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Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv. Budapest: Sanoma, 2011.

A Nagy családkönyv olyan nagy formátumú, összegző mű, amelyből a gyermekeiket,
unokáikat nevelő szülők, nagyszülők minden kérdésükre választ kaphatnak. Vekerdy Tamás,
a Nők Lapja ismert gyermekpszichológusa különleges alapossággal és részletességgel
foglalkozik a családban felmerülő szokatlan helyzetekkel és nevelési problémákkal.
Tanácsokat kapunk a csecsemőkori gondokra, a későbbi iskolai, kamaszkori furcsaságokra,
vagy a válás, eltávozás folytán adódó kétségeinkre. Témáit a szerző, mint mindig az olvasók
leveleiből, tehát a mi tapasztalatainkból és élményeinkből meríti.
Cserti Csapó Tibor: A cigány népesség a gazdasági-társadalmi térszerkezetben. Pécs: PTE
BTK Oktatáskutató Központ: Virágmandula Kft., 2011.

Cserti Csapó Tibor a PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének docense, több
évtizede foglalkozik a magyarországi cigányság társadalmi helyzetének kutatásával. A szerző
komplex látásmódját jellemzi, hogy úgy ír a hazai cigányság társadalmi jellemzőiről, hogy
miközben kiragad és elemez egy-egy területet – a demográfiai helyzet, az iskolázottság, a
munkaerő-piac problematikája, az életkörülmények alakulása, stb. – rámutat az azok közötti
összefüggésekre, oksági viszonyokra. Nem csak a cigányokról tudunk meg többet, de ezeket
az ismereteket a magyar társadalom és gazdaság fejlődésébe helyezi. S nem csak a jelennel
foglalkozik, de történetiségében láttatja a probléma gyökereit, s ahol kell, a jövőbe is tekint,
prognosztizál.
Konstam, Angus: A kalózkodás igaz története. Pécs: Alexandra, 2011.

A kalózok története akkor kezdődött, amikor az ember először tengerre szállt. Angus
Konstam rendkívüli szakértelemmel, mégis szellemesen és olvasmányos módon mutatja be a
kalózkodás jelenségét az ókori egyiptomiaktól kezdve a fosztogató vikingeken és a
kalózkodás aranykorán át egészen a jelenig. E különleges, térképekkel, korabeli metszetekkel
és színes illusztrációkkal gazdagított könyv elválasztja egymástól a valóságot és a hollywoodi
fikciót, s hitelesen tárja fel a kalózkodás elvetemült és halálos mesterségének minden
részletét.
Laws, Bill: Ötven növény, amely megváltoztatta a történelmet. Budapest: Kossuth, 2012.

Ez a különlegesen szép kötet látványosan mutatja be azokat a növényeket, amelyek a
legnagyobb hatással voltak az emberi civilizációra. Szó esik olyan termesztett gabonákról,
mint a rizs és a búza, amelyek az emberiség nagy részét táplálják, és olyan fűszer- és
gyógynövényekről, amelyeket nagyra értékelünk gyógyító hatásuk vagy különleges zamatuk
miatt. A könyv különböző korok gazdasági, politikai és társadalmi eseményeinek tükrében
veszi sorra azokat a növényeket, amelyek a történelem folyamán a legfontosabbnak
bizonyultak.
Gyurcsáné Kondrát Ilona: Daganatos betegek nagy diétáskönyve. Budaörs: SpringMed,
2012.

A daganatos betegségek kialakulásában feltételezhetően 30-60%-ban van jelentősége az
étkezés minőségének. A szerzők a tudatos, egészséges táplálkozást javasolják a daganatos
betegségben szenvedőknek, amely segíti, és nem helyettesíti az egyéb kezeléseket. A könyv
nem csupán a daganatos betegeknek szól, hanem mindenkinek, aki ügyel egészségére,
egészségtudatosan él és elfogadja a tényt, hogy megfelelő táplálkozással a daganatos
megbetegedések kialakulásának kockázata csökkenthető! Az egészséges táplálkozás
megvalósításához érdemes megismerni a táplálkozási ajánlásokat, kipróbálni a könyvben
szereplő változatos és egészséges ételek receptjeit.
Szabó Győző: Toxikóma. Tíz év drogvallomásai. Budapest: Libri, 2012.

