
ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt 
KÖNYVEINKből – 2022. január-május  
 
Dániel András: Kuflik! Hangoskönyv 1., 2. 
„A hangoskönyv a KUFLIK könyvsorozat alábbi köteteinek meséit 
tartalmazza: Egy kupac kufli, Kuflik és a nagy eső, Szerintem 
mindenki legyen kufli!, Jó éjszakát Kuflik!, Kuflik a hóban című 
mesekönyv első meséje. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, ha 
egyszer megmutatták a gyerekeknek Scherer Péter hangjaival a 
mesét, mással nem lesznek hajlandóak azokat meghallgatni. Ezért azt 
javasoljuk, mielőtt lejátsszák a lemezt a gyerekeknek, hallgassák 
meg figyelmesen és kezdjék el gyakorolni a kufli-karakterek 
hangjait, hogy a személyes esti meseolvasás se maradjon el emiatt … 
A második kiadvány az alábbi meséket tartalmazza: Kuflik a hóban 
című mesekönyv második meséje, Kuflik és a mohamanyi, Kuflik a 
láthatalan réten, A világ első kuflizenekara és a Tengerre, Kufilk!” 

 
Agócs Írisz: Rajzolj egy krumplit! 1., 2. 
„Szinte bármilyen állatot és embert könnyű rajzolni, elég, ha 
elkezdjük egy krumplival, aztán kiegészítjük itt-ott egy 
háromszöggel vagy körrel, két gombszemmel vagy egy bolyhos 
farokkal. Nincs megállás, aki egyszer belejött, folytatni akarja! 
Ennek a könyvnek a segítségével pillanatok alatt malacok, 
jegesmedvék, baglyok, hangyászok, gepárdok és vidrák népesítik 
majd be a papírlapokat, cukin mosolyogva, kajlán lépdelve, krumplisan 
gömbölyödve … Agócs Írisz szóban is sziporkázik, csupa vicc, 
szójáték, csupa jókedv ez a könyv, ami garantált sikerélményt és jó 
szórakozást nyújt minden korosztálynak!”  
 

„Shona Innes pszichológus könyvei segítenek a gyerekeknek 
megbirkózni az élet olyan kérdéseivel, amelyek néha még felnőttként 

is nehezen emészthetők. Agócs Írisz pedig csodálatosan 
érzékeny rajzokat készít hozzájuk – ez az Ölelj meg! sorozat. 
A pozitív érzésekkel könnyű azonosulni, azokat könnyű elfogadni és 
kimondani, de a negatívokkal nagyon nehéz együtt élni. Pedig azok is a 
részeink, azokra is szükségünk van. Meg kell tanulni, hogy mitől 
leszünk mérgesek, a haragunkat, indulatainkat agresszió nélkül 
kommunikálni, és a dühünket feldolgozni és elengedni.” 
„Egy barátság nem biztos, hogy magától értetődő, nem biztos, hogy 
mindig egyértelmű. Pláne óvodáskorban, amikor az összeveszések és 
kibékülések mindennaposak. Ahhoz, hogy egy barátság működjön, 
tenni kell, és ez így marad felnőttkorunkban is. Nagyon fontos, hogy 
az egyensúly átmeneti megbomlásától nem kell megijedni. Ilyenkor 
hátrébb vagy előrébb lehet csusszanni a libikókán, hogy segítsünk a 
barátságnak helyrebillenni.”  Szél Dávid, pszichológus 

 

