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Szeretettel köszöntelek ismét, kedves olvasónk! 

2018. augusztusában az A&K Magazin új évada kezdődik, tele 
izgalommal és várakozással. Ebben a hónapban a tudatosságra 
helyezzük a hangsúlyt! Akár a business coaching rovatban megjelenő 
konstruktív kritikáról szóló cikkünkre gondolok, akár az egészség 
rovatban az egészségtudatosságra, a pszichológia rovatban a tudatos 
karriertervezésre, vagy a kitartó angol nyelvtanulásra. 

A sikeres IT karrierhez szükséges készségekről egy részletes és minden 
szálat megmozgató kutatásra készülünk, így ha téged is érdekel és érint 
a téma, szeretettel várjuk jelentkezésed A sikeres IT karrier titkai című 
felhívás alatt! Fontold meg, nagyon izgalmas lesz, kár lenne kihagynod! 

Még több Java programozással kapcsolatos játékot, újdonságot, 
tanulnivalót találsz a Programozás rovatban, és ha szívesen beszélgetnél 
velem, őszinte lelkesedéssel várom üzeneted az 
olvaso@ak-akademia.hu címre!

Mint minden hónapban, ma is játékra invitálunk a FilmKvízzel, nyerj 
ebben a hónapban is A&K Akadémia ajándékcsomagot! 

Jó szórakozást kívánok neked a magazinhoz, és hogy hozzuk ki 
magunkból és az életünkből ebben a hónapban is a maximumot!

Üdvözlettel:

Markos András
az A&K Akadémia társalapítója

„Minden találkozás alkalom. 
Lehetőség. Adomány. Üres 
blanketta, amit kitölthet bárki, 
ízlése, kedve, rokonszenve, 
bátorsága és vágyai szerint.”

Schaffer Erzsébet

mailto:olvaso%40ak-akademia.hu?subject=
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Angol szókincsfejlesztés az A&K Magazin 
segítségével

Az angol nyelvtanulásban is szeretnénk 
segítséget nyújtani neked!

Ismered az autológiát? Ez a szép megfogal-
mazása annak, hogy hangosan, magadban 
beszélsz :). Vicces? Talán igen, de nagyon 
hasznos! Lomb Kató, a híres, magyar, 28 
nyelven beszélő, 10 nyelven tolmácsoló 
szakember is előszeretettel alkalmazta ezt 
a technikát, és ha valaki, akkor ő biztosan 
sokat tudott a nyelvtanulásról. 

Az autológia segítségével beszélgető part-
ner nélkül is hatékonyan fejlesztheted a 
szókincsed és beszédkészséged, remek 
kiegészítése lehet a mindennapos nyelvtan-
ulásnak. A technika lényege, hogy egy adott 
témáról szabadon mesélj, fennhangon, sa-
ját magadnak. Azzal, hogy hallod a hangod, 
használod az újonnan megtanult szavakat 
és kifejezéseket, magabiztosságra teszel 
szert a szóbeli kommunikációban, már nem 
lesz olyan idegen a saját hangod, mikor 
megszólalsz, és az új szavak is könnyebben 
rögzülnek. 

Hiszünk abban, hogy minél több tanulási 
technikát próbálsz ki, annál nagyobb esélly-
el bukkansz rá azokra a fogásokra, amelyek 
működnek neked, és melyekkel elérheted a 
kitűzött célod. Tégy egy próbát velünk és az 
autológiával! Olvass el egy érdekes cikket 
a magazinban, majd tanuld meg az utána 
következő szószedetet és kezdődhet is a 
játékos fejlődés! 

Jó beszélgetést kívánunk és ne feledd: 
Képes vagy rá, gyakorolj minden nap!
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Hallókészülék, 
mint ékszer?

Ugye, milyen 
furán hangzik 

már maga a 
kérdés is? Pedig 

bizony nem is olyan 
lehetetlen a dolog.

Talán mindannyian 
láttatok már valamilyen 

hallókészüléket. A legismertebb formája 
ma is még az a modell, mikor kívülről a 
fülre akasztják a készüléket, ahogy tették 
azt nagyszüleink idejében is. Persze vannak 
modernebb változatok is, mikor már csak 
a kagylóba tesznek egy pár grammos 
füldugószerű valamit, és ha az ember 
megfelelően fésüli a haját (rövid hajúak 
hátrányban), akkor még el is lehet leplezni, 
hogy ott van. Mert ilyenek vagyunk mi 
emberek, hogy szégyelljük az ilyesmit, bár 
senki nem lesz jószántából nagyothalló. De 
ez egy másik téma…

A hallókészülék német ékszertervezők és 
akusztikusok közös ötletének köszönhetően 
jött létre. Lényege, hogy a hallókészüléket 
gyakorlatilag egy fülbevalóba építik 
bele, mely által a viselője nemhogy 
kellemetlenül érezné magát, hanem 
kifejezetten elegánssá válhat a kis 
kiegészítő által.

A hallóékszerek kézműves technikával 
készülnek Németországban. Mind a 
fül klipszek, mind a hallókészülékek 
egyedi darabok. Választható ezüst, 
ródium, antik fekete, halvány arany és 
tiszta arany változatban is. Mindezek 
által a hallókészülék egy olyan ékszer 
lehet, mely hallásjavító funkciója mellett 
ténylegesen díszít, és közvetíti viselőjének 
stílusát. A fülbevalóból egy szolid és vékony, 

szilikonnal bevont drót vezet a fülkagylóba.
Minthogy a külsőségek ellenére mégiscsak 
egy finom műszerről beszélünk, az eszköz 
tisztítását jobb szakemberre bízni, azaz egy, 
a tulajdonos által megbízhatónak tartott 
ékszerészre vagy aranyművesre.

Ezen kívül magát a készüléket a magyar 
forgalmazó hallásvizsgálóiban megtalálható 
speciális szárító készülékkel lehet tisztítani.
Előnye még, hogy a digitális technológiának 
köszönhetően az eszköz megszűri a 
beszédhangot a háttérzajtól, így tisztábban 
lehet hallani, viselése kényelmes és 
biztonságos, nem kell attól félni, hogy egy 
hirtelen fejmozdulatra vagy beszéd közben 
az állkapocs mozgásának hatására kicsúszik 
a helyéről.
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hallókészülék hearing aid
ékszer jewel
fura strange
lehetetlen impossible
modell model
ráakaszt hang on, hook up
fésülködik comb
leplez cover
nagyothall hard of hearing
elegáns elegant, dressy
fülbevaló earring
kézművesség handicraft, handcraft
klipsz clips
ezüst, ródium, arany silver, rhodium, gold
díszít ornate, adorn
közvetít transmit, convey
stílus style
szilikon silicone
szolid solid
vékony thin, slim
műszer instrument, tackle
ékszerész jeweller
forgalmazó vendor
szárító készülék drying machine
háttérzaj ambient noise
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High Tech Mask 
– a tökéletes alvásért

Egyre gyakrabban találkozhatunk 
hirdetésekben hiper-szuper alvást 
segítő kütyükkel, maszkokkal és 

fejpántokkal. Rengeteg adatot tárolnak 
és továbbítanak rólunk, akár a testi 
jellemzőinkről (pulzus, bioritmus), akár 
a szokásainkról (alvás mennyisége, 
szokásos időpontja, ébredések 
száma, alvás minősége) van szó. Te 
használsz valami kütyüd az alvásod 
monitorozására? 

A kiegyensúlyozottabb pihenés 
támogatója a nemrégiben megjelent 
High Tech Sleep Mask, melyet a 
Stanford Egyetem kutatásai alapján a 
LumosTech gyártott le, és amivel elvileg 
az időzónák közötti hirtelen váltás, a 
jet-lag okozta fáradtság is elkerülhető. 
Különösen javasolt egyetemistáknak 
a nehezebb alvási szakaszokkal járó 
vizsgaidőszakokban, sportolóknak a 
legjobb teljesítményük eléréséhez, sokat 
utazóknak az átállások megkönnyítése 
érdekében.  

Ez az okos alvó maszk kényelmes 
szemkörüli szivacsos kialakítással, 
okostelefonra telepíthető applikáció 

segítségével irányítható és akár 
személyre és egyéni igényekre is 
szabható a fényterápiás beállítása is. 
Az alvás minőségét természetesen a 
szokott módon monitorozza. Beépített 
újratölhető elemekkel napokig jól 
funkcionál. Biztonságos fényterápiára 
is alkalmas, hogy természeteshez közeli 
módon újra kalibrálja a belső órádat 
a megfelelő időpontban villantott 
szemkörüli fényingerekkel. Vízálló 
borítással, fekete színben már 175 
dolláros áron kapható. 
Természetesen nem ez az egyetlen ilyen 
kütyü a piacon. Hasonló eszközöket 
gyárt a Sana, a Nuvi, a Neuroon, Illumy, 
vagy a Napwell is, az ár pedig 50 és 200 
dollár között rugalmasan változik. 

Te próbáltál már ilyen okos 
maszkokat? Ha igen, oszd meg velünk a 
tapasztalataidat, had tanuljunk belőle mi 
is: olvaso@ak-akademia.hu

M.K.

mailto:olvaso%40ak-akademia.hu?subject=
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hirdetés advertisement
kütyü gadget
maszk mask
fejpánt headband
szokás custom
ébredés awakening
ellenőriz monitor, check up
támogató supporter
kiegyensúlyozott balanced, consistent, steady
vizsgaidőszak exam period, final week
teljesítmény performance, achievement
átállás conversion, switch
szivacsos spongy
újratölthető rechargeable
fényterápia light therapy
villan flash
vízálló waterproof
borítás overlay, wrapping
kipróbál try out, prove
megoszt share
mennyiség amount, quantity
minőség quality
elérés attainment
irányítható manageable
egyénre szab personalize
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Feleségcipelés – (Eukonkanto, Wife Carrying)

Egy férj cipeli a feleségét a hátán, mindenféle akadályokon 
keresztül ebben az észt sportágban. A cél itt is a gyorsaság, 
no meg hogy a nő a hátán maradjon mindvégig. A 
győztes a nő súlyával megegyező mennyiségű sört nyer, 
és mivel a feleség nem lehet 50kg alatti, így ez igencsak 
szép mennyiség. A tesztoszteronszagú versenyt évente 
megrendezik, hol a finnek, hol az észtek, a nevezési díj 
mindössze kb. 50 euró.

