
KULTURÁLIS- ÉS PROGRAMAJÁNLÓ
BŐHM KORNÉL

Karaktergyilkosság – Lejáratás a gúnynévtől az álhírig

Miért olyan népszerű kommuniká-
ciós fegyver a karaktergyilkosság?
Melyek a leggyakrabban alkalma-
zott sémák?
Hogyan lehet újraépíteni a jó hír-
nevet egy-egy lejárató akció után?
A karaktergyilkosság közel egyidős 
az emberiséggel, Egyiptomtól az 
ókori Görögországon át az antik 
Rómáig a hatalomra törő ellenfelek 
eszköze volt, és az is maradt mind 
a mai napig. Ugyanakkor a hitel-
fosztásnak nem kizárólag ismert emberek, politikusok eshetnek 
áldozatul. A lejáratás jelen van a hétköznapokban, a gazdasági 
életben, a munkahelyeken, a családban, szűkebb és tágabb 
közösségeinkben.
Az olvasmányos kötetből nemcsak a karaktergyilkosság hatás-
mechanizmusát ismerhetjük meg, de azt is, hogyan lehet haté-
konyan küzdeni a lejáratás ellen. A szerző az egyes történelmi 
korok jellegzetes esetein vezet végig egészen a legfrissebb köz-
életi botrányokig, magánéleti párhuzamokig, a reputáció hely-
reállítását célzó lépésekig.
Ár: 3 150 Ft HVG Könyvek

Gáspár Bea: Bea konyhája 3
Bea immár harmadik könyve ezúttal sem okoz csalódást: fino-
mabbnál finomabb, klasszikus 
és igazán újszerű fogások kaptak 
helyet a könyvben.
Gáspár Bea újabb receptváloga-
tásából egy nagycsalád minden-
napjai sejlenek fel: van benne 
ételleírás és sztori dőzsöléshez, 
vendéglátásra és hétköznapokra. 
Az első nagy fejezetben hagyo-
mányos ételek Bea módra meg-
csavart receptjeit találjuk, például 
a lekvárral bolondított mákos 
tésztát, a töltött aranygaluskát, 
vagy a klasszikus menzás fogások megújított változatait, mint 
a rántott párizsit krémes krumplifőzelékkel, vagy a krumplis 
lasagnét. A könyv második részében modern ételek receptjei 
sorakoznak. A mai konyhatechnológia sztárja, a konfitálás vagy 
a csirketerrine. Bea receptjeinek olvasása és elkészítése minden-
kit rádöbbent, hogy az olyan különleges alapanyagok is, mint a 
kapribogyó, a batáta vagy a ricotta, néhány ügyes trükkel meg-
szelídíthetők, és a család kedvenceivé tehetők. 
A kötetben kezdő és haladó konyhatündérek egyaránt találnak 
fakanalukra valót.
Ár: 5 990 Ft BOOOK Kiadó

Beh Mariann: Levendula
Beh Mariann kertészmérnök 
2014-ben alapította a Bazsa-
likomos kert névre hallgató 
családi kisvállalkozást. A kert-
jükben termesztett gyógy- és 
fűszernövények, ehető virá-
gok felhasználásával teakeve-
rékeket, fűszersókat készít és 
értékesít. 2018-ban megjelent 
A kert konyhája című könyve 
különleges képi világával és 
szakmai, mégis szórakoztató 
leírásaival e növények fel-
használásának sokszínűségét 
mutatja be. 

Legújabb könyvének főszereplője a levendula. E rendkívül izgal-
mas növényhez gyermekkori emlékek fűzik. Mariann a levendu-
lát évek óta termeszti, és számtalan módon fel is használja, amit 
a könyv hasábjain az olvasókkal is örömmel megoszt. Emellett 
bemutatja a különböző levendulafajtákat, a levendula termesz-
tését, aratását, feldolgozását, és a hazai levendulatermelőket. 
Mindezt 30 levendulás ínyencség receptje pecsételi meg.  

Ár: 6 990 Ft BOOOK Kiadó

Krausz Gábor: Családom és egyéb 
receptfajták – #krausztronomia

Krausz Gábor, a vagány és rusztikus 
stílusáról ismert séf kedvenc recept-
jeit gyűjtötte össze ebben a modern 
és egyedi receptkönyvben. Hogyan 
lesz valakiből konyhafőnök és ismert 
éttermek keresett séfe? Hogyan lehet 
összeegyeztetni a családi életet a 
nyilvános szereplésekkel? Mit taná-
csolna húsz évvel ezelőtti önmagá-
nak? Mi a #krausztronomia sikerének 
receptje? 

A könyv elkészítéséhez profi csapat állt össze: a fotókat Boldog 
Ati készítette, a főzéshez a Tintahal Design biztosította a hely-
színt, az ételeket elkészítésében Vomberg Frigyes (mentor, séf és 
barát egy személyben), valamint Milutinovits Panka food stylist 
segédkezett. Krausz-Tóth Gabi egészen új oldaláról mutatkozott 
be a könyv előkészületeinél, stylist és sminkes szerepkörben 
vett részt a csapat munkájában. 

A vidám történetek, magyaros és más országok ízvilágát feli-
déző receptek és ínycsiklandó ételfotók mellett sosem látott 
képeket láthatunk a szerzőről és családjáról a kötet lapjain. 

Ár: 5 999 Ft Partvonal Kiadó
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Erdőmentő küldetés 
kiállítás és kalandjáték
Budapest, Vajdahunyadvár 

2022. január 02-ig

www.programturizmus.hu

Karácsonyi Vásár 
Budapest, Vörösmarty tér

2021. december 31-ig

www.programturizmus.hu

Cezanne-kiállítás 

Budapest, Szépművészeti Múzeum

2022. február 13-ig 

www.esemenymenedzser.hu

Buborék Show az 
Öveges Színpadon

Budapest, Csodák Palotája

2021. december 18-19-ig

www.programturizmus.hu

Adventi Vásár Kézműves 
és Mesevásár

Pécs

2021. december 24-ig

www.programturizmus.hu

Badacsonyi Gasztrohegy. 
Kiváló borok és ínyenc falatok!

Badacsony-Badacsonytomaj

2021. december 28 – 30-ig

www.programturizmus.hu

Mága Zoltán Újévi Koncert
Budapest

2022. január 1.

www.programturizmus.hu

XIV. Budapesti Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál 

Budapest

2022. január 12 -17-ig

www.programturizmus.hu

Fonyódi Kolbászfesztivál
Fonyód

2022. február 11 – 13- ig

www.fonyod.hu
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