Barcs Kriszta: Így működik a lelked 
„Néha olyan zavarosak a dolgok… Ki érti, mi zajlik odabent, a 
lelkünkben? Amikor félünk a másnapi dolgozattól, vagy örülünk, mert 
bevettek a focicsapatba; amikor mérgesek vagyunk, mert 
összevesztünk a legjobb barátunkkal, és büszkék vagyunk, mert 
sikerült megtanulni biciklizni; amikor vágyunk egy kiskutyára, és 
hiányzik a távol élő nagyink: mit lehet ilyenkor tenni? Mitévők 
legyünk, ha félünk? És ha szerelmesek leszünk? Mit kezdjünk a 
haragunkkal? És a rémálmainkkal? Miért álmodunk egyáltalán?  
Érezted már úgy, hogy olyan jó volna kigombolyítani a sok érzést és 
gondolatot, ami benned van? Ebben lesz segítségedre ez a könyv…”  
8+ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bajzáth Mária: Kerek élet fája – Jeles napok 
kalendáriuma „Az ünnep különleges idő, különbözés a hétköznapoktól. 
Megelőzi a várakozás, a rákészülés, külsőségekben éppúgy, mint 
lélekben. Ha valódi az ünnep, megváltozik az élet ritmusa. Az 
ünnepek, jeles napok átélését, a szokások megértését, a hiedelmek 
megismerését, a népmesék, legendák, mondókák, találós kérdések és 
játékok is elősegítik” … „A Kerek élet fáját öröknaptárnak szánom, ezért minden 
évben újra és újra olvasható. Szeretném, ha a könyv része lenne a családi, óvodai, iskolai 
életnek is. Ha összefogunk, és mindenki mesÉLI az ünnepet, a gyerek egyszer csak a 
történethallgatást átfordítja cselekvésbe: „Tudom, hogy augusztus 20-án ünnepeljük az 
új kenyeret, és emlékszem, hogy a mesében a koldus kapta belőle az elsőt. Mi lenne, ha 
mi is sütnénk, és odaadnánk valakinek, akinek nagy szüksége van rá?”  Bajzáth Mária 
mesepedagógus 
 

Lackfi János: Igaz mese a húsvétról 
„Hogyan élt, mivel foglalkozott Isten fia az emberek között – és mi 
történt vele húsvétkor? 
Lackfi János szívmelengető meséje a szeretet erejéről és a 
reményről szól. 
Horváth Ildi meghitten kedves illusztrációival kiegészülve örök 
ismerős és egyidejűleg abszolút újszerű lesz a sokszor hallott rege, a 
legkisebbek és a legnagyobbak is örömet lelnek benne.” 

 
Beatrix Potter: A nagy tojásvadászat 
„Itt a húsvét! A nyuszik piknikezni készülnek. Mindenki tojást kap 
ajándékba. Péter azonban véletlenül felborítja a kosarat. Vajon 
megtalálja-e az összes tojást, mielőtt elkezdődik a lakoma? Segíts 
Péternek a keresésben. Less be a papírfülecskék alá!” 

 
Mechler Anna: A virágtündérek titkai 4. - Cili és a 
varázscseppek   „Idén a cickafarkot választották meg az év 
gyógynövényének. Hazánkban elsősorban a mezei cickafark virágos 
hajtását gyűjtik és használják, a gyógyászatban előszeretettel 
alkalmazzák gyulladáscsökkentő, görcsoldó és étvágyjavító hatása 
miatt. Mechler Anna legújabb meséjében arra keresi a választ, hogy 
vajon ki lesz e jótékony hatású gyógynövény tündére? Cili 
személyében egy olyan tündérlány kapja ezt a feladatot, aki képes 
maga körül meglátni a hétköznapi csodákat is … A kedves mesék 
amellett, hogy egy igazán szerethető tündérkét ismertetnek meg az 
olvasóval, sok-sok titokba is beavatják a gyerekeket a gyógynövények 

csodálatos világából.”     Láng Anna rajzaival    5+ 
 

Vonat mesék nagykönyve  „Szerintetek hány kocsiból áll a 
világ leghosszabb vasúti szerelvénye? Hogy lehet időben leszállni, ha 
nem nyílik ki egy vasúti kocsi ajtaja? Vajon a gőzösök a gyorsabbak, 
vagy a dízel-villamos mozdonyok? Hány méteren fut a világ 
legmagasabbra épített vasútvonala? Mi az a gurítódomb? És kik 
lehetnek azok az apró lények, akik megdézsmálják az utasok 

elemózsiás kosarait? Mechler Anna és Hajba László 
olvasmányos, színes és humoros könyvükben számos érdekességet 
elárulnak nekünk a vasútról, illetve az állomásokon zajló életről.” 

