
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
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Magyar kincsek, ereklyék című kötetünkben a magyarsághoz 

fűződő értékes, múltidéző tárgyi emlékeket szedtük csokorba, 

felidézve a hozzájuk kapcsolódó, fordulatos históriákat és 

érdekes életeket. E mesélő tárgyak többé nem múzeumok, 

kincstárak vitrinjében raboskodó néma emlékek csupán, hanem 

"ők" maguk a megelevenedett történelem - finoman egymásba 

sodorják a múltbeli eseményeket és az emberi sorsok fonalát. 

Koronázási kincsek, írott emlékek, kultikus tisztelettel övezett 

tárgyak és pompás ötvösremekek - egy kötetben. Kizárólag 
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Egység az élettel - Ébredj egy új életre a most 

hatalmában 

 

ÚJ KÖNYVEINK  
Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 
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Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Infotéka - Szakirodalom 

Bár semmi sem képes felkészíteni egy férfit az apaságra, ez a könyv 

igencsak közel jár hozzá. A Várandósak vagyunk! részben kézikönyv, 

részben lelkifröccs, és Adrian a leginkább rettegő leendő apukáknak is 

vigaszt és létfontosságú tanácsokat nyújt." 

(Jill Smokler, a Scary Mommy alapítója) 

Adrian Kulp fejében rengeteg gondolat kavargott, amikor meghallotta a 

nagy hírt, hogy felesége első gyermeküket várja, de a mindent elsöprő 

érzés a félelem volt. Miután szembesült a feleségét kínzó 

bizonytalanságokkal, rádöbbent, hogy az első gyereküket váró kismamák 

éppúgy szoronganak a várandósságtól, mint a férfiak - csak nekik nincs 

választási lehetőségük. 

A Várandósak vagyunk! - Kezdő apukák terhességi kézikönyvében a 

háromgyermekes (és a negyedik is úton van már) "megélhetési apuka" 

megosztja nehéz úton elsajátított tudását, és megmutatja, hogyan lehetünk 

aktív szerepet vállaló, támogató partnerek a várandósság alatt. Adrian 

gyakorlatias tanácsai révén a legkevésbé felkészült férfi is tettre készen és 

teljes készültségben várhatja a nagy napot. 

Adatok heti bontásban a baba fejlődéséről és a kismama állapotáról, hogy 

pontosan megfelelhessünk partnerünk szükségleteinek 

Túlélési tippek a "negyedik trimeszterhez" az első hónapokra és az 

újszülöttel való élethez  
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űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 
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valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 
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valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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elméjűek maradhatunk, és erőfeszítés nélkül jobban teljesíthetünk. E könyvben a 

New York Times bestsellerszerző, idegsebész, dr. Sanjay Gupta a világ 

legnevesebb tudományos szakemberei élvonalbeli kutatásainak eredményeit 

foglalja össze, amelyek segítségével megóvhatjuk és fejleszthetjük agyunk 

egészségét, illetve megőrizhetjük kognitív képességeinket - bármely életkorban. 

A könyv lerombolja az öregedéssel és a kognitív hanyatlással kapcsolatos 

leggyakoribb tévhiteket, elárulja, létezik-e "ideális" étrend és testedzési forma az 
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távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Infotéka - Szakirodalom 

A nyelv változik. A fogalmak kitágulnak, beszűkülnek, elszürkülnek vagy 

meghamisítják őket. De az Élő és Éltető Isten beszéde eleven! Ezt az 

elevenséget igyekszik megjeleníteni ez a fordítás - vagy inkább megfejtés. 

Szokatlan szókapcsolatokkal és kiemelésekkel szolgálja a megértést. A 

Biblia-fordítók pátosza és a történelem pora nélkül szólal meg szívünkben 

ez a könyv. Felragyog a Mindenható szellemessége. Örüljetek velem 

ebben! 
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Infotéka - Szakirodalom 

A Magyar Királyság keleti részén a Buda elestét követő évtizedekben 

kiformálódó új magyar állam, a fejedelemség igazi aranykort hozott 

Erdély számára. Bár a keleti országrész össze is roppanhatott volna a két 

korabeli világhatalom, az Oszmán és a Habsburg Birodalom kegyetlen 

összecsapásaiban, a fejedelemség nem csupán túlélte a számára meg-

adatott mintegy százhúsz évet, de különálló országként megőrizte a 

Magyar Királyság alkotmányosságának hagyományait, miközben 

anyanyelvű kultúránk páratlan értékeit teremtette meg. Erdély fejedelmei, 

noha az oszmánok kényszer szülte vazallusai lettek, mindvégig 

megmaradtak magyarnak és európainak. Nemzetük érdekeit képviselve 

igyekeztek egyensúlyozni a két nagyhatalom szorításában és országukat 

megtartani a keresztény Európa kereteiben. Volt közöttük tehetséges 

államszervező és túlzó álmodozó, nagyszerű hadvezér és a művészeteket 

nagyra becsülő elmélkedő alkat, de volt gazdasági szervezőtehetség és 

pragmatikus célokat kitűző államférfi egyaránt. A legnevesebb erdélyi 

uralkodói dinasztia, a Báthoryak európai rangja már a 16. század végén 

biztosította az ország helyét a kelet-európai államok között, de a 

fejedelmek közül a legtehetségesebb, Bethlen Gábor még nagyobb sikert 

ért el. A 17. század első felére sikerült a fejedelemséget az európai 

protestáns országok szövetségi rendszeréhez kapcsolnia, nevet, elismerést, 

megbecsülést - és persze nem kevés ellenséget is - szereznie maga és 

országa számára. Az a politikai értelemben tünékeny, illékony világ 

azonban, amelyre a Tündérkert kifejezés eredetileg utalt, a 17. század első 

felére már egy szellemi és anyagi javakban bővelkedő, vonzó országot 

jelentett.  
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Infotéka - Szakirodalom 

Hitler népállama című monográfiája és a magyar zsidók üldöztetéséről és 

elpusztításáról szóló Az utolsó fejezet című könyvét a magyar közönség is 

ismerheti. 

