KIADVÁNY CÍME
Egy csepp emberség I. könyv

TARTALOM
Kiadó: MAGYAR RÁDIÓ ZRT
Oldalak száma: 354
Borító: KÖTVE
Súly: 900 gr
ISBN: 9789637058417
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2004

HOL KAPHATÓ?
Kereskedelmi forgalomban már nem
kapható, kizárólag az MTVA
ajándékboltjában (1037 Budapest,
Kunigunda útja 64.), illetve a Rádió és
Televíziótörténeti Kiállítóhelyen (1088
Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)
Eredeti ára: 2990 Ft

Küszöbén az estnek csillagfakadáskor dalba fog az ember. Ha már fáj a sorsa
nagyon szépen fájjon. Küszöbén az estnek csillagfakadáskor. Utassy József

Egy csepp emberség könyv II. könyv

Kiadó: MAGYAR RÁDIÓ ZRT
Oldalak száma: 334
Borító: KÖTVE
Súly: 870 gr
ISBN: 9789637058431
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2005
A pillanatot megragadni: nincs a világon szebb és nehezebb feladat. Ezt teszik
a festők, a szobrászok, a filmesek és a rádiósok is. Az itt és most élményét
nyújtani annak a közönségnek, amely sokszor kiszámíthatatlanul felemel,
eldob, de amelynek szeretetére oly reménykedve vágyik minden alkotó. A
rádiósok is féltő szeretettel készítik újabb és újabb alkotásaikat, amelyeket
gyermekeikként óvnak, majd nyújtják át rettegve-szeretett közönségüknek,
hogy ítélkezzen felőlük. Ritka, áldott pillanat, amikor egy ilyen gyermeket a
közönség ugyanolyan odaadóan fogad az első pillanattól kezdve, ahogy azt az
alkotók elképzelték. És csak ezután történhet meg a csoda, hogy
mindannyiunk közös gyermekévé válik az alkotás. Ennek az emberséges
folyamatnak a hangját manapság elnyomja az a tömegkommunikációs
csatazaj, amelynek akarva-akaratlan részese a Magyar Rádió is. Az "Egy csepp
emberség" valamit visszaad közönségének. Naponta visszaad 2-3 percet az
ellopott belső csendből, és így talán a tömegkommunikációs csatazaj sem
visszhangzik már oly hangosan és haragosan bennünk. Az Egy csepp emberség

Kereskedelmi forgalomban kapható,
valamint az MTVA ajándékboltjában (1037
Budapest, Kunigunda útja 64.), illetve a
Rádió és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen
(1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)
Eredeti ára: 2990 Ft

közönség ugyanolyan odaadóan fogad az első pillanattól kezdve, ahogy azt az
alkotók elképzelték. És csak ezután történhet meg a csoda, hogy
mindannyiunk közös gyermekévé válik az alkotás. Ennek az emberséges
folyamatnak a hangját manapság elnyomja az a tömegkommunikációs
csatazaj, amelynek akarva-akaratlan részese a Magyar Rádió is. Az "Egy csepp
emberség" valamit visszaad közönségének. Naponta visszaad 2-3 percet az
ellopott belső csendből, és így talán a tömegkommunikációs csatazaj sem
visszhangzik már oly hangosan és haragosan bennünk. Az Egy csepp emberség
első kötetéből sok ezer példány került az olvasókhoz. Szakemberek mondják:
nagy siker. Én azt mondom: mindannyiunk nagy sikere. Most kíváncsian
várom, hogy hányan csatlakoznak hozzánk a második kötet megjelenése után,
hiszen az Egy csepp emberség különleges, titkos jelszó is lett, amelynek
hallatán emberek találnak egymásra. Ezt tapasztaltam egy fogadáson is,
amikor sorban léptek hozzám a jelenlévők, hogy bemutatkozzanak. Aztán egy
idős bácsi - neve helyett - csak annyit mondott: egy csepp emberség. Ez azt
jelenti, hogy van értelme még az igaz, emberi szónak és gondolatnak, mert
vannak még értő és érző lelkek. Ezzel a hittel indítjuk útjára a második kötetet.
Hollós János

