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Bátor, meghökkentően újszerű, el-

gondolkodtató. Ez volt az első be-

nyomásom Bokor Pálnak, az MTI volt

washingtoni és New York-i tudó-

sítójának legutóbbi munkájáról. Az

ismert író, riporter megint új olda-

láról mutatkozik be, és most egy

csaknem abszurd feladatot igyekszik

megoldani. Hogy mennyire sikere-

sen, azt majd eldönti a nagyérdemű.

A látványelemeket hangsúlyozó,

azaz képben mesélő fotóalbum és az

útikalauz kombinálása kétségkívül

merész vállalkozás. A kérdés most

már csak az, hogy lesznek-e, akik a

tizenkét New York-i sétára szólító,

alaposságában, ötletgazdagságában

bármely zsebkönyvvel vetekedő, ma-

gyar szemszögből készült világváros-

portrét ebben a méretben (25x35

centiméter) hajlandók betenni a bő-

röndjükbe, hogy odaát útikalauz-

ként használják. 

A New York – Nagyvárosi séták

című kiadvány persze akkor is elis-

merést érdemel, ha csak fotóalbum-

nak tekintjük. Bokor fotói nem a

szokványos, szuper-nagylátószögű

objektívvel készülő, ámító város-

képek, de a riporter éles szeme,

kíváncsisága, és persze tapasztalata

mindenért kárpótol. Egyrészt azért,

mert ez a város túlságosan mozgal-

mas, túlságosan modern, túlságosan

monumentális ahhoz, hogy ideali-

zálásra szoruljon. Másrészt eléggé

lestrapált is bizonyos értelemben

(„gyémántok rozsdás foglalatban”),

például a metróhálózat állapotát

tekintve. 

A Bokor által ajánlott 12 séta

közül kilenc Manhattan ismert turis-

taközpontjait (Fifth Avenue, Times

Square, Rockefeller center, Szabad-

ság-szobor, Ellis Island, Little Italy,

Chinatown stb.) ajánlja, illetve az új

látnivalókat (Ground Zero emlékmű,

Gateway Plaza, One World Trade

Center, az új Trump-torony a Sohó-

ban, stb.). Három sétaút azonban

Brooklynba vezet, s lehet, hogy a

magyar látogató számára épp ezek

jelentik majd a legnagyobb élményt

a városban. Mert hányan tudják,

hogy a Williamsburg hídon átkelve a

turista a világ második legnagyobb

ortodox zsidó közösségének, az ere-

detileg magyar nyelvű szatmári

haszidoknak a birodalmában találja

magát, vagy hogy a félsziget déli

részén, Brighton Beach-ben az utób-

bi évtizedekben háromszázezer

orosz telepedett meg? 

Ilyen és ehhez hasonló felfe-

dezések sokasága sűrűsödik ebben

az érdekes kiadványban, zömmel

ötletes képi feldolgozásban. A New

York – Nagyvárosi séták nem zseb-

könyv. De több mint fotóalbum,

ezért mindazok figyelmébe ajánlom,

akik először készülnek a tengeren-

túlra, vagy azt hiszik, hogy ismerik

ezt az izgalmas metropoliszt. 
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IELTS Practice Tests With Key+Audio Cd – 6200 Ft

IELTS tesztkönyv, a nyelvvizsgára való felkészüléshez. Négy teljes, nyomtatott
tesztet tartalmaz megoldó kulccsal, CD-vel és egy plusz online tesztet. A
könyvben gyakorlati útmutató található a vizsga készségek fejlesztésére és
gyakorlására. A válaszok pontos aprólékos elemzése feltárja a vizsgán elvárt
megoldásokat. Javaslatokat ad minden feladat helyes megoldására, így a tanulók
a megfelelő megközelítésre tudnak összpontosítani. Részletes megoldókulcs
magyarázatokkal és minta írásbeli feladatok találhatóak a könyv végén. Egyéni
vagy csoportos tanuláshoz  eredményesen használható.

Oxford English Grammar Course 
Basic With Key +Cd-Rom – 6550 Ft

Oxford English Grammar Course 
Interediate With Key +Cd-Rom – 6995 Ft

Oxford English Grammar Course 
Advanced With Key +Cd-Rom – 7350 Ft 

A népszerű szerzőpáros, Michael Swan és Catherine Walter (Good Grammar
Book, How English Works) új nyelvtankönyvet írt, három szinten. A Basic és
Intermediate szint alapja a két korábbi könyv, az Advanced teljesen új, a haladó
szintű nyelvtanulók számára készült (C1-C2).. Színes ábrák, rövid példák szem-
léltetik a nyelvtan működését. Átvett cikkek, idézetek és versek, internet gyakor-
latok, és rengeteg teszt (a könyvben is, és online elérhető) segíti a tanulókat a
nyelvtan megértésében. A könyvhöz tartozó CD ROM a kiejtést és a hangsúlyo-
zást gyakoroltatja. Kapható megoldókulccsal és kulcs nélküli változatban is.

Oxford Word Skills Basic + Cd-Rom – 6950 Ft
Oxford Word Skills Intermediate + Cd-Rom – 6950 Ft

Oxford Word Skills  Advanced + Cd-Rom – 6950 Ft

Szókincsbővítő tankönyvcsalád kezdőtől a haladó szintig (A2-C1). Önálló és
csoportos tanulásra egyaránt alkalmas. Szintenként 2000 szót kifejezést tartal-
maz. A feladatok színesek, egyedi hatékony módszert javasol a szavak
elsajátításához. A megtanult szavakat szövegkörnyezetbe helyezi, bemutatja a
helyes használatukat. A CD melléklet szórakoztató formában segít begyakorolni,
rögzíteni a tanultakat. A Multi-Rom tartalmaz hallás utáni szövegértési felada-
tokat, valamint kitölthető interaktív teszteket és ábrákat, melyekkel felmérhető,
hogy mennyire sikerül elsajátítani a tananyagot, esetleg ismétlésre van-e szükség
vagy lehet tovább haladni. Ezzel motiválja a tanulókat, hogy minél gyorsabban
elérjék céljaikat. 
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