Kötetünk a német-zsidó együttélés különféle korszakait pásztázza végig. 

A legrégebbi történet az 1510-es évbe visz el bennünket, amikor 

Berlinben egy bírósági eljárásnak álcázott pogrom keretében 51 gazdag 

zsidó polgárt fosztottak meg vagyonától és életétől. Götz Aly mélyebb 

történelmi kontextusba ágyazza fő témáját, a nemzetiszocialista korszakot. 

Újdonságnak számít a hitleri korszak elemzése gazdaságtörténeti 

szempontból, mert ez ad igazi választ arra, hogy a német társadalom 

túlnyomó része miért volt Hitlernek oly mértékben elkötelezett híve 

egészen a háború végéig. A német költségvetés a magánbankokkal együtt 

valósággal kifosztotta a megszállt országokat, és az elhurcolt 

zsidók vagyonával finanszírozta gyilkos háborúját. Eközben az ország 

(árja) német lakosai viszonylagos jólétben éltek, s a zsidó házak és 

vagyonok fosztogatásával még gazdagodtak is. 

Kötetünk felveti a nemzetiszocialista hatalmat kiszolgáló történészek 

személyes felelősségét, valamint azokét az orvosokét is, akik az 

eutanáziaprogram keretében gyermekeket gyilkoltak. Tudományos 

karrierek épültek az így szerzett anatómiai adatok elemzésére. Aly 

felderítette a laboratóriumi preparátumok eredetét, és erőfeszítéseinek 

köszönhetően a meggyilkoltak földi maradványai örök nyugalomra leltek 

egy müncheni temetőben. 

Kölcsönzési ablak 

 

 

http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
https://www.libri.hu/szerzok/dr_jason_fung.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 

tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 

tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani 

állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális 

eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 

makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek 

távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 

hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. 

Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 

hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan 

űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már 

megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya 

hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres 

volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 

Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben 

néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan 

összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton 

regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: 

mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  

2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 

Kölcsönzési ablak 

 

 

Füredi Júlia 

 

ELÉG! - Kiégtem. Most hogyan tovább? 

 

 

ÚJ KÖNYVEINK  
Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 

Hányszor érzed úgy a lelked mélyén, hogy ELÉG? Hogy már nem bírod 

tovább, nem tudsz többet vállalni? Hogy egyszerűen nincs energiád és 

kedved semmihez? Hogy folyton fáradt vagy, mégsem tudsz elaludni, 

mert amint leoltod a villanyt, elkezdenek száguldani a gondolataid? Hogy 

ha még valami történik vagy még valaki beszól, felrobbansz, mert már 

pattanásig feszülnek az idegeid? Hogy képtelen vagy koncentrálni, és 

mindent elfelejtesz? Hogy ha a dolgok így mennek tovább, arra rámegy a 

párkapcsolatod, a családod? 

Látszólag talán magabiztosan helytállsz a világban, csak belül érzed 

magad elcsigázottnak, üresnek, kedvetlennek, néha kétségbeesettnek. 

Próbálsz úgy tenni, mintha minden rendben lenne, de érzed, hogy valami 

nagyon nem oké. Akkor ez most mi: depresszió, krónikus fáradtság, 

pánik? 

Egyik sem. Ezek a kiégés tipikus tünetei. Azt mondod: semmi gond, majd 

meditálsz vagy elkezdesz sportolni. Kérlek, ne tedd, mert nem biztos, 

hogy használsz magadnak. Nem mindegy ugyanis, hogy még csak úton 

vagy a kiégés felé vagy már nyakig ülsz benne, mert más-más módszerrel 

tudod megállítani a folyamatot vagy kilábalni belőle. 

Ebben a könyvben mindent megtalálsz, amit a magad és a körülötted élők 

kiégéséről tudnod kell. A segítségével beazonosíthatod, hogy te hol tartasz 

a tüneteid alapján, és megismerheted a Főnix Programot, melynek 

segítségével elkerülheted a kiégést vagy felépülhetsz belőle. A felkínált 

módszerek és lehetőségek közül szabadon válogathatod ki azokat, 

amelyek a te életedbe a legjobban beépíthetők. Mint ahogy azt is 

megtudhatod, hogy hozzátartozóként, kollégaként vagy vezetőként miként 

tudsz segíteni, ha valakin a kiégés jeleit tapasztalod. 

Dr. Füredi Júlia 

Szervezetpszichológus, vállalatikultúra-szakértő. Banki felsővezetői 

pozíciójából kiégése miatt állt fel. A saját érdekében is alaposan beleásta 

magát a témába, miután pedig önmagán segíteni tudott, úgy döntött, 

felhalmozott tapasztalatait és tudását mások számára is elérhetővé teszi.  

Kölcsönzési ablak 

 

http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/