Egy csepp emberség könyv III. könyv

Kiadó: MAGYAR RÁDIÓ ZRT
Oldalak száma: 382
Borító: CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS
Súly: 960 gr
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2005

Kereskedelmi forgalomban kapható,
valamint az MTVA ajándékboltjában (1037
Budapest, Kunigunda útja 64.), illetve a
Rádió és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen
(1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)
Eredeti ára: 2990 Ft

Gazdag a tárház, amelyből a Kossuth Rádió Egy csepp emberség c.
sorozatában útmutató idézeteket merítettek a megszólalók. Csak szemezgetek
a nevekből: Pilinszky János, Kosztolányi Dezső Theodor Wiesengrund Adorno,
Szabó Lőrinc, Thomas Mann, Máté evangélista, Platón, Hamvas Béla,
Hemingway, Arany János, Schiller, Szent Ágoston, József Attila, Weöres
Sándor, Babits Mihály, Makovecz Imre, Kipling, Reményik Sándor, Barsi Balázs,
Vörösmarty Mihály, Hölderlin, Assisi Szent Ferenc, Tamási Áron, Arthur Miller,
Márai Sándor, Hérakleitosz, Pál Apostol, Dzsida Jenő, Picasso, Szophoklesz,
Mécs László, Li Taj-pó, Széchenyi István, Goethe, Mahatma Gandhi, Neumann
János... A neveket olvasva nem csoda, hogy hallgatóink már így köszönnek
nekünk az utcán vagy telefonon: "Egy csepp emberség"! Megszólítási forma
tisztesség vágya, az egymásra találásé, a társkeresésé lett ez a pár szó. A nem
emberléptékű bevásárlóközpontban, ott, ahol a termékaradat szinte

Sándor, Babits Mihály, Makovecz Imre, Kipling, Reményik Sándor, Barsi Balázs,
Vörösmarty Mihály, Hölderlin, Assisi Szent Ferenc, Tamási Áron, Arthur Miller,
Márai Sándor, Hérakleitosz, Pál Apostol, Dzsida Jenő, Picasso, Szophoklesz,
Mécs László, Li Taj-pó, Széchenyi István, Goethe, Mahatma Gandhi, Neumann
János... A neveket olvasva nem csoda, hogy hallgatóink már így köszönnek
nekünk az utcán vagy telefonon: "Egy csepp emberség"! Megszólítási forma
tisztesség vágya, az egymásra találásé, a társkeresésé lett ez a pár szó. A nem
emberléptékű bevásárlóközpontban, ott, ahol a termékaradat szinte
agyonnyom, elszemélytelenít, s már-már árucikknek érzi magát az ember is, a
pénztáros - felismerve hangom - elfelejti beütni a termék árát és kedvesen
suttogva csak ennyit mond: „Egy csepp emberség". A fizikoterápián, amíg
rámteszi a mágnespárnát a nővér, arról beszél, hogy édesanyja esténként
könyvünket olvassa, az éjjeli szekrényén karnyújtásnyira tartja, akár a Bibliát.
A buszon megszólítanak, a reggeli szereplő mondatait idézik, bizonyságul,
hogy összetartozunk: rádiósok, megszólalók, hallgatók. Mindannyiunkat egy
láthatatlan szál köt össze: Egy csepp emberség. Negyven éve nem látott
tanárom hív telefonon, s csak annyit mond: köszönöm az Egy cseppet.
Zavartan hárítom a hálálkodást, hiszen köszönnivalóm nekem lenne és mert az
ember manapság nem szokta a dicséretet De hát mit is tettünk? Csak
elgurítottuk az üveggolyót, amellyel bárki megkaphatja a távolságot. Mégis
kell, hogy legyen valami titka a sorozatnak, amelyet annyian áhítanak. Talán
az, hogy ismét ráébredhettünk, nem vagyunk szegények, nem kell félnünk, van
miből taplálkoznunk: elődeink nagysága, a velünk élők tehetsége tanít élni
magunkért és mindennapi eszméinkért! Az Egy csepp emberség
műsorsorozatában reggelenként, fél hét után három perccel, a Kossuth
Rádióban beszélt már agykutató, író és költő, néprajzkutató, fodrász,
operaénekes, színművész, geológus, csembalóművész, rabbi, püspök,
zeneszerző, fízikus, újságíró, nyelvész, informatikus, cukrász, tanár és diák,
könyvtáros, jogász, matematikus, festő, építész, szobrasz, kriminológus,
zongoraművész és karmester, közgazdász, régész, grafikus, rendező, rádió és
tévébemondó, történész, műgyűjtő, akadémikus, népdalénekes, grafológus...
és ki tudja még hányféle hivatasú ember. 2004. március15-től, 2005. július 31ig, ötszáznégyen adtak a világ nagyjainak örökségéből és önmagukból egy
csipetnyit, ami erőt és hitet sugároz valamennyiünknek a mindennapokra.
Köszönetképpen nekik, hallgatóinknak és olvasóinknak ajánlom szeretettel
sorozatunk harmadik kötetét. Perjés Klára