Szokatlanul őrült sportok

Lábujj szkander – (Wrestling)

Igen, ez pontosan az, aminek látszik. Nagy, 
erős emberek, lábujjal szkandereznek, 
már 1970 óta világbajnokság is van 
belőle! Az igen! A legnevesebb bajnok: 
Paul „Toeminator” Beech! Ma is tanultunk 
valami újat! 
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Guruló sajt elkapó verseny (The 
Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake)

Egy angliai városkában, a Cooper – 
dombon zajlik az egyik legőrültebb 
sportverseny, a guruló sajt elkapó verseny. 
Egy 3.5 kg-s gloucesteri sajt után rohannak 
a tömegek, nem vigyázva sem magukra, 
sem egymásra. A sérülésveszély igen 
komoly, borzasztó látvány törött karokat 
és kiforduló bokákat nézegetni, mégis 
nagy örömmel nézik a nézők, és vesznek 
részt rajta a résztvevők is, kissé érthetetlen 
okból. A nyertes az, aki először leér 
(egyben?). 

Extrém vasalás – (Extreme Ironing)

Ahogy a nevében is benne van, a játék 
célja, hogy a létező legextrémebb 
körülmények között vasalnak a résztvevők, 
legyen az szakadékban lógva, szörfdeszkán 
vagy hegyoldalban, víz alatt, vagy a 
levegőben, ők bizony teljesítik a küldetést! 
Elképesztően látványos és feleslegesen 
veszélyes sportág. M.K.
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gurul wheel, roll
elkap catch
domb hill
tömeg mass
sérülés trauma, injury, damage
borzasztó horrible
látvány scene
cipel bring, draw along
akadály obstacle
észt/finn Estonian/Finnish
sör beer
tesztoszteron testosterone
nevezési díj entry-fee
lábujj toe
szkander wrestling
világbajnokság world championship
vasalás ironing
körülmény circumstance
résztvevő participant
szakadék cove
szörfdeszka surf-board
hegyoldal hillside, downhill
víz alatt underwater
küldetés mission 
sportág type of sport, branch of sport
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A júliusi FilmKvíz helyes megfejtése:

JÁTSSZUNK ÚJRA! :)

Örömmel néztük az A&K Magazin
nyereményjátékára beérkező
megfejtéseket, de olyan trükkösre sikerült
a FilmKvíz, hogy teljesen jó megoldás
sajnos nem érkezett.
Játsszunk újra, mert az A&K Akadémia
ajándékcsomagot nagyon szeretnénk
odaadni valakinek :)

1. c) Az első három könyv lett megfilmesítve, ám 
kronológiailag ezek a 2., 4., 5. rész.

2. d) bármelyik másiknak jobban örült volna

3. a) egy speciális napszemüveg felhúzásával jól 
látható, ki nem közülünk való.

4. d) ezt Sindo Kaneto rendezte

5. c) Po társai közt nincs rinocérosz, van viszont 
majom és daru.

6. b) Drew Barrymore a filmben egyszerű 
takarítónő, de ez nem akadályozza abban, hogy 
dalszerzőként fellendítse a munkaadója zenei 
pályafutását.

7. b) Louisa vidám, bohókás lány. Mi sem áll 
távolabb tőle, mint a szigor.

8. d) Tom Cruise mondja Jack Nicholsonnak- 
mindannyiunk megelégedésére.

9. b) Fogas kérdés! Eredeti trilógia+új 
trilógia+legújabb trilógiából két rész+két spin-
off=10. A Harc az Endor bolygón és a Star Wars 
Holiday Special csak TV filmek, ráadásul Lucas 
próbálja is elsunnyogni a létezésüket.

10. b) Christopher Lee karrierje a Hammer Film 
Studios horrorfilmjeivel ívelt magasra a ’60-as 
’70-es években. Aztán a 2000-es években olyan 
filmekben kapott szerepet, mint a Star Wars vagy 
A Gyűrűk Ura (és a Hobbit trilógia).
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FILMKVÍZ

1) Melyik romantikus film készült a ’80-as években?

a. Valami kis szerelem
b. A csaj nem jár egyedül
c. Van, aki forrón szereti
d. Sztárom a párom

2) Melyik filmben nem szerepel kutya?

a. Kutyaszorítóban
b. Egyik kopó, másik eb
c. Kántor
d. Kutyátlanok kíméljenek

3) Milyen eszközt használ a gyilkos a Tudom, mit tettél 
tavaly nyáron című tinihorrorban?

a. csákány
b. konyhakés
c. sarló
d. kampó

4) Keresztapa: A Corleone testvérek közül ki él még a 
harmadik rész végén is?

a. Sonny
b. Fredo
c. Connie
d. Michael

5) Melyik filmben játszott együtt Julia Roberts és 
Richard Gere?

a. Erin Brockovich
b. Ősz New-Yorkban
c. Oltári nő
d. Álljon meg a nászmenet!
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A FilmKvíz helyes megfejtői között egy értékes A&K Akadémia ajándékcsomagot 
sorsolunk ki! A nyertes nevét a következőszámban tesszük közzé. 

Sok szerencsét kívánunk mindenkinek!

Beküldési határidő: szeptember 10.
olvaso@ak-akademia.hu

6) Aranyhaj és a nagy gubanc: Mit nem csinál Aranyhaj 
magányos napjaiban?

a. bújócskázik a kaméleonnal
b. kifesti a szobát
c. olvas
d. hímez

7) Séta a múltba: mit készít Landon Jamie-nek?

a. távcsövet
b. kis házat egy fára
c. tortát
d. virágból koszorút

8) Melyik filmben nem háborúskodnak a szomszédok?

a. Kiskarácsony mindenáron 
b. Válótársak
c. A szomszéd nője mindig zöldebb
d. Jószomszédi iszony

9) Melyik filmben NEM játszik egy színész több szerepet is?

a. Amerikába jöttem
b. Dupla dinamit
c. Ovizsaru
d. Twin Peaks

10) Ki játszotta el a legkevesebbszer Batman-t?

a. Ben Affleck
b. Val Kilmer
c. Michael Keaton
d. Christian Bale

mailto:olvaso%40ak-akademia.hu?subject=
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Sulistressz 
– felvételi ponthatárok 2018

A továbbtanulni vágyók legizgalmasabb 
időszaka az évben a felvételi ponthatárok 
megjelenésének napja. Sokan izgatottan 
nézegetik az előző évek statisztikáit, 
elméleteket állítanak fel saját felvételi 
esélyeikről, míg mások inkább elterelik 
a figyelmüket, hogy ne is kelljen azon 
gondolkodniuk, hogyan alakul a jövőjük 
néhány hónap múlva. Idén, 2018-ban, ez 
a jeles nap július 25-ére esett. Te Pont Ott 
partin voltál, vagy otthon izgultál? Azonnal 
megnézted az eredményt, ahogy kihirdették a 
ponthatárokat, esetleg vártál az sms-re, vagy 
napokkal később szántad rá magad, hogy 
szembenézz a jövővel? 

Miért nem nézi meg mindenki azonnal az 
eredményeket? 

A visszajelzésektől való szorongás éppúgy 
okozhat halogatást, mint a kételkedés 
önmagunkban, sikereinkben, vagy a 
perfekcionizmus, a saját magunkkal szemben 
állított magas elvárások, esetleg a csalódástól 
való félelem. Meglepő, hogy ez sokszor nem 
függ össze az esélyek valódi felmérésével, 
például a korábban 380 pontos ponthatárral 
induló szakok esetében is előfordul, hogy egy 
460 ponttal rendelkező felvételiző nagyfokú 
stresszt él át a ponthatárok kihirdetése előtt, 
még akkor is, ha a felvételi esélyei igencsak 
jók. Ez is olyan élethelyzet, ahol a racionalitást 
torzítja a belül megélt érzések kavalkádja. 

Egy másik esetben a siker és a változás okozta 
feszültség is megjelenhet. Nem csak negatív, 
de pozitív események is okozhatnak stresszt 
vagy akár szorongást az életünkben. A változás 
gondolata nem mindig hat ránk pozitívan, 
hiszen egy megszokott, ismerős korszak 
végét és egy új, ismeretlen időszak kezdetét 
jelzi számunkra. Az elengedés nehézségei 
és az újtól való félelem, a várakozás izgalma 
keveredik ezekben a helyzetekben. 
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„I never lose. I either 
win, or learn.” 

Nelson Mandela

Mit tehetsz, ha nem sikerült a felvételi?

Sikertelen felvételi után egy pillanatra 
minden megkérdőjeleződhet. Az egyén 
saját magába és képességeibe vetett hite, 
a rendszer korrektsége, a jövőben rá váró 
tennivalók. Nagyon erős önismeret és 
felelősségvállalási képesség szükséges 
ahhoz, hogy önmarcangoló érzéseinket 
félretegyük, és feltegyük a kérdést: „Mit 
tettem és mit nem tettem meg a siker 
érdekében?” 
Igen! Nagyon fontos a helyzetet több 
szempontból vizsgálni, hiszen még a 
legrosszabb szituációban is vannak 
érdemeink, vannak olyan tetteink, 
amelyek dicséretre méltók, de legalábbis 
méltányolhatók. Akkor is, ha a várt és 
remélt eredmény végül elmaradt. Tehát 

ne csak a negatív, de a pozitív oldalát is 
mérjük fel ebben a helyzetben is! A valódi 
kérdés tehát az, hogy „Mely része volt 
az, ami előre mutató volt és mi volt az a 
terület, amiben fejlődhetnél még?”

Ha elsőre nem sikerült, akkor nem 
vagyok odavaló? 

Ahogy azt a Mandela idézetből is láthatod, 
a sikeres emberek nem tekintik kudarcnak 
az életükben a vártnak nem megfelelően 
alakuló eseményeket. Ezek is éppolyan 
tapasztaltok a valóságban, mint a pozitívak, 
csak hajlamosak vagyunk negatívan 
megélni. Hogy mi milyen hatással van 
ránk, megítélés kérdése. De ha sikerül 
relative objektíven ránézni több oldalról, 
akkor jól látható, hogy a nehéz időszakok 
sokszor több hasznos tanulsággal is 
szolgálnak, mint a sikereink, legyen szó egy 
rosszul sikerült felvételiről, félresikerült 
projektekről vagy akár egy megszakadt 
párkapcsolatról, vagy egy munkahely 
elvesztéséről. Ha az emberek első negatív 
visszajelzés után nem mérlegelnének újra, 
hanem elfogadnák az elutasítást, akkor 
nem létezne a Walt Disney mesebirodalom, 
Edison nem találja fel a villanykörtét, 
a Harry Potter soha nem jelenik meg 
nyomtatásban, és a KFC csirke sem lenne 
ott minden földrészen, hogy csak néhány 
kiragadott példát említsek azokról a 
mindenki által ismert emberekről, akik 
szembe mentek az elutasítással néha több 
százszor, és végül sikert arattak. 
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Mit tegyél, ha nem vettek fel?

