V. Szántódi Kötődésű Írók Találkozója
Szántód, PHÁ Közösségi Ház — 2016. július 2.
BOR FERENC – a Békevár egyesület elnökének – írói munkássága
A legújabb kiadványok piros színnel jelölve.
SZÁRSZÓ községtörténet 1990. — társszerző
KŐRÖSHEGY községtörténet 1990. — adatközlő (közlekedés)
ZAMÁRDI SÉTÁK 1. kiadás 1993., 2. kiadás 2008. — társszerző
ZAMÁRDI monográfia 1997. — társszerző
BÖRTÖNÚJSÁG — 2002. bibliai cikkek, 2015. Házasság Hete cikk
BALATONI POLGÁR újság 2003. — bibliai cikkek
SZÁNTÓDI HÍRLEVÉL — cikkek (Rövid Hírek 2003-2010, egyebek)
SZÁNTÓD községtörténet 2007. — társszerző
ÖRÖMHÍRMONDÓ elektronikus folyóirat 2008-tól — Békevár portál
ÖRÖMHÍRADÓ egyházi újság — cikkek felkérésre
BÉKEVÁR – Családi fészek és mentsvár 1. és 2. kiadás 2012., 3. kiadás 2014.
1. kötet – Párválasztás, házasság — Békevár Egyesület kiadásában
BÉKEVÁR – Családi fészek és mentsvár 1. kiadás 2013., 2. kiadás 2014.
2. kötet – Problémakezelés a házasságban — Békevár Egyesület kiadásában
BÉKEVÁR – Családi fészek és mentsvár — 1. kiadás 2016. február
3. kötet – Családi élet — Békevár Egyesület kiadásában
ŐSZI VARÁZS antológia 2013. — a Könyvműhely szerkesztősége beválasztotta Bor
Ferenc tollából a „Frigyklinika” c. kis novellát.
AZ ISTENI RAGASZTÓ — a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet „Életünk 2013”
pályázaton pályaműdíjat nyert Bor Ferenc „Az isteni ragasztó” című, házasság témakörében
beadott írása. Letölthető: www.frigyklinika.hu
UNITED #5 — 2015. februárjában az "UNITED #5" antológiában jelent meg „Az isteni
ragasztó” rövidített változata.
CSALÁDI FÉSZEK – Párterápia — 1. kiadás 2015. december
UNITED #7 — 2016. februárjában "UNITED #7" címmel jelent meg a több szerző tollából
származó antológia. Az osztrák "United p. c." kiadó kiadványába a szerkesztők beválasztották
"Az élet hajnala" című írás rövidített változatát. A kiadvány az elkövetkező esztendőkben
olyan nagy nemzetközi könyvszakmai rendezvényen is bemutatásra kerül, úgymint a Lipcsei
Könyvvásár, Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Frankfurti Könyvvásár és Könyv Bécs.
Infó: Szántód Könyvtár – hétfő és csütörtök 15:00-18:00
Maurer Teodóra könyvtáros – Tel.: 84/345-384