Köszönetképpen nekik, hallgatóinknak és olvasóinknak ajánlom szeretettel
sorozatunk harmadik kötetét. Perjés Klára

Magyar harangok 2.

Alcím Déli harangszó az MR1-Kossuth Rádióban
Kiadó Magyar Rádió
Megjelenés éve 2009
Nyelv Magyar
Formátum 140 x 170 mm, keménytáblás, 212 oldal, 2 CD melléklettel
Részletes tematika Ismeretterjesztő
ISBN 9789637058486

Kereskedelmi forgalomban már nem
kapható, kizárólag az MTVA
ajándékboltjában (1037 Budapest,
Kunigunda útja 64.), illetve a Rádió és
Televíziótörténeti Kiállítóhelyen (1088
Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)
Eredeti ára: 4990 Ft

A Magyar Rádió és a Fekete Sas Kiadó közös kiadásában jelenik meg a
„folytatás”: ismét száz déli harangszó elmondott szövege olvasható és – a CD
mellékletek jóvoltából – hallható is az ajándéknak is kiválóan alkalmas, új
arculatot kapott könyvben. Ezúttal ugyanis nemcsak a templomok külső képét,
hanem a templom-belsőket is bemutatják Schaffer László briliáns fotói.

Tengercseppnyi falu

Kiadó: AQUINCUM KIADÓ
Oldalak száma: 224
Borító:CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS
Súly: 370 gr
ISBN:9789638661524
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2005
Különleges könyvet tart kezében a tisztelt Olvasó. A gyűjteményes kötet a
Rózsa Ferenc- és Magyar Lajos-díjas publicistának, a Magyar Rádió Arany-tollal
kitüntetett volt munkatársának, a Falurádió volt szerkesztőjének közel száz,
mély humanizmusról tanúskodó írását adja közre. Buzás Andor kötődése a
hazai tájhoz, a vidékhez, a föld közelében élő és abból megélni próbáló
emberekhez pályája kezdetétől elvitathatatlan. E világot egyedülálló módon
jelenítette meg rádiós publicisztikáiban, amelyek különleges orgánumuk miatt
mással össze nem téveszthetővé tették. A szerző verseinek, írásainak egy
részét folyóiratokban már közreadták, publicisztikái rendszeresen elhangoztak
a rádió hullámhosszán, de saját kötete még soha sem jelent meg. Kiadónk ezt
a hiányt pótolja. Meggyőződéssel valljuk, hogy eredeti hangvételű írásai