Ebben az esetben döntés előtt állsz. 
Mérlegelhetsz és határozhatsz úgy, 
hogy feladod a korábbi terveid és újakat 
építesz majd valósítasz meg, vagy 
választhatod az erőgyűjtést, további 
edzést és készülést, és a tanulságok 
levonása után hatékonyabb taktikával 
újra belevághatsz a felvételi folyamatba. 
Ezek persze a végletek, ezek között 
is számos további út kialakítható, 
egyéni elképzeléseidtől, helyzetedtől, 
kreativitásodtól függően. 
A döntés a tiéd!

„Hány olyan 
pillanat játszódik 
le az életünkben, 
amikor igazán döntő 
lépésre szánjuk el 
magunkat? Nem 
túl sok. Főleg azért, 
mivel általában 
csak utólag derül ki, 
mennyire fontos is 
volt az a döntés.”

Kristina Ohlsson

Ha úgy érzed szeretnéd valakivel 
átbeszélni a helyzeted, és újra tervezni a 
következő éved, keress bátran! 
markos.katalin@ak-coaching.hu 

M.K.

mailto:markos.katalin%40ak-coaching.hu?subject=
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továbbtanulás further education
stressz stress
izgatott nervous
eltereli a figyelmet distract the attention
határt húz draw the line
statisztika statistics
eredmény result
rászánja magát take the plunge
visszajelzés feedback
csalódás disappointment
kételkedés scepticism
racionalitás rationality
torzítás distortion
kavalkád cavalcade
változás variation, change
megszokott routine, general, conventional

korszak era, period, epoch
ismeretlen unknown
elengedés release, remission
várakozás expectation
keveredik mix, combine
érdem excellence
mérlegel reflect
kiragad rive sg off / away
elutasít reject, refuse, decline
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Azt már biztosan tapasztaltad a 
mindennapi munkád során, hogy 
vannak olyan munkatársaid, 

akiket semmi nem mozdít ki tartósan 
nyugalmi helyzetükből, legyen szó hirtelen 
meetingről, előrébb hozott határidőkről, 
vezetőségi látogatásról vagy előre be 
nem jelentett stand up prezentációról. 
Még akkor is igaz ez rájuk, ha nem 
tökéletesen felkészültek, egyszerűen 
lazábban és magától értetődőbben kezelik 
a szembejövő nehézségeket az életben, 
és a munkanap végén könnyedebben 
sétálnak ki a főbejáraton, mint te egy 
átlagos munkanap után. Mi lehet a titkuk? 
Megfejtetted már?

Mi az a reziliencia? 

A reziliencia a rugalmasság, egyfajta 
ellenállóképesség, melynek segítségével 
könnyebben alkalmazkodik valaki a 
környezetében történő változásokhoz, 
elvárásokhoz és kezeli az őt ért hatásokat. 
Legyen szó számonkérésről, kritikáról vagy 
nehézségről, a reziliens ember viszonylag 
gyorsan visszanyeri lelki egyensúlyát 
és képes továbblépni az őt ért hatások, 
hirtelen jött változások ellenére is. 

Stressz és rugalmasság

Az, hogy rugalmas vagy, nem jelenti, 
hogy ne érne stressz, vagy ne vennéd 
komolyan, amit nap, mint nap csinálsz. 
Egész egyszerűen csak gyorsabban 
adaptálódsz a változásokhoz, így az, ami 
a korábbi állapotban még stresszként 
jelent meg az életedben, az az adaptáció 
után már a hétköznapok része lesz, 
ezáltal nem jelentve feszültségforrást. 
Ez nem egy passzív, a megoldást kívülről 
váró viselkedési forma, hanem egy 
aktív, a változásért felelősséget vállaló 
szemléletmód. 

Hogyan legyél rugalmasabb?
Az első és legfontosabb lépés a saját 
érzelmeid felismerésének és kezelésének 
képessége. Ha nincs 5-nél több szavad 
az érzelmeid megfogalmazására, akkor 
ezzel a területtel biztosan dolgod lesz 
a jövőben. Ha meg tudod állapítani, 
hogy mit érzel, pontosan meg is tudod 
fogalmazni, az érzelmek kezelésével 
is hatékonyabban tudsz foglalkozni 
ezután. Mikor pedig különböző hatások 
kibillentenek az egyensúlyi állapotodból, 
rugalmasabban tudsz rá reagálni, mert 
nem csak gyorsabban észreveszed, de 

Reziliencia – megbirkózol vele?
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meg is fogalmazod a változást és aktívan 
tehetsz az egyensúly visszaállításáért, 
hiszen pontosan tudatában vagy annak, mi 
is történik veled, és mire van szükséged, 
hogy a hatást csökkentsd. Ez megfelelő 
érzelemfelismerés és kezelés nélkül 
képtelenség lenne. 

A reziliencia az az optimizmus? 

Nem feleltethető meg egy az egyben, 
ahogy azt korábban is láthattad, de nem 
téved az sem, aki úgy érzi, van köze a 
két fogalomnak egymáshoz. A rugalmas 
ember optimistán, racionális keretek 
között ugyan, de a helyzetből a legjobb és 
leggyorsabb kiutat keresi. Az optimista és 
aktív hozzáállás során megfogalmazzuk 
a problémát és a saját érzéseinket ezzel 
kapcsolatban, majd ezt követően rögtön 
a megoldás felé fordítjuk a figyelmünket. 
Nem merülünk el a negatív érzelmekben, 
de nem is reménykedünk a csodában, ami 
majd mindent megváltoztat helyettünk. 
Nem törekszünk a tökéletességre, 
sokkal inkább szempont az optimális és 
gyors megoldás, az egyensúly mielőbbi 
visszaállítása. Fontos, hogy higgy 
önmagadban, hogy képes vagy rá, és kellő 
önfegyelemmel el is fogod érni, ami ehhez 
szükséges. 

Reziliencia a munkahelyen

Ezzel a fogalommal 
nem csak egyéneket, 
de akár szervezeteket 
vagy populációkat is 
jellemezhetünk. A túlélés és 
optimális fejlődés feltétele 
egy szervezet vagy élő 
populáció esetén is, hogy 
tudjon rugalmasan 
alkalmazkodni 
a környezeti 
változásokhoz, gyengítse 
az őt ért negatív 
hatásokat, építse a 
szervezeten belül a 
jó kommunikációs 
kapcsolatok és 
optimistán, de racionálisan 
álljon a jövőhöz. 

Reziliencia az állásinterjún

Amikor olyan kérdéseket kapsz, ahol egy 
negatív hangulatú helyzetet kell kezelned, 
ezt a képességedet próbálják felmérni. 
Például: „Hogyan éled meg, ha kritikát kapsz 
a főnöködtől?”, vagy „Milyen érzéseid vannak, 
ha rövid határidejű, váratlan feladatot 
kapsz?” , esetleg „Mesélj el egy olyan 
helyzetet, amikor feszült helyzetben, gyorsan 
kellett problémát megoldanod!”. Mit felelnél 
az interjún ezekre a kérdésekre?

Gyakorlat teszi a mestert

A személyes fejlődésnek ezen a területén 
is elmondható, hogy tudatos tervezéssel, 
fegyelmezett és elkötelezett gyakorlással, 
a figyelem ráfordításával jelentős 
eredményeket érhetsz el, és fejlődhetsz 
akár már egészen rövid idő alatt is. 

Ha úgy érzed, hogy nem vagy elég ellenálló 
és rugalmas a szakmai életedben, és 
szeretnél ezen mihamarabb változtatni, 
akkor keress fel és beszélgessünk róla: 
https://ak-coaching.hu Szeretettel várlak!

M.K.
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megbirkózik vmivel cope with sg
munkatárs fellow-worker, co-worker
határidő deadline
látogatás visit
tökéletesen prefectly
főbejárat main entrance, front-door
átlagos ordinary, common, average
rugalmasság resiliency, flexibility
ellenállóképesség resistivity
elvárás expectation
számonkéri bring to book for
nehézség trouble, difficulty
lelki egyensúly poise of mind
felborítja a lelki egyensúlyát throw off his balance
hatás effect
komolyan vesz take it seriously
adaptálódik adapt
feszültség stress
szemléletmód outlook, approach
megfogalmazás definition, phrasing
kibillen tip out
önfegyelem discipline, self-discipline
populáció population
szervezet organization
optimista optimist
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Miss R 
– az autó, ami gyorsabb a Teslánál

Miss R, nevével ellentétben nem egy nőies formákkal bíró jelenség. A futurisztikus 
megjelenésű, éjfekete vagy zöld, finoman szólva is fura felépítésű autó mégis az egyik 
legtöbbet emlegetett elektromos autók között van már az ötlet megjelenése óta. 
Összteljesítménye 1341 lóerő és 0-ról 100-ra 1,8 mp alatt gyorsul fel, írja a hvg.hu.
 
A tajvani gyártó, a Xing Mobility szerint is a rally-k inspirálták ennek az új stílusú, 4 
elektromos motort tartalmazó autónak a létrejöttét. Képes nem csak aszfalton, de terepen is 
kiemelkedően teljesíteni, sőt! Ezeket rugalmasan váltogatni is képes, és ezzel az eredménnyel 
egyértelműen veri a korábbi Tesla Roadstert is. A Miss R maximális sebessége 155 mérföld/
óra, azaz hozzávetőlegesen 248 km/h. 