„El akarod olvasni ezt a könyvet. Mert nem akarod, hogy drogos legyen a fiad. Vagy éppen
azért, mert függő a lányod. Mert iszonyúan vonz a mámor, vagy, mert kegyetlenül taszít a
cucc, mégis mindennap beadod magadnak. Vagy csupán tudni szeretnéd, megéri-e tisztának
maradni. Győző egy bátor srác Nyírbátorból. Felkavaró őszinteséggel meséli el, mennyire
szórakoztató és kalandos az út a pokolba. Kendermezőkön és mákföldeken vezet keresztül,
egészen a halál küszöbéig. Visszafelé viszont annál gyötrelmesebb. Győzőt mára egy ország
ismeri, de a tíz évig tartó zuhanását szinte senki. Illetve egy valaki mégis, az őt kijózanító
Morpheus, aki nem más, mint Dr. Csernus Imre. Hány embert veszített el Győző, mire
megtalálta önmagát és az édes életet? Ezt a könyvet el fogod olvasni.”
McIntyre, Anne: Gyógynövények cserépben. Budapest: Ventus Libro, 2012.

Könyvünk bemutatja, hogyan termeszthetjük meg otthonunkban mindazt, ami a legfontosabb
negyven gyógyír elkészítéséhez szükséges. A részletesen leírt receptek alapján könnyen
előállíthatjuk a leghatékonyabb készítményeket - a krémektől a borogatásokig. Tanácsokat
kapunk a gyógynövények ültetéséhez, elhelyezéséhez és gondozásához, a kislexikon pedig
részletes tájékoztatást ad arról, hogy mit mire használjunk.
Tátrai Zsuzsa: Az orchideák gondozása. (Kertészkönyvtár sorozat) Budapest: Mezőgazda,
2011.

Az orchideák családjába harmincezer faj és százezernél is több hibrid tartozik, a Föld
majdnem minden részén megtalálhatók. Néhány évtizede még csak külföldön
csodálkozhattunk rá az ablakokban viruló, különleges orchideákra. Szerencsére ma már
virágüzletekben, kertészetekben, kiállításokon mi is könnyen hozzájuthatunk egy-egy cserép
szép orchideához. Ahhoz azonban, hogy otthonunkban is sokáig, akár évekig

gyönyörködhessünk bennük, meg kell tanulnunk az ápolásukat. A szerző bevezet e gyönyörű
növények varázslatos világába, ismerteti a legnépszerűbb fajokat, hasznos gyakorlati
tanácsokat ad a kezdőknek, de találnak újdonságot a régóta orchideákkal foglalkozó
növénykedvelők is. Választ kapunk azokra a kérdésekre is, hogy milyen élettérben, milyen
hő- és fényviszonyok, páratartalom mellett mutatják meg legszebb formájukat az orchideák,
hogyan ültessük át, mire kell vigyázni az öntözésüknél.
Tobai Róbert: A Nők Lapja Konyha 100 legjobb húsétele. Budapest: Sanoma Media, 2011.

A Nők Lapja Konyha könyvsorozatnak újabb részében ezúttal a 100 legjobb és legkedveltebb
húsétel-válogatását láthatjuk. A könyvben helyet kapnak 30 perces ételek, egyserpenyős
fogások, gyorsan elkészíthető és ünnepi fogások illetve a férfiak kedvenc ételei is. Tobai
Róbert séf receptjeivel elsajátíthatjuk azokat a fogásokat, melyeket az igazi szakácsok is
alkalmaznak, és amiknek köszönhetően elkészülnek a legfinomabb és legkülönlegesebb
húsételek is úgy, ahogyan az egy étteremben lenne. A könyvben kezdők és haladók egyaránt
találnak számukra megfelelő recepteket a szárnyasoktól egészen a komolyabb marha- vagy
bárányhúsokig.
Lord, Walter: A Titanic pusztulása. Az utolsó éjszaka leghitelesebb története – több mint 60
túlélő visszaemlékezése alapján. Budapest: Partvonal, 2011.