 
Disney – Micimackó mesegyűjtemény 
„Ez a mesekönyv tizenöt bűbájos történeten keresztül mutatja be a 
kicsiknek, mit is jelent az igaz barátság. Tarts Micimackóval és 
társaival, és tanulj te is a gondoskodásról, a segítségnyújtásról, az 
elválásról, egymás hiányának megéléséről és a tartós barátságok 
kialakításáról.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alexandra Rigos: Méhek és darazsak  (Mi MICSODA)   
 

Illés Andrea: Mi leszek, ha nagy leszek? - 
Mesterségek, foglalkozások nagy mindentudója 
„Mi szeretnél lenni, ha felnősz? Milyen hivatást válassz magadnak, 
amivel boldogan foglalkoznál akár egy életen át? Egyáltalán milyen 
foglalkozások vannak manapság? Mit csinál a geológus, a jogász, mit a 
filmrendező, a csillagász vagy a közgazdász? 
Szeretsz másoknak segíteni? Megrögzött sportrajongó vagy, esetleg 
imádsz énekelni? Állandóan a könyveket bújod, vagy a matek hoz 
lázba, netán szívesen kémleled az éjszakai égboltot? Melyik az a 
foglalkozás, mely téged is lekötne, melyben kiteljesedhetnél? És 
egyáltalán: milyen érdekes dolgokkal foglalkozhatsz, ha nagy leszel?” 
7-10 
 

Lovász Andrea (szerk.): Tengerecki - Kalandok 
Magyarországon „Tudod, kik laknak a Holdvilág-árokban? Miről 
kapta a nevét a Balaton? Hol élnek a kőóriások? Mennyire ismered 
Magyarország titkos helyeit, rejtett természeti képződményeit? A 
Tengerecki, a népmondákat továbbgondolva egy kortárs, modern 
legendárium alternatív, varázslatos földrajzot kínál, negyven 
különleges mesét kortárs magyar íróktól.  Térképmelléklettel!” 
 

Zúdulók (Panthera 5.) 
A kalandregény-sorozatról:  „Adva van – egy titokzatos, párduc alakú 
hegy (a Panthera) – egy csapat gyerek (Gekkó, Vince, Hétfejű Helga, 
Virág, Noémi, na és persze Kismukk, aki az egész történetet 
feljegyzi az utókornak) – egy kezdetektől fogva gyanús hegymászó 
(Meredek Johnny), egy barátnő (Lavínia), – egy kutya (Everest) – egy 
talpraesett portás néni (Rozika) – és egy igen furcsa szerkezet, ami 
bárkit és bármit tetszőleges méretűvé tesz (az Átméretező). 
Az egész csak egy hegymászó szakkörnek indult… 
izgalom, nyomozás, barátság, túlélés – lebilincselő olvasmány a 
Rumini után és az Időfutár előtt…”    8+ 
 

Fabian Lenk: Az utolsó lovag  (Idődetektívek sorozat) 
„Julian, Kim és Leon bűnözők nyomát kutatják a múltban. Ám az 
időutazások nem veszélytelenek... 
Füssen, 1508. Az idődetektívek I. Miksa német-római császár 
udvarába utaznak. Az uralkodót "az utolsó lovag"-ként emlegetik a 
történelemkönyvek. Miksa egy nagy lovagi tornát rendez, amelyen a 
barátok szeretnének jelen lenni. De a díjátadó ünnepségen óriási 
riadalom támad: valaki egy nyílvesszőt lő a lelátóra, amely a császár 
és a püspök feje mellett fúródik a fába. Vajon melyikük volt a 
célpont, és miért?”  9+ Krimi a reneszánsz korából, szószedettel a 
korszak jellemző kifejezéseivel, függelékkel a történelmi tényekről   