Kíváncsi vagy, hogy milyen lehet egy ilyen szuper autóban utazni? Ha egy hangulatos, 
hatásvadász videóra is kíváncsi vagy, a Xing Mobility youtube csatornáján erre remek 1 
perceseket találsz, mint például ezt: https://www.youtube.com/watch?v=Ywgp3P5f0Ko

 A gyártó cég szerint limitált mennyiségben, és 1 millió dolláros áron kerülnek majd 
forgalomba ezek a csodaautók, várhatóan 2018-ban. M.K.

https://www.youtube.com/watch?v=Ywgp3P5f0Ko
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nőies feminine
gyors speedy, quick
futurisztikus futuristic

éjfekete night-black
elektromos autó electric car
teljesítmény performance
gyártó manufacturer
inspiráció inspiration
aszfalt asphalt, bitumen
terep field, ground
kiemelkedő outstanding
egyértelműen obviously
mérföld mile
hozzávetőlegesen approximately
kíváncsi curious
hangulatos intimate
hatásvadász claptrap, meant for effect
limitál limit
forgalomba hoz release
várható probable, prospective

tajvani Taiwanese
létrejön come off, come into being
képes vmire capable, be able to
sőt moreover, and what is more

váltogat alternate, rotate
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Hallottál már Charles Dickensről? Persze 
hogy hallottál, buta kérdés volt. De 
vajon arról hallottál-e, hogy egyik 

ükunokája, Catherine Dickens épp a mi 
országunkban, nevezetesen Csákberényben 
álmodta meg a hazai idegenforgalom egy 
üde színfoltjának számító vállalkozását. 
A választás olyan szempontból nem 
meglepő, hogy Catherine fele részben 

magyar származású; édesanyja még 1945-
ben, gyerekként hagyta el az országot, 
hogy évtizedekkel később megözvegyülve 
visszaköltözzön hozzánk. Pár év múlva 
Catherine is követte.
Itt ismerte meg férjét is, akivel az első kis 
házukat vették Csákberényben, hogy aztán 
szép lassan felvásárolják és saját stílusukban 
felújítsák a környező házakat, telkeket.

–  e g y  h e l y  a z o k n a k ,  a k i k 
i m á d j á k  a  v i d é k i  r o m a n t i k á t

C a t h e r i n e ’ s 
C o t t a g e s
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A Catherine’s Cottages-ről messziről látszik, 
hogy elsősorban igazi szerelemgyerek, 
nem pedig üzleti vállalkozás. Jelenleg 
hét, különböző méretű vendégházat 
üzemeltetnek, mindegyikhez rövid, de 
hasznos használati utasítást adva, hogy 
kiknek ajánlják, és azt is jelzik, ha valamilyen 
okból egyik-másik kis ház nem javasolt 
időseknek vagy gyerekeknek.
Mindegyik vendégház egyedien lett 
kialakítva, felhasználva a Catherine által 
megálmodott lakberendezési tárgyakat, 
mint például a saját design dézsatusolót. 
Itt van például a The Nest (fészek) Cottage, 
ami nem véletlen kapta ezt a nevet, hiszen 
ez volt Catherine és férje első, eredeti 
háza, családi fészke. Ennek megfelelően a 
felújításnál figyeltek arra, hogy a hálószoba 
olyan tágas legyen, hogy egy babaágy 
is kényelmesen elférjen. Szinte magától 
értetődő, hogy kis családoknak ez a házikó 
nagyszerű választás.

Vagy említhetném a Józsi’s Cottage-t is, 
ami pedig azoknak tetszett különösen, 
akik szeretik az erdélyi hangulatot: lábas 
vaskád, díszes kerámia mosdótálak 
a fürdőben, a falat pedig erdélyi 
fafaragások díszítik. A nappaliban pedig 
búboskemencére emlékeztető kandalló áll.
De ugyanúgy sorolhatnám az Eco Cottage, 
a Kis Alma Cottage, vagy bármelyik másik 
szépségeit. A legnagyobb házikó hat, 
a legkisebbek pedig két személyesek. 
Minthogy a vendégházak egymás 
szomszédságában állnak (na, azért nem is 
túl közel egymáshoz), társaságok számára 
is ideális választás lehet, hiszen lehetőség 
van mind egy kis elszeparáltságra, mind 
pedig egy-egy esti közös grillezésre, 
iszogatásra.

Lehet kérni reggeli kosarat, melynek 
tartalma két főnek két reggelre, vagy négy 
főnek egy reggelre elegendő elemózsiát 
tartalmaz: házikenyér, lekvár, felvágottak 
(még véletlenül sem parizer vagy soproni 
felvágott!), vaj, stb. 
Programok szervezésével is foglalkoznak, 
olyan programokéval, melyek hangulatban 
és stílusban jól illenek a hely szelleméhez, 
mint masszázs, borkóstoló, sajtkóstoló, 
lovaskocsikázás, vagy épp látogatás egy 
közeli fazekasműhelyben.

Z.G.
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ükunoka great-great grandchild
idegenforgalom tourism
hazai home-made, inland
üde fresh
színfolt dash of colour
vállalkozás enterprise, concern
félig, fele részben half
származás origin, social background
özvegy widow, widower
felvásárol  buy up, engross
felújít renew, revive
elsősorban principally, primarily
vendégház guesthouse
üzemeltetés operation
használati utasítás instruction sheet, user manual
lakberendezés interior decoration
dézsa tub, vat
fészek nest
tágas spacious, roomy
babaágy cradle
erdélyi Transylvanian
kádban fürdik have a tub
kerámia pottery, ceramics
fafaragás carving, fretwork
búboskemence beehive oven
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ideális ideal
szeparált separate
roston süt grill
kosár basket
rágnivaló crackets
lekvár marmalade, jam
felvágott cold cuts
masszázs massage
borkóstoló wine tasting
sajtkóstoló cheese tasting
lovaskocsi horse carriage
fazekas potter 
műhely workshop, workhouse
látogatás visit
szomszédság neighbourhood
megálmodik have a dream
eredeti original, primary
felhívja a figyelmet vmire opes sy's eyes to sg
elfér fit
magától értetődő evident
nagyszerű phenomenal, stunner
díszít decorate, ornate
kandalló fireplace
meglepő surprising
elhagyja az országot defect
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PROBLÉMAMEGOLDÁS KICSIT MÁSKÉPP
Művészeti coaching és ami mögötte van

El tudja képzelni, hogy egy
múzeumban kap választ aktuális
megoldatlan élethelyzetére?
Esetleg egy várostörténeti séta 
keretében döbben rá arra, hogy 
elakadt valamiben és nem tud tovább 
lépni?
Zenével, kreatív írással, vagy rajzok,
fotók, filmjelenetek segítségével 
tapasztalja meg azt a csodát, ami 
Önben van?
Nyitott arra, hogy egy galériában 
például montázst készítsen? A montázs 
például kiválóan alkalmas arra, hogy 
egy aktuális elakadás jó és rossz 
tapasztalatait integráljuk és
átbeszéljük.
A művészeti coaching kreatív és
vizuális technikákat hív segítségül
egyéni döntések meghozatalában.

Storytelling Cabinet - Történetmesélő művészeti coaching műhely

Egyedülálló kifejezésmódokkal
segít abban, hogy jobban
megértsük a minket körülvevő
világot.

Aki belevág egy ilyen folyamatba,
megtapasztalja azt, hogy hogyan
lesz a ”vitrinszemléletű” 
gondolkodásból
„problémamegoldó-szemlélet.”
Ezt a coaching módszert olyanoknak
ajánljuk, akik nyitottak a
múzeumi térre és a
művészetekre, szeretik a
nyugodt, meghitt művészeti
légkört.
Ajánljuk azoknak is, akik szívesen
kilépnének a komfortzónájukból,
de nem tudják hogyan.
Aki belevág, tárgyak, képek,
fényképek, zene és filmrészletek
fogják segíteni abban, hogy válaszokat
kapjon elakadásaira,
dilemmáira, aktuális nehéz
élethelyzetére.

További részleteket a Storytelling 
Cabinet Facebook oldalán olvashatsz: 
@storytelling.cabinet

A múzeum nem

mauzóleum. 
„

”

https://hu-hu.facebook.com/storytelling.cabinet/
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KÓDJÁTÉK

Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?

import java.util.IdentityHashMap;

import java.util.Map;

public class MysteriousAlgorithm {

    public static void main(String args[]) {

        Map<String, String> myMap = new IdentityHashMap<>();

        myMap.put(˝Teszt˝, ˝Elek˝);

        myMap.put(˝Teszt˝, ˝Béla˝);

        System.out.println(myMap.size());

    }

}

public class MysteriousAlgorithm {

    public static void main(String[] args) {

        final long MICROS_PER_DAY = 24 * 60 * 60 * 1000 * 1000;

        final long MILLIS_PER_DAY = 24 * 60 * 60 * 1000;

        System.out.println(MICROS_PER_DAY / MILLIS_PER_DAY);

    }

}

2018. júliusi kódjáték

Megoldás

Igen, lefordul, és cseles, mert helyes időátszámító megvalósításnak tűnik, de nem az. Jogosan azt 
várnánk, hogy 1000 lesz az osztás eredménye, de a standard kimeneten az 5 jelenik meg. Miért?

Magyarázat

Igazából ha elég mélyen ismerjük a Java nyelv működését, akkor ez nem meglepő. A Java egy statikusan 
típusos nyelv, minden változóhoz és literálhoz tartozik egy típus. A MICROS_PER_DAY változó típusa bár 
long, de az egyenlőségjel jobb oldalán található szám literálok int típusúak. Ha összeszorozzuk a 24-et a 
60-nal, újra a 60-nal, 1000-rel és még egyszer 1000-rel, akkor 86 400 000 000-t kapunk. Az int típus 32 biten 
tárolódik a memóriában és egy előjeles típus, ezért a legnagyobb szám, ami képes eltárolni, az 231 – 1, vagyis 
2 147 483 647. Az előbbi szorzat ezt bőven meghaladja, ezért az int típus túlcsordul, nem is kevésszer. A 
túlcsordulások után 500 654 080 értéket kap, amit ha elosztjuk a másik számmal egész osztással, akkor 5-ször 
van meg benne.
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2018. júliusi Java cikk kérdéseire a válaszok

Kérdések

Milyen új feature-ök kerülnek bele a Java nyelvbe a 11-es verzióban?

Jelenleg ezeket a feature-öket tervezik beletenni a Java SE 11-be:

 1. Epsilon garbage collector.

 2. Var használata az implicit típusos lambda kifejezések formális paramétertípusánál.

 3. A Java class-fájl formátumot kiterjesztik, hogy támogasson egy új konstans pool      
 formát.

Milyen esetekben lehet hasznos az új Epsilon Garbage Collector?
Teljesítmény mérés, tesztelés, rövid ideig futó feladatok.

Milyen modulokat távolítanak el a 11-es verzióban?
Java EE és CORBA modulokat, ezek már a 9-es verziótól kezdve deprecated-nek vannak 
titulálva, illetve a Java SE 6 egy full web service stack-et foglalt magában, ami idővel kinőtte 
magát az SE-ből és inkább az EE része.

