
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

Figyelmükbe ajánljuk a könyvtárunk újdonságai között található köteteket, amelyek a gyermekekkel töltött minőségi idő 

eltöltését segítik, az olvasás megszerettetését, a mesék világában való elmélyedést. 

 

Mese Mátyás királyról. A bölcs és igazságos uralkodó. Bosnyák Mihály 

rajzaival. Alexandra Könyvesház Kft., 280 p. 

 

„Ki ne hallott volna a világ legigazságosabb uralkodójáról, a furfangos Mátyás 

királyról? Mátyásról, aki óvja a szegényeket és elesetteket, móresre tanítja a dölyfös 

hatalmaskodókat, és jót nevet, ha valaki még az ő csavaros eszén is képes túljárni? 

A gazdagon illusztrált kötetben százat gyűjtöttek össze a legjobb Mátyás-

történetekből, köztük olyan örökérvényű fabulákat, mint Az igazmondó juhász, A 

kolozsvári bíró és az Egyszer volt Budán kutyavásár. Miközben jót derülünk az 

országot álruhában járó legendás király éles elméjén, illetve a pórul járt kapzsi 

uraságokon és haszonlesőkön, tanulunk is: erkölcsről, igazságról és bölcsességről.”  

 
 

 

 

Lackfi János: Csodafogkrém. Kürti Andrea rajzaival. 2019, Gutenberg Books, 116 p. 
 

„Csak meg kell nyomni a csodafogkrém tubusát, már nyomódik is kifelé a sok mese. 

Mátyás király medvévé változik, büdös boszorkányok nyargalásznak a hátán, és majdnem 

otthagyja a fogát. Heninek olyan vakmerő terve támad, hogy be mer menni a boltba, ahol 

éles ollómadarak cikáznak. Dobozfejű Zsuzsika fejében elfér az egész világ, 

csapágygolyóstul, rakétakilövőstül. A majom gyümölccsel hajigál valakit, és így jó barátra 

tesz szert. Az ezüstcsigákkal kihímzett égen nyávogva röppen tova a kék vakondok serege, 

de nem bolondultunk meg, csak mesélünk.” 

 

 

A Rumini sorozat legújabb könyve: 

Berg Judit: Rumini a Tükör-hegyen. Kálmán Anna rajzaival. 2019. Pozsonyi Pagony Kft., 247 

lap. 

 

„Elég a kalandokból! 

Amikor a Szélkirálynő legénysége megpihen a Gyöngy-lagúnában, és békésen fagyizgatva 

napoznak és úszkálnak, egészen biztosan úgy érzik, hogy most egy ideig végre nyugalom lesz 

körülöttük. 

De persze nem is lenne ez egy igazi Rumini-könyv, ha a számításaikat nem húzná keresztbe néhány 

ártalmatlannak tűnő, ám annál veszélyesebb higanyhidra, aminek a mérgétől Sajtos Rozi nemcsak 

gondolatolvasó lesz, de ha nem tesznek valamit sürgősen, az egész teste ezüstté fog válni. 

Minden titokra fény derül a Rumini kilencedik részéből, még arra is, mi rejtőzik a tükör mélyén!” 
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