TRIVIUM
Laurent Gounelle
Az ember, aki boldog akart
lenni
Az vagy, amit gondolsz.
A világodat a gondolataidból
építed fel.
2990 Ft
Bali, pálmafák, tenger – maga a
boldogság, de hôsünk nem az.
Felkeresi a sziget bölcs gyógyí-
tóját, kinek segítségével olyan
kérdések és feladatok kerülnek
elôtérbe, melyek ráébresztik
élete valódi értelmére. Ráébred,
hogy a gondolatoknak teremtô
erejük van, és amiben hiszünk,
az valósággá válhat.
Keresse Kiadónkat az Ünnepi
Könyvhéten a Vörösmarty tér
70-es pavilonjánál. 

TRIVIUM
Fatima Melek
Szulejmán szíve
Szulejmán sorozat 8. kötet
– Folytatódik a Hürrem
boszorkánya
4490 Ft
A törökök gyôztek Szigetvár-
nál, ám Szulejmán Magyaror-
szágon meghalt és szívét itt te-
mették el.
Utódja, Szelim türbét állít neki
Isztambulban. A hárem két leg-
befolyásosabb asszonya, Mihri-
mah és Nurbanu, megdöbbenve
értesülnek, hogy két síremlék
épült. Ki akarják deríteni a titkot.
Közben cselszövôk akarják meg-
szerezni Szulejmán szívét és
örökségét, amit csak egy elszánt
magyar nô tud megôrizni.