A JavaFX-et miért nem fogja tartalmazni a JDK 11?
Hogy ne legyen hozzákötve az évi kétszeri JDK kiadási dátumhoz a JavaFX új verzióinak 
kiadása.

Ha szeretnénk, hogy ne int típusként értelmezze a tényezőket a szorzásban a JVM, akkor long 
literálokat kell megadnunk. Igazából elég az egyik tényezőt long literálként megadni, mert ekkor a Java többi 
int típust automatikusan átcastolja long típusúvá. Ha szeretnénk ezeket a konverziókat megspórolni, akkor 
javasolt mindegyik literált longként megadni. Így nézne ki helyesen a kód:

public class MysteriousAlgorithm {

    public static void main(String[] args) {

        final long MICROS_PER_DAY = 24L * 60L * 60L * 1000L * 1000L;

        final long MILLIS_PER_DAY = 24L * 60L * 60L * 1000L;

        System.out.println(MICROS_PER_DAY / MILLIS_PER_DAY);

    }

}
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JAVA CIKK
Kérdések

1. A Java személyes és nem kereskedelmi használata ingyenes lesz-e a jövőben?
2. Miket foglal magában a Java SE előfizetés?
3. Hogy befolyásolja ez az új évi kétszeri Java főverzió kiadásokat?
4. Mi történik, ha valaki a licenszt nem újítja meg?

Oracle now requires a subscription to use Java SE

Oracle has revamped its commercial support program for Java SE (Standard 
Edition), opting for a subscription model instead of one that has had businesses 
paying for a one-time perpetual license plus an annual support fee. The 
subscriptions will be available in July 2018. (Personal, noncommercial usage 
continues to be free and not require a subscription.)

Called Java SE Subscription, the new program for mission-critical Java 
deployments provides commercial licensing, with features offered such as the 
Advanced Java Management Console. Also, Oracle Premier Support is included 
for current and previous Java SE releases. It is required for new deployments 
of Java SE 8, and includes support for Java SE 7. (As of January 2019, Oracle will 
require a subscription for businesses to continue getting updates to Java SE 8.)

The cost of Oracle Java SE Subscription

The price is $25 per month per processor for servers and cloud instances, with 
volume discounts available. For PCs, the price starts at $2.50 per month per 
user, again with volume discounts. One-, two-, and three-year subscriptions are 
available. Oracle has published the terms of its new Java SE Subscription plans.

The previous pricing for the Java SE Advanced program cost $5,000 for a 
license for each server processor plus a $1,100 annual support fee per server 
processor, as well as $110 one-time license fee per named user and a $22 
annual support fee per named user (each processor has a ten-user minimum). 
Oracle has similar pricing combinations for its other Java licenses.

One-time licenses won’t be available for Java SE 8 or later, but 
separate support contracts also go away
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What’s covered by the Java SE Subscription

Features of Java SE Subscription include:

 • Access to some Oracle Java SE versions past their end-of-public-update  
 (EoPU) times.
 • Early access to critical bug fixes.
 • Licensing and support for cloud, server, and desktop deployments.
 • Performance, stability, and security updates.
 • Enterprise management, monitoring, and deployment capabilities.
 • Around-the-clock support.

How this affects the twice-yearly Java releases

Oracle has implemented a six-month release cadence for Java SE, with Java 
Development Kit 10 having shipped in March 2018 and the next version, JDK 11, 
due in September 2018. Java SE subscribers can keep up with this schedule, or 
they can control when production applications move to the new releases; it’s 
their choice. Subscribers can also update the long-term-support (LTS) releases 
for as long as eight years.

What happens if you don’t renew

If users do not renew a subscription, they lose rights to any commercial 
software downloaded during the subscription. Access to Oracle Premier 
Support also ends. Oracle recommends that those choosing not to renew 
transition to OpenJDK binaries from the company, offered under the GPL, 
before their subscription ends. Doing so will let users keep running applications 
uninterrupted.

Forrás: https://www.javaworld.com/article/3284081/java-language/oracle-now-
requires-a-subscription-to-use-java-se.html

https://www.javaworld.com/article/3284081/java-language/oracle-now-requires-a-subscription-to-use-ja
https://www.javaworld.com/article/3284081/java-language/oracle-now-requires-a-subscription-to-use-ja
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Kíváncsi vagy, milyen készségek és képességek szükségesek ahhoz, hogy egy szép ívű, sikeres 
IT karriert futhass be? Mi is! Ezért döntöttünk úgy, hogy meghirdetjük „A sikeres IT karrier 
titkai” című kutatásunkat, és fényt derítünk a titkokra! 

Téged is szeretnénk felkérni egy kutatásban való részvételre!
Kit keresünk?
Egyaránt várjuk az IT pályára készülő fiatalokat, pályakezdő junior és senior kollégákat, 
valamint IT területen tevékenykedő cégek képviselőit is, hogy egyeztetni tudjuk a 
nézőpontokat! A kutatásban való részvétel négyszemközt, privát beszélgetés formájában 
történik.

Hogyan zajlik a kutatás?
A kutatás során mélyinterjúkat készítünk, kérésed szerint akár teljesen anonim módon! 
Nem hisszük, hogy a kérdőívek megfelelően tükröznék a fontos részeket, ezért minden 
jelentkező véleményét és kérdéseit személyesen szeretnénk meghallgatni. A találkozó során 
négyszemközt beszélgetünk karrierről, nehézségekről, sikerekről és az ehhez szükségesnek 
tűnő készségekről. Munkáltató esetén az elvárásaikról, tapasztalataikról és a jelentkezők 
hiányosságairól is szót ejtünk. 

Hol lesz a beszélgetés? 
Az A&K Akadémia irodáinak egyikében vagy az A&K Coaching szobákban, melyekről belső 
fotókat a https://ak-coaching.hu oldalon is láthatsz a Galériában! Kényelmes, barátságos 
környezetben egy finom tea vagy kávé társaságában fogunk beszélgetni. 

Mit ajánlunk cserébe?
A részvétel teljesen önkéntes alapú, kérés esetén anonim, és ingyenes. Kis ajándékcsomaggal 
minden résztvevő számára kedveskedem, illetve az összesített eredmények megjelenésekor 
minden résztvevőt értesíteni fogok, egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlanul!

Hogyan tudsz jelentkezni?
Amennyiben szívesen részt vennél a kutatásban, úgy részvételi szándékod kérlek, jelezd a 
markos.katalin@ak-coaching.hu címen egy rövid, pár soros bemutatkozással, a tárgymezőbe 
pedig azt írd: Kutatás, és jelentkezésed után megismerkedünk, és amennyiben a kutatás 
célcsoportjába tartozol, egyeztetünk egy időpontot egy személyes interjúhoz! 

Jelentkezési határidő: szeptember 1. 
De ne várj addig! Kíváncsian várom jelentkezésed még ma! 

A sikeres IT karrier titkai 
– FELHÍVÁS kutatásban való részvételre!

https://ak-coaching.hu
mailto:markos.katalin%40ak-coaching.hu?subject=
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Állásinterjú felkészítő csomag az A&K Akadémián

•	 Junior vagy Senior Java programozóként szeretnéd növelni az esélyeidet a következő 
állásinterjún? 

•	 Bizonytalan vagy, hogy a jelenlegi tudásod megfelelő-e egy adott pozíció 
megpályázásához?

•	 Szeretnél magabiztosan, önbizalmat sugározva megjelenni a felvételin?

•	 Aggódsz, hogy angolul kérdeznek majd az interjún, mert nem mersz megszólalni?

•	 Az önéletrajzod évek óta nem frissítetted, nincs egy jó fotód és tudatos online jelenléted?

Komplex állásinterjú felkészítő csomagunk keretében segítünk neked maximálisan felkészülni 
a következő interjúkra, hogy kihozhasd magadból a maximumot! 

Nálunk konkrét interjú kérdésekkel találkozhatsz, megmutatjuk a kulisszatitkokat, hogy 
mire figyelnek majd az interjúztatók, gyakorolhatsz a különböző helyzetekre, akár egyéni 
és csoportos (AC) interjúkra is, segítünk felkészülni nem csak a szakmai kihívásokra, de 
magabiztosságot szerezhetsz angol nyelvből, és fejlődhetsz kommunikáció és önbizalom 
terén is. 

Mit tartalmaz az állásinterjú felkészítő csomagunk?

3 x 12 alkalmas szakmai felkészítést, akár 3 hónapon keresztül:

- Elsőként egy 2 órás próba állásinterjút, hogy reálisan felmérhesd mostani 
tudásszinted és az esélyeid

- Java programozás konzultációkat (12 óra), melyek elméleti és interjúfeladatokat is 
tartalmaznak

- A konzultációk között folyamatos kapcsolattartást, kérdezhetsz bármikor a 
felkészülés során

- Angol szaknyelvi pótórákat (12 óra), hogy megszűnjön a lámpalázad, ha beszélned kell

- Egyéni business coaching beszélgetést (12 alkalom) a lelki felkészüléshez, 
önbizalmad növeléséhez

- Business fotózást, hogy a legjobb oldalad mutathasd

- Önéletrajz és motivációs levél csomagot, hogy megnyerő jelentkezést nyújthass be

- LinkedIn, Facebook és Instagram fiókod optimalizálását a tudatos online jelenlétért

- Sok-sok gyakorlást
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+1 AJÁNDÉK:

Sikeres felvételi interjú után pezsgős ünnepi vacsorán gratulálunk neked az új állásodhoz!

Szeretnél minket személyesen is megismerni, mielőtt döntést hozol? 

1. Írj nekünk az info@ak-akademia.hu címre (a jelentkezés még nem jelent elköteleződést, 
csak érdeklődést)

2. Megadott elérhetőségeiden egyeztetünk egy időpontot a személyes találkozásra, ahol 
kölcsönösen megismerhetjük egymást, és válaszolhatunk a felmerülő kérdéseidre. 

3. Ha úgy döntesz, hogy velünk szeretnél felkészülni, azonnal bele is vághatunk a tanulásba! 

4. Véglegesítjük a megrendelésed egy megbízási szerződéssel és egyeztetjük a következő 
kontaktórák időpontját. 

5. Folyamatosan gyakorlunk és veled együtt dolgozunk a sikeredért.

6. Miután felvételt nyertél a vágyott pozícióba, együtt ünnepeljük meg a sikered egy 
ajándék ünnepi vacsora keretén belül.