 
Tarr Ferenc: Harmónia, a zenék birodalma 
„Melódia királykisasszony szeretné megtalálni a saját hangját. Elindul 
hát Harmóniában, a zenék birodalmában, hogy végigjárja mind a négy 
tartományt – Folkiát, Imprót, Poppiát és Klasszikát. Kalandos útja 
során megismer sok-sok hangszert, stílust, formát, zenészt, 
zeneszerzőt, énekest – és hall nagyon sokféle zenét. Vajon melyik 
lesz az övé?  Tarr Ferenc könyve a zene egészére koncentrál: 
teljesen egyenlő arányban szól a népzenéről, a jazzről, a popról és a 
klasszikusról is – sok-sok érdekességgel, tudnivalóval, hallgatnivalóval 
és Baranyai (b) András fantasztikus rajzaival.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lucy Strange legendákat és mágiákat ötvöző kalandregénye: A 
nővérek átka    „Küzdelmes az élet Willa, Grace, Freya és három 
húguk számára. A hat, anya nélkül maradt lány egy tanyán él és 
dolgozik rettegett apjuk és egy átok árnyékában. Mikor megérkezik a 
vidékre a titokzatos Telihold vásár, a legidősebb lány, Grace végre 
egy kis vidámságot csempészhet az életébe, ám másnap, mikor a 
mutatványosok tovább vándorolnak, neki is nyoma vész. 
Willa utánaered, az Elveszett mocsáron át követve nyomait, ahol sűrű 
árnyak gyülekeznek. Ha sikerül közöttük átvergődnie, és egyesíteni 
családját, talán az apja által rejtegetett titkokra is fény derül, és 
szembenézhet legmélyebb félelmeivel…”  10+ 
 
Catherine Gilbert Murdock: Fiú könyve 
„A rejtélyes múltú, púpos, sokat gúnyolt Fiú ért az állatok nyelvén és 
ügyesen mászik fára. Talán ezért is viszi magával Secundus, a különös 
zarándok, hogy együtt gyűjtsék össze Szent Péter hét értékes 
ereklyéjét. A Fiú hamarosan rádöbben, hogy gazdája korántsem 
ártatlan vándor, de kitart mellette, mert hiszi, hogy útjuk végére 
kiderül, hogy ő is lehet-e ugyanolyan, mint a többi fiú.”   12+ 
 
Frank Schwieger: Merlin és bandája - Lovagkor újratöltve   
„Legendás történetek a legnagyobb lovagkori arcokról! 
Tényleg olyan kalandos volt a középkor? Hogyan tudta Arthur kihúzni 
a sziklából a híres Excalibur kardot? És miért fürdött meg Siegfried 
a sárkányvérben? Hogy nézett ki egy lovagi vár? Hogyan lett Robin 
Hood a tolvajok fejedelme? … A lovagkori történelem legizgalmasabb 
sztorijai vadiúj csomagolásban – Merlin, a nagy varázsló 
vezényletével. Vigyázat, a könyv súlyos, nyolc napon túl gyógyuló 
nevetőizomgörcsöket okozhat!”  10-14 
 
Rick Riordan: A lángoló Labirintus (Apollón próbái 3.) (Félvér 
Tábor Krónikák 11.)  „Apollón úgy felbőszíti az apját, Zeuszt, hogy az 
letaszítja őt az Olimposzról. Legyengülten és összezavarodva, egy 
hétköznapi tinédzser képében landol New Yorkban. Az égi hatalmától 
megfosztott négyezer éves istenségnek meg kell tanulnia, hogyan 
maradjon talpon a modern világban, amíg vissza nem férkőzik Zeusz 
kegyeibe…”  12+ 
 

Fenyő D. György: Útikalauz a vershez c. könyve „25 
kortárs és klasszikus magyar szerző művén keresztül megmutatja, 
hogy a költészetről lehet és érdemes beszélgetni, és rávezet, hogy a 
költészet igenis mindenkihez és mindenkiről szól. 
Fenyő D. György mögött hosszú évek tanári tapasztalata áll, éppen 
ezért pontosan tudja, hogyan lehet jól szólni a fiatalokhoz. Közös 
gondolkodásra sarkall, és nem életrajzi információkkal tömi az olvasó 
fejét. Érezni és érteni segít a költészetet, nem feleltet belőle…”  