2012. április 15. a Titanic szomorú tragédiájának 100. évfordulója. Jó néhány év eltelt tehát a
jéghegy és az úszó csoda végzetes találkozása óta, de mit sem csökkent az érdeklődés a gigász
iránt, amely azon a végzetes éjszakán a tenger fenekére süllyedt. Walter Lord ma is
klasszikusnak számító műve 1955-ben jelent meg, a hajó roncsainak 1985-ös felfedezése és
James Cameron 1997-es, tizenegy Oscar-díjat nyert romantikus filmdrámája előtt. A Titanic
pusztulása rögtön a bestsellerlisták élére került, és a hajót övező mítosz kialakulásának egyik
legfontosabb momentumává vált. Sikerének titka nem utolsósorban abban rejlik, hogy a
szerző a végzetes éjszaka eseményeit több mint 60 túlélő visszaemlékezése alapján rakta
össze. A felkutatott szemtanúk közül ma már senkivel sem tudnánk beszélni, épp ezért ez a
könyv marad a tragédia legfontosabb krónikája.
Binder, Egon: Füstölés. Hús, kolbászféleségek, hal. Budapest: Mezőgazda, 2011.

Füstöléssel úgy tartósíthatók a húsfélék, hogy közben még különleges ízzel gazdagodnak. A
könyv bemutatja a forró- és hidegfüstölési eljárást és a szükséges eszközöket, tanácsot ad a
megfelelő minőségű fa, illetve forgács beszerzéséhez. Ezen kívül recepteket közöl a
különböző húsfélék, kolbászfélék és halak elkészítéséhez.
Serexhe, Bernhard – Berndt, Christian: Tetőtér-beépítés. (Mestermunka) Budapest: Cser
Kiadó, 2011.

A könyv bemutatja az építési anyagokat és módszereket, és ezek tetőtérben való
alkalmazásához ad konkrét tanácsokat (pl. szigetelőanyagok, burkolatok alkalmazása,
fürdőszoba, konyha, gardrób stb. kialakítása). A tartalomból néhány téma: hőszigetelő
anyagok; a pórusbeton alkalmazása; gipszkarton lapok alkalmazása; padozatok; a járófelület;
járólapok és csempék; fürdőszobai, ill. konyhai szerelvények; a belső terek szakipari
munkáinak anyagai és elemei; falazás és vakolás; a hőszigetelés beépítése; tetőfelépítmény
építése; tetősík-ablak beépítése; a tetőszint szigetelése.
Dénes Tamás – Hegyi Iván – Lakat T. Károly: Királyok, hercegek, grófok. Budapest:
MLSZ, 2011.

A magyar labdarúgás - az MLSZ megalakulása, illetve az első bajnokság kiírása óta eltelt éppen egy futballcsapatnyi évtizedben rengeteg sikert élt meg. A legnagyobb sikerek, a
világbajnoki ezüstérmek, a kontinensbajnoki remeklések, az olimpiai győzelmek krónikája a
Királyok, Hercegek, Grófok című könyv, amely a szigorú futballtörténelmi tények mellett
bemutatja a főszereplőket, a társadalmi közeget, felelevenít még soha nem tárgyalt, mégis
jellemző történeteket. Rávilágít, hogyan lett rövid idő alatt Közép-Európa egyik vezető
labdarúgónemzete már az amatőr korszakban a magyar, s boncolgat egy olyan érdekes kérdést
is: aranycsapatról, vagy aranygenerációról ildomosabb-e beszélni.
Szilágyi Palkó Pál: Erdély legszebb túraútvonalai. Túrázók nagykönyve. Budapest: Totem
Plusz, 2011.

Európa egyik legváltozatosabb hegyvilága szegélyezi lakóhelyünket, a kárpáti
medencevidéket: a kőzettani és domborzati sokszínűség, a mozaikosan változó táj meglepően
érdekes túraterepek helyszíne. Különösen igaz ez a Kárpátok Romániában húzódó részeire,
így e túrakalauz erdélyi, partiumi, máramarosi és bánsági hegyi ösvényeket is ismertet. A

túrakönyv célja, hogy átfogó képet nyújtson az erdélyi és Erdély környéki hegyvonulatokról,
mégpedig a legszínesebb és legjellegzetesebb útvonalak, helyszínek ismertetésével. Találunk
benne könnyed kirándulásokat, keményebb csillagtúrákat, vad szurdoktúrákat és többnapos
trekkingeket is.
Turbucz Dávid: Horthy Miklós. Budapest: Napvilág, 2011.

A kötet célja kiegyensúlyozottan, tudományos alapossággal, de mégis közérthetően bemutatni
Horthy Miklós életét. A munka elsősorban a történettudomány eddigi eredményeinek az
összegzésére vállalkozik, de fontos célkitűzése az is, hogy a kormányzó életútjának
kronologikus tárgyalása során Horthy ellentmondásos megítélésének okai, gyökerei és főbb
jellemzői is megvilágításra kerüljenek.