Kereskedelmi forgalomban kapható,
valamint az MTVA ajándékboltjában (1037
Budapest, Kunigunda útja 64.), illetve a
Rádió és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen
(1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)
Eredeti ára: 1890 Ft

mély humanizmusról tanúskodó írását adja közre. Buzás Andor kötődése a
hazai tájhoz, a vidékhez, a föld közelében élő és abból megélni próbáló
emberekhez pályája kezdetétől elvitathatatlan. E világot egyedülálló módon
jelenítette meg rádiós publicisztikáiban, amelyek különleges orgánumuk miatt
mással össze nem téveszthetővé tették. A szerző verseinek, írásainak egy
részét folyóiratokban már közreadták, publicisztikái rendszeresen elhangoztak
a rádió hullámhosszán, de saját kötete még soha sem jelent meg. Kiadónk ezt
a hiányt pótolja. Meggyőződéssel valljuk, hogy eredeti hangvételű írásai
nemcsak a hazai sajtónak, hanem a magyar irodalomnak is méltó részét
képezik, stílusban és mondandóban egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy a
magyar olvasóközönség ezért mihamarabb kezébe vehesse e kiforrott hangú,
67 évesen elsőkönyves szerző munkáját. Nagy szükség van az ilyen írásokra,
mert nemcsak elgondolkodtatóak, hanem kifejezetten gondolkodásra
serkentőek. Ebben az értelemben is hiánypótló e könyv.

Névjegy 2.

Névjegy 3.

Kiadó: MASSZI KIADÓ
Oldalak száma: 398
Borító: FŰZVE
ISBN: 9639454583
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2005

Kereskedelmi forgalomban már nem
kapható, kizárólag az MTVA
ajándékboltjában (1037 Budapest,
Kunigunda útja 64.), illetve a Rádió és
Televíziótörténeti Kiállítóhelyen (1088
Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)

Negyvenkét humanista kortársunk izgalmas, fordulatokban bővelkedő
életpályáját és megszívlelendő életfilozófiáját ismerheti meg e kötetből.

Eredeti ára: 2990 Ft

Kiadó: MASSZI KIADÓ
Oldalak száma: 340
Borító: FŰZVE
ISBN: 9639454737
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2006

Kereskedelmi forgalomban már nem
kapható, kizárólag az MTVA
ajándékboltjában (1037 Budapest,
Kunigunda útja 64.), illetve a Rádió és
Televíziótörténeti Kiállítóhelyen (1088
Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)

Harmincnégy humanista kortársunk izgalmas, fordulatokban bővelkedő
életpályáját és megszívlelendő életfilozófiáját ismerheti meg e kötetből.

Eredeti ára: 2990 Ft

Rendszerváltoztatók húsz év után

Kiadás éve: 2006

Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)

Harmincnégy humanista kortársunk izgalmas, fordulatokban bővelkedő
életpályáját és megszívlelendő életfilozófiáját ismerheti meg e kötetből.

Eredeti ára: 2990 Ft

Kiadó: Heti Válasz Kiadó Kft.
Oldalak száma: 332
Borító: PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT
Súly: 620 gr
ISBN: 9789639461260
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2009

Kereskedelmi forgalomban kapható,
valamint az MTVA ajándékboltjában (1037
Budapest, Kunigunda útja 64.), illetve a
Rádió és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen
(1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)
Eredeti ára: 2900 Ft