 
 Jean-Claude Mourlevat: Putifár tanár úr visszavág 
„Ahogy Mourlevat élete, úgy az írásai is különlegesek, szabadon 
szárnyalóak, és bár elsődlegesen gyerekeknek szánjuk, a felnőttek is 
élvezik, mert ráismernek bennük a saját történeteikre. Először 
megjelent a Jakabak, komoly sikere lett, elnyerte a 
közönségszavazatok alapján az első Szívünk rajta!-elismerést is. 
Utána választottuk Putifár történetét, mert tényleg abszurd (vagy 
helytelen!), ha egy tanár bosszút akar állni a tanítványain, de ahogy 
Mourlevat megírta a sorsát, olvasás közben vele érzünk, miközben 
nevetünk és elborzadunk, majd megnyugszunk.” Bővebben:    
https://igyic.hu/mediatar/interjuk/ahol-az-ertekteremtes-a-legfontosabb-
szempont.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boldizsár Ildikó: Amália álmai - Mesék a világ 
legszomorúbb boszorkányáról  „Hold-mezőben, Kancsali utca 3. 
szám alatt lakik Amália, a világ legszomorúbb boszorkánya, aki azt 
meséli el nekünk, hogyan telt élete első száz esztendeje: hogyan 
rendezgette pöttyösbögre-gyűjteményét, hogyan játszott az esővel 
a Páfrányos Tisztáson vagy épp a Mélyvizű Tó partján, s miről 
álmodott fűtakarója alatt. Ki volt Emília és a Világ-Síró-Asszony, 
mire vágyott a Csillagnéző Fiú, miért rikkantott kilencet a Fekete 
Vízimadár, és mi történt a Nap és a Hold első találkozásakor? Játék, 
szerelem, álmok – Boldizsár Ildikó gyerekekhez és felnőttekhez 
egyaránt szóló meséinek költői szépségét Szegedi Katalin rajzai 
teszik teljessé.” 

 
Kolozsi Angéla: Bódog és Szomorilla 
„Bódog királyfinak nincsen birodalma. Csak egy kopott, üres bőröndöt 
vonszol maga mögött a vége-nincs országúton. Alattvalója is alig 
akad, akinek parancsolgatna. Csak két tökkelütött szolgája van, de 
azokkal meg mire megy? Hiszen maga sem tud se viselkedni, se írni-
olvasni. Magában mérgelődik és duzzog, míg szembe nem jön 
Szomorilla. Szomorilla, aki hiába tündér, nem tud varázsolni. Ha pedig 
mégis sikerül egy varázslat, ő észre sem veszi. Nem kedves és nem 
akar segíteni senkin: nincs benne semmi tündéres. Amíg meg nem 
ismeri Bódogot. Vajon sikerül jól nevelt és bölcs királyt faragni 
Bódogból? Kedves és magabiztos tündért Szomorillából? A Hepp 
Trupp díjnyertes bábelőadása meseregény formájában, Szalma Edit 
festői képeivel nevettet meg és gondolkoztat el kisiskolástól 
felnőtt korig.” 

 
Ajándékba kaptuk Luzsi Margó  Mesélj nekem sorozatából…  

Tündérekről és boszorkányokról  „Ebben a kötetben nem 
csak olyan ismert mesék találhatóak, mint Tündér Ilona és Árgyilus 
királyfi szép története, de olyan kevésbé ismert, de legalább annyira 
szépek is, mint Benedek Elek Gyöngyikéje. Tündérek és boszorkányok 
elevenednek meg magyar és szász népmesékben boszorkányosan 

bűbájos rajzok kíséretében.” 
 

Sárkányokról és ördögökről „Ebben a kötetben olyan ismert 
sárkányokról és ördögökről szóló mesék szerepelnek, mint például a 
Szerencsepróbáló királyfi, vagy Arany János Fehérlófia című meséje. 
De megtalálhatók a kötetben kevésbé ismert történetek is, mint 
például A sárkányifjú, vagy Az üveghegyi királylány című népmese.” 

 
Furfangos emberekről „Ebben a kötetben olyan népszerű 
furfangos emberekről szóló mesék szerepelnek, mint például 
Benedek Elek meséje, A szegény ember királysága, vagy a Mátyás 
király aranyszőrű báránya című népmese. De megtalálhatók a 
kötetben kevésbé ismert történetek is, mint például A néma 
királylány, vagy A mesélő testvérek című magyar népmese.” 
 
 
Fodor Marcsi: 20 rendkívüli magyar, akit az egész 
világ ismer „Ebben a kötetben húsz olyan magyar ember 
történetét találod, akik felfedezéseiknek, találmányaiknak, 
alkotásaiknak köszönhetően világszerte ismertek. A könyvet 
fellapozva megtudhatod, hogyan indultak el és mentek végig azon az 
úton, amely a világhírnév felé vezetett.”   12-99 

 
 
 


