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EEggyyiikk  nnyyii  llaatt  kkoo  zzaa  ttáá  bbaann  aazztt  mmoonndd  jjaa,,  hhooggyy  rréégg  öörrüülltt  aann    nnyyii  rraa  kköönnyyvv  --

nneekk,,  mmiinntt  aa  nneemm  rréégg  mmeegg  jjee  lleenntt  AA  ccssoo  ddaa  kkoo  ssaa  rraass  ccíí  mmûû  mmee  ssee  rree  ggéé  nnyyéé  --

nneekk..  AAmmii  kkoorr  aazz  eemm  bbeerr  mmeegg  íírr  ttööbbbb  mmiinntt  3300  ((5500??))  kköönnyy  vveett,,  mmii  ttõõll  ttuudd

jjoobb  bbaann  öörrüüll  nnii  eeggyyiikk  nneekk,,  mmiinntt  mmáá  ssiikk  nnaakk??  MMii  ttõõll  aann    nnyyii  rraa  sszzee  rreett  hhee  ttõõ  eezz

aa  lleegg  uuttóóbb  bbii??  

Most vá la szol hat nám azt, hogy en nél a re gény nél min den klap polt: a

té ma, az il luszt rá tor, a ki adói csa pat, s ez mind igaz is vol na. Va ló já -

ban azon ban az örö möm leg fõbb oka nem más, mint hogy míg a

Vau! vagy a Nyau! cí mû re gé nyem fõ sze rep lõ jét, Szilas Pa lit tu laj -

don kép pen egy ko ri ön ma gam ról min táz tam, A cso da ko sa ras Oli vér -

jé hez a kis fi am volt a min ta, Oli hú gá hoz pe dig a kis lá nyom. S mi vel

sok kal job ban sze re tem a gye re ke i met ma gam nál, ezért iga zi bol -

dog ság, ha õket ír ha tom meg egy re gény ben.

„„AA  vvii  lláágg  lleegg  jjoobbbb  ssppoorrtt  jjaa  kkaa  ppootttt  eeggyy  aarraa  nnyyooss  kköönnyy  vveett::  aa  kkiiss  ffõõ  hhõõss

kkoo  ssaa  rraa  zziikk,,  mmeegg  ttaa  nnuull  jjaa  aa  jjáá  ttéékk  sszzaa  bbáá  llyyoo  kkaatt,,  iimmáádd  nnii  vvaa  llóó!!””  ––  íírr  jjaa

VVaalluusskkaa  LLáásszz  llóó  kkrrii  ttii  kkuuss  iiss..  KKöönn    nnyyeebbbb  sséégg  vvaaggyy  nnee  hhee  zzeebbbb  úúggyy  íírr  nnii,,

hhooggyy  nneemmccssaakk  aa  mmee  ssee,,  aa  vvaa  rráázzss  llaatt  ggoomm  bboo  llyyíítt  jjaa  aa  sszzáá  llaa  kkaatt,,  ddee  éésszz  --

rree  vvéétt  llee  nnüüll  bbee  llee  kkeellll  sszzõõ  nnii  aa  kkoo  ssáárr  llaabb  ddaa  sszzaa  bbáá  llyyaa  iitt,,  mméégg  hhoozz  zzáá  úúggyy,,

hhooggyy  aa  ggyyee  rree  kkeekk  éésszz  rree  ssee  vvee  ggyyéékk,,  ddee  mmeegg  jjee  ggyyeezz  zzéékk??

Író ja vá lo gat ja. Én eb bõl a szem pont ból sze ren csés al kat va gyok,

mert más köny ve im mel is gyak ran ta ní ta ni sze ret nék. Az Agenor, A

Bal hés Beni nap ló ja, vagy az édes apám mal kö zö sen írt A bölcs

gye rek köny ve és az Ide né zek, oda né zek ese té ben is mes  sze több

volt a cél a pusz ta szó ra koz ta tás nál. Rá adá sul az író-ol va só ta lál ko -

zó kon (ame lyek bõl öt szá zat tar tot tam az el múlt öt esz ten dõ ben szer -

te az or szág ban) a gye re kek ren ge teg kér dés ben vár ják a ta ná cso -

mat. Né ha egy-egy vá la szom nál ös  sze ka csin tunk a ta ná rok kal: én

sem mon dok mást, mint amit a pe da gó gu sok mon da ná nak és mon -

da nak, de tõ lem szí ve seb ben el fo gad ják, mert, ahogy egy ceg lé di

kis fiú egy szer fo gal ma zott: „Az író bá csi az tán tu ti ra tud ja a fran kót,

hát azért író!” Ez per sze nem igaz: az író sem oko sabb a töb bi fel -

nõtt nél, csak õ eset leg job ban bá nik a sza vak kal. 