Jelentkezés: ha érdekel az állásinterjú felkészítő csomag, küldd el nekünk aktuális 
önéletrajzod és szabad fogalmazású motivációs leveled, hogy miért szeretnél velünk 
tanulni, az info@ak-akademia.hu címre, és hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot egy 
személyes interjú időpontjának egyeztetéséhez. 

Kínálunk-e álláslehetőséget a felkészülés végén?

Igen. Több, felvételre nyitott informatikai céggel is partnerkapcsolatban állunk, ha szeretnél 
náluk próbát tenni, maximálisan támogatni fogunk! 

Mi történik a munkahelyen felvétel után?

Ha sikeresen felvételt nyertél, de úgy érzed, hogy a továbbiakban is még támogatásra van 
szükséged, akkor is keress minket bizalommal! 90 napos támogatási programunk keretében 
segítünk az új munkahelyen való beilleszkedésben a próbaidőd alatt, az új kapcsolatok 
kialakításában és szakmai kérdésekben egyaránt! Amennyiben érdekel ez a csomag is, 
látogass el honlapunkra az https://ak-akademia.hu/az-elso-90-nap-tamogatasa oldalra! 

 Szeretettel várunk! 
                                                                                                    Markos András és Katalin

mailto:info%40ak-akademia.hu?subject=
mailto:info%40ak-akademia.hu?subject=
https://ak-akademia.hu/szolgaltatasok/elso-90-nap-szakmai-tamogatasi-csomag/
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Munkahelyi  románc 
– avagy házi  nyúlra 

tényleg ne lő jünk?

Életünk jelentős részét 
a munkahelyünkön 
töltjük, így nem csoda, 

ha az irodában találkozunk 
azzal a kiszemeltünkkel is, 
akivel szeretnénk jobban 
megismerkedni a jövőben. 
Felmerül azonban a kérdés, 
hogy mennyit kockáztatunk 
azzal, ha a párunk is azonos 
munkahelyen dolgozik, mint 
mi? Mire ügyeljünk, ha a 
munkahelyünkön talál ránk a 
vonzalom? Gondoljuk át együtt! 
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Szabad? Nem szabad? Ki mondja meg? 

Egyes munkahelyek, különösen a külföldi 
tulajdonú multik, írásos formában is 
rendelkeznek arról, hogy milyen közös, 
céges álláspontot képviselnek a dolgozók 
közötti romantikus kapcsolatokat 
illetően. A legtöbb magyarországi 
munkahelyen azonban ezt az egyénre 
bízzák, így neked kell megfontolnod, 
hogy mit kockáztatsz, ha választottaddal 
szorosabbra fűzöd a kapcsolatod a 
kollegialitásnál. 
Javaslom, hogy fontold meg, hogy milyen 
munkahelyi viszonyban állsz vele és a 
részlegével, van-e közöttetek valamilyen 
versenyhelyzet, esetleg etikai határok 
meghúzását igénylő szakmai kapcsolat 
(pl. komoly titoktartási kötelezettség 
terhel téged vagy őt). Bár a kapcsolat 
elején még nem gondolunk a végére, 
azért nem árt egy pillanatra fejben 
végiggondolni, hogy ha esetleg nem lesz 
tartós, maradandó a kapcsolat, akkor 
szakítás esetén tudtok-e továbbra is 
együtt vagy egymás mellett dolgozni, 
vagy a romantikus kapcsolattal együtt 
esetleg az állásotokat is kockára teszitek? 

Ki a főnök? 

Nagyon érzékeny terület, ha épp a 
felettesed az, akihez erősebb érzelmek 
fűznek, mint ami egy munkahelyen 
megszokott lenne. Kockáztatod, hogy a 
többi munkatárs megszól, vagy esetleg 
pletykát indít a hátatok mögött, és 
ez nem csak a te, de mindkettőtök 
előmenetelére 

hatással lehet. Tudatosan kezelve a 
helyzetet egy idő után elfogadtathatod 
a kapcsolatotokat, de tapasztalataim 
szerint ezt kevés friss kapcsolat éli túl. 

Hogyan kezeld a helyzetet?

Van az a vonzalom, aminek nem szabhat 
határt a józan ész, ilyenkor is érdemes 
azonban betartani az alapvető udvarias 
viselkedési normákat. Keressétek fel a 
feletteseteket és mondjátok el neki, hogy 
kapcsolatban vagytok, ezzel is elkerülve a 
találgatásokat és a pletykák elindulását. 
Ezenkívül pedig a kapcsolatotok 
romantikus oldalát tartások az irodán 
kívül. Bármennyire is vonzó gondolat 
az íróasztalon hemperegni vagy 
az irattárban csókolózni, mint egy 
amerikai film főszereplői, elkerülhetitek 
a szerelmeteket övező negatív 
megjegyzéseket, ha a munkahelyi 
teljesítményetekre és viselkedésetekre 
nem lesz negatív hatással a románc. 

Romantikus statisztika

A Randstad Workmonitor 2012-
es felmérése szerint a munkahelyi 
kapcsolatok 22%-a végződik házassággal. 
Azonos cégen belül a férfiak 43%-a, 
míg a nők 28%-a nyitott a romantikus 
ismerkedésre, írja a CareerBuilder. 
Te erősíted a statisztikát? Ha van olyan 
romantikus történeted, amit szívesen 
megosztanál velünk, akár jeligével is, 
örömmel várjuk az 
olvaso@ak-akademia.hu címre!

M.K.

mailto:olvaso%40ak-akademia.hu?subject=
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megismerkedik get acquainted with
kockáztat take risk, jeopardize
vonzalom affection
rendelkezik vmiről command
álláspont standpoint, side
képvisel represent, stand for
romantikus romantic
egyén person, individual
rábíz vkire vmit entrust sg to sy
megfontol think over, consider
választ elect, choose
javasol suggest, recommend
részleg department, section
versenyhelyzet race condition
etika ethic, moral philosophy
titoktartás secrecy
maradandó permanent, last
szakítás break-up, divorce
érzékeny sensitive
pletyka gossip, whispering
friss fresh
tudatos conscious
józan ész sanity, common sense
találgatás guessing
hempereg roll
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Nem mindig egyszerű a kritikát 
asszertív módon fogadnunk, 
különösen akkor, ha keményen 
dolgoztunk és ezek után váratlanul 
ér minket a negatív visszajelzés a 
munkahelyünkön. Ennek ellenére 
érdemes megfontolni annak is, 
aki fogadja, és annak is, aki adja, 
hogy hogyan is adhatunk negatív 
visszajelzéseket úgy, hogy közben 
ne romboljuk a kapcsolatot, de 
építsük azt, és akár még javítsuk is 
a csapat teljesítményét a jövőben!

Kritikával a
teljesítmény
javításáért



46

A kritika fogadásának asszertív módja

Biztosan hallottál már a céges 
tréningeken vagy képzéseken az asszertív 
kommunikációról. Eszerint a kritika 
fogadásának asszertív módja, ha pontosítjuk, 
hogy azonos dologra gondolunk-e, jobban 
körülhatároljuk a problémakört, mérlegeljük 
a kritika igazságtartalmát, majd döntést 
hozunk arról, hogy kívánunk-e rá reagálni 
vagy sem. Szükség esetén, ha fejlődni 
szeretnénk az adott területen, érdemes 
segítséget kérni benne. Ez lenne az elmélet. 
De mégis hogyan néz ez ki a gyakorlatban, ha 
neked kell kritikát megfogalmaznod? Nem is 
olyan egyszerű!

Hogyan motiválj kritikával?

Nagyon fontos, hogy konstruktívan 
fogalmazz meg kritikát, és mindig adj valami 
támpontot, amire támaszkodva a fejlődés 
lehetősége elérhetővé válik. Sose lógjon a 
levegőben egy negatív vélemény, a fejlődés 
reménye nélkül! Akár előtte, akár utána, de 
mindig jegyezz meg valami pozitív dolgot 
is, ami az illető munkájára vonatkozik! 
Néhányan úgy gondolják, hogy érdemes 
előtte, néhányan úgy, hogy utána, a kritika 
végén kell pozitívumot mondani, mert úgy 
jobban megmarad a hallgatóban a jó oldala 
is a dolognak. Ha az elejére és végére is 
teszel egy keveset, úgy biztosan nem tudod 
elrontani.

Mindig az elvégzett munkára koncentrálj! 

Kerülendő minden olyan kifejezés, ami 
magát az adott személyt minősíti, mint 
embert, vagy dolgozót! Koncentrálj az 
elvégzett munkára, azt kell véleményezned, 
soha nem a személyt magát! Mindenkinek 
lehet kevésbé jól sikerült munkája, de ettől 
még nem lesz kevesebb vagy rosszabb 
ember önmagában! Ügyelj a részletekre és 
gondolkodj, mielőtt megszólalsz! 

Légy indulatoktól mentes, őszinte és 
támogató!

Nem csak az a fontos, hogy mit mond, aki 
kritizál, de a zis fontos, hogy hogyan teszi 
azt! Az indulatoktól túlfűtött helyzetek 

általában nem vezetnek jó eredményre, ezért 
feltétlenül higgadtan és nyugodtan vágj bele 
a teljesítményértékelésbe! Ha szükséges, 
tartsatok meghatározott időközönként 
szüneteket, de ne engedd el az irányítást 
az érzelmeid és a tudatos szóhasználatod 
felett! Döntő fontosságú a jó kapcsolat 
megőrzéséhez, hogy maradjatok a józanság 
talaján és a vita konstruktív és előre mutató 
legyen! 

Hogyan fejlődhetsz ebben?

Mint mindenhol, ezen a területen is tényleges 
gyakorlással fejlődhetsz a legjobban. Ha 
szeretnél a következmények kockáztatása 
nélkül, barátságos közegben gyakorolni a 
kritika adását és fogadását, várlak szeretettel 
egy beszélgetésre: 
markos.katalin@ak-coaching.hu

M.K.

mailto:markos.katalin%40ak-coaching.hu?subject=
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kritika criticism
váratlanul unexpectedly
visszajelzés feedback
munkahely workplace
ellenére, dacára despite
megfontol think over, consider
kritizál criticize
rombolás destruction
kapcsolat relationship
körülhatárol limited
probléma problem
mérlegel reflect, ponder
igazság justice, truth
tartalom content, matter
döntést hoz decide, determine
reagál respond, react
szükség esetén in case of need
fejlődés progress
elmélet theory, conception
motivál motivate
elérhető available
lóg a levegőben there's sg in the wind
kerülendő taboo
kifejezés expression, idiom
minősít qualify, grade



48

Méhek a háborúban

Mindenki tudja, hogy a méhek 
szorgalmasak, dolgosak és finom 
mézet állítanak elő nekünk, ami 

hasznos az egészségünknek. De csak 
kevesen tudják, hogy a méhek nem 
egyszer katonai szolgálatot is teljesítettek 
az emberek számára. Már az ókori 
görögök is a méhek segítségével védték 
meg Themiszküra városát, mégpedig úgy, 
hogy katapulttal lőttek ki méhkasokat az 
ellenségre.