"Mi pozitív módon úgy fogalmaztuk meg a magunk identitását az SZDSZ-MDF
viszonylatában, hogy egyenlő távolságot szeretnénk tartani, és mind a két
pártnak az értékeit szeretnénk magunkévá tenni, és ebben az értelemben
valaha egyszer majd generációs értelemben túlnőni azon a konfliktuson, amit
a két párt vezető értelmiségi csoportjai nem tudtak feloldani még a
rendszerváltozás döntő pillanataiban sem. Úgy látom, hogy ez a kudarc, amit a
Fidesz ebben a törekvésében elszenvedett, az a rendszerváltozás kudarca is."
(Kövér László) "Gondolj el egy képletet: bemész szavazni egy fülkébe, és a jobb
oldaladon egy vérbíró van, az is szavaz. Ez a vérbíró annak a férfinak az apját
akasztatta fel, aki a szomszédos fülkében áll a bal kezed felől. Ilyen
körülmények között lehet-e igazi társadalmat építeni? Nem lehet." (Csoóri
Sándor) "Hogy az országnak valóban voltak kirakatpolitikái, ezt én egyáltalán
nem tagadom. Sőt, a maszekoló, gebinező, vgmk-zó társadalomra gondolva én
akkoriban nagyon sokszor mondtam azt, hogy Magyarország a Szovjetunió
Hongkongja bizonyos értelemben. Igen, ez hozzátartozott a dologhoz, ezeket a
lehetőségeket kellett kitapogatni és kihasználni, a szónak minden
értelmében." (Rajk László)

Száguldó cirkusz 2012-2013

Kiadó: DUNA INTERNATIONAL KÖNYVKIADÓ KFT.
Oldalak száma: 176
Borító: CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS
Súly: 810 gr
ISBN:9771586754120
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2012
Illusztráció:SZÍNES FOTÓKKAL

Kereskedelmi forgalomban kapható,
valamint az MTVA ajándékboltjában (1037
Budapest, Kunigunda útja 64.), illetve a
Rádió és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen
(1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)
Eredeti ára: 4990 Ft

Száguldó cirkusz 2012-2013

Kiadó: DUNA INTERNATIONAL KÖNYVKIADÓ KFT.
Oldalak száma: 176
Borító: CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS
Súly: 810 gr
ISBN:9771586754120
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2012
Illusztráció:SZÍNES FOTÓKKAL

Kereskedelmi forgalomban kapható,
valamint az MTVA ajándékboltjában (1037
Budapest, Kunigunda útja 64.), illetve a
Rádió és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen
(1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)
Eredeti ára: 4990 Ft

Először jelenik meg a Duna International Könyvkiadó gondozásában az
autósport kedvelők körében jól ismert és kedvelt Formula-1-es
évkönyvsorozat legújabb tagja, a "Száguldó cirkusz 2012-2013". Az MTVA
támogatásával megjelenő album most először a magyarországi televíziós F1közvetítésekben résztvevő riportereket és szerkesztőket is bemutatja. A
példátlanul izgalmas versenyévad eseményeit, Vettel és Alonso, valamint a
Red Bull és a Ferrari izgalmas világbajnoki csatáját bemutató évkönyv
rengeteg különleges, színes fotót, táblázatot és eredményeket, valamint
bennfentes háttér-információkat tartalmaz, Simon István tolmácsolásában.

A hely

Szerkesztő: Farkas Erika; Vágner Mária
Nyelv: magyar
Oldalszám: 192
ISBN: 9632366814
Kötés: cérnafűzött kötött, védőborítóval

Kereskedelmi forgalomban kapható,
valamint az MTVA ajándékboltjában (1037
Budapest, Kunigunda útja 64.), illetve a
Rádió és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen
(1088 Budapest, Pollack Mihály tér 8-10.)

A kötet, a Kossuth Rádió egyik legkedveltebb riportműsorában elhangzott
Eredeti ára: 2900 Ft
interjúkból nyújt válogatást. Farkas Erika és stábja szokatlan, érdekes és fontos
helyekre viszi el hallgatóit, az Állatorvosi Egyetemtől kezdve, a kecskeméti
anya-gyermek börtönön át, Szent Márton Hegyéig. Az interjúk varázsa, átütő
ereje minden bizonnyal abban rejlik, hogy a hallgatóknak, illetve a kötet
olvasóinak a beszélgetéseket olvasva sikerül valamit a "hely szelleméből" is
megérezniük.