Ami A cso da ko sa rast il le ti: ki fe je zet ten ki hí vás volt úgy meg ír ni

egy me se re gényt, hogy egy szer re le gyen ka cag ta tó és iz gal mas,

ugyan ak kor hasz nos is.

HHaa  sszzttee  rree  oo  ttii  ppeekk  aakkaa  rruunnkk  lleenn  nnii::  ffii  úúss  kköönnyyvv,,  lláátt  jjuukk,,  aahhooggyy  aappaa  eezztt  sszzíí  --

vvee  sseenn  ooll  vvaass  ssaa,,  kköözz  bbeenn  mmaa  ggyyaa  rráázz..  AA  hhuu  mmoorr  iiss  ffoonn  ttooss  aa  sszzöö  vveegg  bbeenn..

ÚÚggyy  ttûû  nniikk,,  nnaa  ggyyoonn  öösssszz  hhaanngg  bbaa  kkee  rrüüll  tteekk  aazz  iill  lluusszztt  rráá  ttoorr  rraall,,  rreenn  ggee  tteegg

rreejj  tteetttt  hhuu  mmoorr  vvaann  aa  kkéé  ppee  kkeenn  iiss..  KKöö  zzööss  ööttlleetteellééss  vvoolltt??  

Úgy ám, ren ge teg ap ró po ént ta lál tunk ki Haj ba Lász ló il luszt rá tor ral

és a kö tet szer kesz tõ jé vel kö zö sen. Szív me len ge tõ volt lát nom, mi -

lyen sze re tet tel gon doz zák Oli tör té ne tét. Meg gyõ zõ dé sem, hogy el -

sõ sor ban a köny vön dol go zó, rend kí vül te het sé ges csa pat oda adó

mun ká já nak kö szön he tõ A cso da ko sa ras si ke re. No per sze a tör té -

net is rém iz gal mas: Ré zi ma ma, a ga lád bo szi cso da té võ va rázs italt

koty vaszt, a kis fiú pe dig, aki iszik be lõ le, egy szem pil lan tás alatt a

vi lág leg jobb ko sa ra sá vá vá lik. Igen ám, de mi lyen áron?! Ez ma rad -

jon a re gény titka…

RRéé  zzii  mmaa  mmaa  vvaa  rráázzss  iittaalltt  kkoottyy  vvaasszztt,,  ddee  vvaa  jjoonn  mmii  ffõõ  NNóógg  rráá  ddii  GGeerr  ggeellyy

bboo  sszzoorr  kkáánnyy  kkoonnyy  hháá  jjáá  bbaann??  EEll  áárruull  jjaa,,  mmiinn  ddooll  ggoo  zziikk  mmoosstt??  

Ké szül egy re gény ki csit na gyob bak nak egy ijesz tõ kül se jû em ber -

rõl, aki ma gá nyo san él a Ti sza-tó mel let ti ná das ban. Min den ki ret teg

tõ le, pe dig vég te len jó szí ve van. De nem árul ha tok el töb bet a tör té -

net rõl. Sze ret ném meg ír ni a Bal hés Beni má so dik ré szét is, na gyon

vár ják a gye re kek. S alig ha nem újabb „sport-me se re gé nyek” is kö -

ve tik majd A cso da ko sa rast. Nagy biz ton ság ér ze tet nyújt, hogy ma -

gam mel lett tud ha tom a Ma nó Köny vek Ki adó re mek csa pa tát.

KKii  nneekk  mmuu  ttaatt  jjaa  mmeegg  eellõõ  sszzöörr  aazz  eell  kkéé  sszzüülltt  mmûû  vvee  iitt::  aa  ffee  llee  sséé  ggéé  nneekk,,  vvaa  --

llaa  mmee  llyyiikk  íírróó  kkooll  lléé  ggáá  jjáá  nnaakk,,  vvaaggyy  aa  kkii  aaddóó  jjáá  nnaakk??  

Le ges leg elõ ször a kis lá nyom és a kis fi am lát ják a gye re kek nek szó ló

re gé nye i met. De azt hi szem, ez csak ad dig ma rad így, amíg fel nem

nõ nek.

KKöönn    nnyyûû  aa  ssppoorr  ttoo  llóókk  nnaakk,,  nneemm  iiggaa  zzáánn  aaddóó  ddiikk  oollyyaann  éélleett  hheellyy  zzeett,,  hhooggyy

eeggyy  úússzzóó  aa  ssaa  jjáátt  aappuu  kkáá  jjáá  vvaall  eeggyy  sszzeerr  rree  úúss    sszzoonn  oolliimm  ppii  aaii  ddöönn  ttõõtt..