A Trapezunti Császárság (a mai 
Törökország területén működött a 13-15. 
századig) hadteste volt a legkegyetlenebb. 
Ők ugyanis megmérgezték az ellenfeleik 
méztartalékait, így azok katonái szörnyű 
kínhalált haltak.

Amikor a 16. század végén Lorraine-
-i lovasok megrohamozták IV. Henrik 
francia király seregét akkor is az szorgos 
mézgyűjtők mentették meg a helyzetet: 
a főgenerális megparancsolta, hogy 
engedjék ki a méheket szemben a 
támadó lovakkal. Így is tettek, és 
ezzel sikerült visszaverniük a 
támadást: az ellenség lovai 
megbokrosodtak, és 
eszük ágában nem 
volt szembemenni 
az apró, ám annál 
kellemetlenebb 
ellenfelek 
fullánkjaival. 

Még a legendás 
Oroszlánszívű 
Richárd is 
bevetette a 
méheket egy erőd 
elfoglalásánál. 
Megparancsolta, 

hogy gyűjtsenek be annyi méhkast, 
amennyit csak bírnak, majd ezután a 
katonáknak kellett elvinni a méheket az 
erőd védelmezőihez. Hogy elkerüljék a 
dühös méhek fullánkjait a katonák futva 
elhagyták az őrhelyeiket és a pincékbe 
rejtőztek. Amikor magukhoz tértek 
Richárd katonái már elfoglalták az erődöt.

Az utóbbi időben is használták a méheket 
háborúban. Az első világháborúban 
például a német hadosztály Kelet-
Afrikában a csata alatt méheket dobott 
az angol katonákra. Az afrikai méhek 
különösen agresszívek és harciasak. 
Halálozás szempontjából ugyanolyan 
kockázatot jelentenek, mint egy 
krokodiltámadás. 

Manapság békés célokra, méghozzá 
taposóakna felderítésére használják őket. 
Jóval olcsóbb és gyorsabb megoldás egy 
méhrajt betanítani, mint aknakereső 
kutyákat alkalmazni. A méhek kivételes 
szaglással rendelkeznek. Pár nap alatt 

képesek felismerni a TNT szagát. A 
betanulás alatt TNT mellé helyezik 

nekik a táplálékot, ennek a 
módszernek a hátránya 

az, hogy hamar 
rájönnek, hogy 
élelem helyett, 
csak fogyasztásra 
alkalmatlan 
robbanóanyagot 
találnak és 
így elveszítik 
érdeklődésüket, 
ezért újra 
kell kezdeni a 
folyamatot más 
méhekkel.

Z.G.
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méh bee, womb
szorgalmas laborious, hard-working
előállít produce
katonai szolgálat military service
ókori görögök Ancient Greek
megvéd save, defend
katapult catapult
méhkas hive
kegyetlen unmerciful, unkind, cruel
megmérgez venenate, poison
megrohamoz storm
generális general
megparancsol order, command
megbokrosodik bolt
fullánk sting
erőd stronghold, fortress
pince cellar, basement
elrejtőzik be in hiding
krokodil crocodile
taposóakna landmine
felderítés exploration, recon
betanít indoctrinate
szaglás smell
TNT trinitrotoluene
robbanóanyag explosive



50

Lehet egy festő ismeretlen, úgy, 
hogy mégis híres? Valóban léteznek 
emberek, akik azt mondják jelen 

cikkünk tárgya sohasem élt. Elmesélem 
nektek a történetét és ítéljétek meg 
magatok, hogy mi az igazság! Belgiumban, 
Gent városában a Szent Bavon 
templomban található egy képtár, amely 
húsz különálló képből áll. Az egyik, a 
világhírű Jan van Eyck által 1432 végén 
készített kép keretén egy rejtélyes felirat 
található, mely szerint Hubert van Eyck 
festő kezdte el a képet „kiválóbban, mint 
bárki más”.

Valóban különös, hogy az a Hubert, aki 
Jan van Eyck szerint akkor a legnagyobb 
festő volt a világon ma teljesen ismeretlen 
és egyetlen festményen sem maradt fenn 
az aláírása. A művészettörténészeknek 
egy kicsit detektívvé kellett válniuk, hogy 

kitalálják, létezett vagy sem, és ha létezett, 
festett-e a képtár képeiből bármit is.
Tudjuk, hogy Jan van Eyck jól ismert és 
ügyes festő volt. Sikerült kideríteni, hogy 
1426 szeptemberében meghalt valamilyen 
Hubert van Eyck, ahogy azt is tudjuk, 
hogy Jan maga 1441-ben halt meg. Ezért 
feltételezték, hogy Hubert Jan bátyja volt. 
De miért nem hallottuk soha a nevét, ha 
ilyen híres volt? Ha nem lenne az a felirat 
a kereten, senki sem tudná, hogy Hubert 
valamikor létezett.
Pedig a 20 kép gondos vizsgálata 
megmutatja, hogy azok stílusa nem 
azonos, mintha a képek legalább két 
festőtől származnának. Ezen kívül Gentben 
találtak is négy iratot egy korabeli festőről, 
akinek a neve Hubert lehetett. 

Gent lakosai mindig is szerettek volna 
hinni abban, hogy városuk szülötte, a 
rejtélyes Hubert volt a flamand festők 
iskolájának megalapítója, egyben a nagy 
képtár megteremtője. Velük ellentétben a 
Bruegge-iek úgy hitték mindez egyedül Jan 
érdeme. Senki sem tudja tehát biztosan, 
mindenesetre Gentben áll egy műemlék 
a két testvér emlékére. A szobrot 1913-
ban állították, melynek ünnepélyes 
leleplezésére a belga király egy neves 
művészettörténészt is meghívott. Ám 
minthogy ez a művészettörténész egészen 
biztos volt benne, hogy Hubert soha 
nem létezett, nem kívánt részt venni az 
avatáson. A meghívást tehát udvariasan, 
ám határozottan elutasította.

Egy híres ismeretlen festő

Z.G.
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ismeretlen unknown, unnoted
híres famous
létezik ekzist
igazság truth
képtár picture-gallery, art gallery
különálló separate
rejtélyes mysterious
detektív detective
gondos careful
vizsgálat examination, investigation

irat record, file
flamand flemish
műemlék national monument, art relic
ünnepélyes ceremonial, festive, solemn

leleplezés unvelling, exposure
belga belgian
művészettörténész art historian
avatás impregnation
aláírás signature, sign-manual
képkeret frame
kiváló premium, outstanding
festmény painting
felirat sign, label
elmesél telling, unfold
történet tale, story
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Az új nemi betegség 
– Mycoplasma genitalium

Már a neve sem hangzik túl jól ennek a baktériumnak, és ha megismered a sajátságait, 
akkor pláne nem lesz annyira szimpatikus, hogy együtt akarj élni vele. Ebben a cikkünkben 
arra hívjuk fel a figyelmed, hogy védekezni akkor is fontos, ha épp nem tűnik veszélyesnek 
„első ránézésre” a szituáció, ugyanis ez egy egyre gyakoribb fertőzés, ami mindkét nemnek 
problémákat okozhat. Nézzük hát a részleteket! 

Mi az a Mycoplasma genitalium? 

Annak ellenére, hogy méltatlanul keveset hallunk róla, 
az egyik leggyakoribb nemi betegségek közé tartozik. 
Először 1981-ben találkoztak vele, de ekkor még 
nem tudták beazonosítani megfelelően. Akinek az 
elmúlt 1 évben több, mint 4 új szexuális partnere 
volt, fokozottabb kockázatnak van kitéve a 
fertőzés szempontjából. Ez a patogén baktérium 
szexuális együttlétek során terjed, és mint a 
legtöbb ilyen úton terjedő betegséget, könnyebb 
megelőzni, mint fertőződés után felismerni és 
kezelni. 

Milyen problémákat okozhat? 

A leggyakoribb panasz a húgyúti fertőzés, mely 
mindkét nemnél megjelenhet, és égő, fájdalmas 
vizeléssel, valamint vizelettartási nehézséggel társul. 
Ezenkívül nőknél együttlét után vérzés jelentkezhet, és a 
petevezető érintettsége esetén meddőséget is okozhat. Nagyon fontos azonban az a tény, 
hogy a férfiaknál csak nagyon kis számban jelentkeztek tünetek, a nőknél is csak mintegy 
az esetek felében, így nem is gondolnak arra, hogy esetleg megfertőződtek valamivel. Az 
elmaradó kezelés pedig a fertőződés súlyosbodásához vezethet. Érdemes rutinszerűen 
szűrést kérni orvosodnál erre is.

Kiket érinthet? 

A 20 és 40 év közötti, partnereiket gyakran váltogató fiatalokat érinti leggyakrabban.

Mit tegyél, ha fertőzésre gyanakszol? 

Egyszerű mintavétellel megbizonyosodhatsz arról, hogy érintett vagy-e, és ha nem, akkor 
felelősségteljes védekezés mellett minimálisra csökkentheted a megfertőződés kockázatát. 

Vigyázz magadra és a partnere(i)dre is! M.K.
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baktérium bacteria, germ
nemi betegség STD - sexually transmitted disease

megismer get to know
szimpatikus sympathetic
együtt él cohabit
védekezés protection
első ránézésre at first sight, at first glance
méltatlanul do wrong to 
beazonosít identify
patogén pathogenic
húgyúti fertőzés urinary tract infection
megjelenik show up, appear
égő érzés burning sensation
fájdalmas sore, painful, aching
vérzés bleeding
petevezető fallopian tube, oviduct
meddőség infertility
megfertőződik taint
kezelés treatment, curing
rutinszerű routinish
mintavétel sampling
megbizonyosodik make certain
felelősségteljes responsible
minimális minimal
kockázat risk
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az összetartozás kifejezésének új szintje

Vannak olyan igazi, klasszikus, jól 
bevált romantikus ajándékötletek, 
amik valószínűleg minden szerelmes 

számára felmerülnek lehetőségként, 
hogy azzal lepjék meg kedvesüket egy 
évfordulón, Valentin-napon, vagy csak 
egy mágikus pillanatban, mikor úgy érzik, 
már tart ott a kapcsolatuk, hogy kifelé is 
jelezzék az összetartozásukat. Ezek közül 
a leggyakoribb a kis, félbe törhető szív 
medál, ami már komoly dolog, de mégsem 
kell hozzá megkérni a választott kezét.