ÉÉddeess  aapp  jjaa,,  NNóógg  rráá  ddii  GGáá  bboorr  llee  ggeenn  ddaa  aa  kkoorr  ttáárrss  mmaa  ggyyaarr  ggyyee  rreekk  iirroo  ddaa  --

lloomm  bbaann  ((JJaanniikkoovvsszzyy--ddííjj  ééss  IIBBBBYY  éélleett  mmûû--ddííjj  ccssaakk  iiddéénn))..  VVaaggyy  aazzéérrtt

aazz  íírróókk  nnaakk  sseemm  nnee  hhéézz??))  

So ha sen ki nem tud el sza kad ni az any já tól, vagy az ap já tól, bár -

men  nyi re is sze ret né eset leg. Édes apám mal azon ban nem hogy el -

sza kad nánk, de együtt úszunk, ha már ezt a pél dát em lí tet te. 

És nem ver seny zünk, ami ab ból is lát szik, hogy foly ton egy más

mel lett tem pó zunk. Az uszo dá ban is mel les leg, ha bár ma már egy -

re gyak rab ban kell las sí ta nom a ked vé ért. De azt is öröm mel te -

szem, mert jó egy más mel lett evic kél nünk. Csak így tu dunk fo lya -

ma to san min dent meg be szél ni. Sze ren csés em ber va gyok, mert az

az apám, aki.
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Az író sem oko sabb
a töb bi fel nõtt nél



Cambridge English Proficiency Masterclass –
Student's Book with Online Skills & Language Practice

Cambridge English Proficiency Masterclass Audio CD

A megújuló 2013-as vizsgához igazították a népszerû tankönyvet. Újdonságként belekerült
szöveganalízis, vizsga stratégiai útmutató, még több hallás utáni szövegértés és szókincs bõvítõ
gyakorlat, George Yule pedig nyelvtani összefoglalót írt hozzá. A könyv a hozzákapott kóddal online
hozzáférést biztosít több mint 150 gyakorlathoz, úgymint készségfejlesztés, vizsgarutin, szókincs-
és nyelvtani ellenõrzés. Ráadásként az Oxford Advanced Learner's Dictionary nyolcadik, online
verziója is elérhetõ vele. A kötetet jól bevált nyelvkönyvek szerzõi jegyzik: Kathy Gude, Michael
Duckworth és Louis Rogers. Az MP3 file-ok és a hanganyag átírása letölthetõ az internetrõl.
A könyvhöz megvehetõ a Class Cd is.

Business Essentials B1 (Key Skills Vocat/Prof English+Dvd)
Az kiadvány a munkahelyi kommunikáció 6 kulcsfontosságú területére összpontosít, világos, lényegre
törõ formában. Ezek: telefon és e-mail, vendégek és látogatók, prezentációk, táblázatok és grafikonok,
üzleti levelezés, álláspályázat. Megtanít, hogyan hagyjunk telefonüzenetet, hogyan készítsünk
meghívót vagy ajánlatot, hogyan képviseljük cégünket, valamint hivatalos levelek és önéletrajzok
írásához ad segítséget. Üzleti környezetben fejleszti a beszéd- és íráskészséget, a hallás utáni
szövegértést és az írást. Külön van nyelvtani gyakorló rész, továbbá egy BEC gyakorló teszt, hogy a
tanulók megismerkedhessenek a vizsgával. A tankönyvhöz DVD tartozik, amelyen video és MP3 file-
ok találhatók. A tanári segédlet letölthetõ ingyenesen a kiadó honlapjáról.

English File 3Ed Elementary –
Student's Book With ITutor

English File 3Ed Elementary –
WB kulcs nélkül+IChecker

English File 3Ed Elementary –
Class Audio CD

Az Oxford English for Careers sorozat, mely nagy hangsúlyt helyez a
szakmai szókincsre, új taggal gyarapodott. A mérnöki munka minden
területét összegyûjtve, a valódi életbõl vett szituációkkal segíti a leendõ és a már
dolgozó szakemberek nyelvi fejlõdését. Fejezetenként van egy „It's my job”,
amelyben valódi személyek beszélnek munkaterületükrõl és munkájukról, egy „Number talk”
rész, amely a munkát segítõ mérésekre és számokra összpontosít. A tanulók  hozzáférnek az interneten lévõ
interaktív gyakorlatokhoz. Tanári kézikönyv és audio CD egészíti ki a tananyagot, amely B1 nyelvi szinten készült.

Az Oxford University Press 
ajánlata:

A könyvek megvásárolhatók:Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel: 254-0273
Fax: 257-7472

e-mail: books@librotrade.hu
www.librotrade.hu 

Bookshop Kft.
1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. 

Tel: 318-8633
e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.

Tel: 349-3656
Fax: 288-0769

e-mail: famulus@chello.hu
www.famuluskonyv.hu
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