Bizony, ez igazi klasszikus, de van, akiben 
éppen ezért felmerül, hogy ő valami mást 
akar, valami egyedit. Meg különben is ez 
már a 21. század… Az ő számukra lehet jó 
ötlet a páros mobiltok, amik önmagukban 
is jópofák, de azért egymás mellé téve 
az igazik. Úgy nyernek igazán értelmet, 
egymást kiegészítve, ahogy a tulajdonosaik 
is kiegészítik egymást jó esetben. Lehetnek 
ezek a mobiltokok romantikusak vagy 
humorosak, vagy mindkettő együtt. 
Szerencsére hatalmas választék van 
belőlük, így minden pár megtalálhatja azt, 
ami igazán rájuk jellemző.

Kockáknak Pacman-es, szuperhősösöknek 
Superman-es és Wonder Woman-
es, romantikusoknak lakat és kulcs, 
hagyományőrzőknek pedig itt is van 
félbetört szív. És még annyi más.
Különösen jó ajándéklehetőség azok 
számára, akik szeretik kijelölni a maguk 
területét, elhajtva a konkurenciát, hiszen 
egy szívmedál könnyedén elrejthető a 
ruha alá, na de a mobiltelefon, az biztos, 
hogy nagyon hamar előkerül minden 
helyzetben!

A páros tokokA páros tokok

Z.G.
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összetartozás togetherness
kifejezés expression, idiom
szint level
tok phone case, mobile case
klasszikus classic
beválik work, stand sy in good stead

romantikus romantic
ajándék ötlet gift idea
valószínűleg probably, most likely
felmerül emerge, come up
lehetőség possibility, opportunity
meglep surprise
évforduló anniversary
mágikus magical
pillanat moment
leggyakoribb the most frequent, common

megkéri a kezét pop up the question, propose

választott elected
jópofa mug
egymás mellett side by side
választék assortment, selection
jellemző revealing, typical
lakat és kulcs lock and key
konkurencia concurrency
előkerül turn up
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Ebben a rovatban terveink szerint 
különleges hobbikról, a programozás 
mellett szívesen művelt egyéb 
foglalkozásokról írunk. Ha érzel hozzá 
kedvet, hogy kb. 1 oldalban megoszd 
másokkal, hogy téged mi kapcsol ki a 
sok kódolás közepette, ne habozz írni 
nekünk! A cím: olvaso@ak-akademia.hu

Belefér minden, ami kikapcsol, feltölt, 
leköt legyen az más jellegű munka, 
hobbi, sport vagy egyéb időtöltés. Ezzel 
is segíthetünk megtalálni egymásnak 
azokat a szabadidős tevékenységeket, 
amelyek hozzásegítenek a mindennapi 
stressz csökkentéséhez és javíthatják a 
közérzetet. A kérdés tehát:

Te mivel foglalkozol 

szívesen a 

szabadidődben?Te mivel foglalkozol 

szívesen a 

szabadidődben?

StArt 
Rovat

mailto:olvaso%40ak-akademia.hu?subject=
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Mondhatni a Sims első megjelenése óta 
játszom vele, és igencsak szórakoztatónak 
találtam mindig is. A technika fejlődésével 
ez a játék is csak egyre részletgazdagabb 
és színesebb lett. Tény, hogy ebben a 
játékban kevés az erőszak (bár ismerek 
valakit, aki ismer valakit, aki felküldte 
a karaktert az emeletre, aztán eladta 
a lépcsőt), és a halálesetek is ritkák és 
többnyire a természetes életfolyamat 
részei (bár ismerek valakit, aki kitette az 
udvarra a szoláriumot, mikor zuhogott az 
eső, és abból csúnya áramütés lett), mégis 
azt gondolom, hogy aki a sok „mentsük 
meg a világot, mert mi vagyunk a hősök” 
játék között valami másra vágyik, az a 
Sims-ben megtalálhatja ezt. Kis és nagy 
családok, változatos karrier lehetőségek, 
saját üzletek, izgalmas utazások és 
ízlés szerint kiválogatható állatok teljes 
garmadája nyújt maximális kikapcsolódást. 
Ha csak 1 szabad órád van, nem javaslom, 
mert már a karakterek megalkotása is 
olyan részletességgel lehetséges, hogy csak 
az eltarthat egy óra hosszát, míg beállítod, 
hogyan is nézzen ki történeted főhőse, 
jellemvonásai és ruhatára. 

Az új verzióban avatárunk már nem csak 
hogy szerelmes lehet, de érzések teljes 
tárházát képes produkálni részletes 
arcmimikával, komplex kapcsolati 

hálóval, szokásokkal, több cselekvést is 
képes végezni párhuzamosan, ízlése és 
vágyai vannak, melyek teljesítése esetén 
fantasztikus személyiségfejlődésen mehet 
keresztül. 
 
A készségek is újdonságokkal bővültek, és 
a testalkat sem maradandó dolog, bizony, 
ha mást sem tesz, mint hamburgertortát 
tol reggeltől estig, akkor a leszexibb 
karakterünk is hurkákkal bővül néhány 
hét leforgása alatt! Aztán nem marad 
más megoldás, mint kocogni a környék 
fantasztikusan szép házai között, míg újra 
formába nem lendül! 

A karakter beállításainak komplexitása 
már –már túlzás, hiszen nem csak a 
megjelenését, de hanglejtését, járásának 
apró részleteit is beállíthatod. Amikor 
pedig úgy érzed, hogy már nem bírod 
a sok beállítást és eleged van, elég csak 
a dobókockára kattintanod és random 
generálja számodra a jobbnál jobb 
megoldásokat. 

Mesélj, a te karaktered élettörténete 
milyen? Próbáltad már saját képedre 
formálni a figurát, akivel játszol? Sikerrel 
jártál?

– Életszimulátor 4.0

M.K.
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szórakoztató entertaining, amusing
részletgazdag high-detailed
színes colorful
erőszak violence, violation
lépcső stairway
haláleset casualty, fatality, death
szolárium solarium
áramütés electric shock
főhős protagonist
jellemvonás characteristic, feature
ruhatár cloak-room
mimika mimicry
ízlés sense of taste, style
vágy desire
személyiségfejlődés personal developement
készség skill
testalkat body shape, physique
környék neighbourhood
komplexitás complexity
hanglejtés tone, intonation
dobókocka dice
kattint click
figura figure
sikerrel jár succeed
elege van be fed up with sg
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– hűsítő kikapcsolódás minden korosztálynak
Idén június 22-ével a fővárosiak egy 
nagyszerű programlehetőséggel lettek 
gazdagabbak, ami a nyári kánikulában 
különösen jól jön azoknak, akik itt élnek, 
vagy itt kívánnak eltölteni pár kellemesen 
hűsítő napot.
Az Aquaworld Magyarország legnagyobb 
vizes játszótere, ami természetesen 
nem csak a gyerekek számára jelenthet 
kikapcsolódást. A játszótér négyszáz 
négyzetméteren helyezkedik el, és igen 
beszédes, hogy az üzemeltetéshez 
körülbelül egy kilométernyi vízvezeték 
használatával történik.

Vannak természetesen külső medencék, 
illetve a fedett élményfürdőben tizenöt 
medence, és tizenegy különböző 
nehézségű vízi csúszda található, ahol 
arra is odafigyelnek, hogy ki használhatja 
az adott csúszdát (testmagasság alapján 
szabályozzák). Így nem kell attól félnünk, 
hogy a gyerekünk bekeveredik valami 
olyan lélekvesztőbe, ahonnan kék-zölden 
kerül elő. Vannak kisebbek és nagyobbak, 
van, ahol az egész család egyszerre 
csúszhat, van, ahol csúszógumit is lehet, 
vagy egyenesen javasolt használni.
Az élménymedencék közül fontosnak 
tartom megemlíteni a hullámmedencét, 
melynek neve magáért beszél, az 

ugrómedencét, ahol négy méter mély vízbe 
lehet csobbanni, vagy a szörf medencét, 
ahol álló helyzetben lehet elsajátítani a 
szörfözés csínját és bínját.

Ahogy azt említettem, az élményfürdő 
fedett, így akár télen is látogatható, ha az 
embernek már elege van a hidegből, vagy 
csak visszavágyik kicsit a nyári önfeledt 
pancsolások világába.
Azok is megtalálhatják itt a számításukat, 
akik többre vágynak egy kis csúszkálásnál 
meg pancsikolásnál, hiszen az időszakos 
programlehetőségek mellett számtalan 
állandó program is működik itt, mint 
például vízi aerobic, vetélkedők, vízi 
játékok, vagy akár kézműves foglalkozások, 
amit praktikusan a szárazföldön lehet 
igénybe venni. Aki ügyes, az biztos a 
hullámok közt vergődve is képes gyöngyöt 
fűzni vagy fonást készíteni, de azért a 
szárazon biztos, hogy szebb munkák 
tudnak születni, nem is beszélve az olyan 
foglalkozásokról, ahol valami papír az 
alapanyag.

Mit is mondhatnék? Aki olyan nyári buli 
élményre vágyik, amilyen a reklámokban 
van, az bátran tegyen itt egy próbát, nem 
fogja megbánni!

Aquaworld

Z.G.



60

hűsítő cooling
kikapcsolódás relaxation, recreation
korosztály age group
négyzetméter square meter
beszédes chatty, talkative
üzemeltetés operation
vízvezeték water-conduit
fedett indoor
élmény experience
csúszda chute
testmagasság height
lélekvesztő cockleboat, cockle-shell
úszógumi swimbelt, life saver
hullámmedence wave pool
csobban plash
szörf surf, windsurf
önfeledt carefree
pancsol paddle
vetélkedő contest
kézműves foglalkozás arts and crafts
szárazföld mainland
gyöngyfűzés  beading
fonás spinning
alapanyag raw material, commodity
vizi aerobic water aerobic
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KÖNYVAJÁNLÓ
Kenneth Roberts: Északnyugati átjáró

Kenneth Roberts e regénye egyike 
a legnagyobb kedvenceimnek, 
rajongásommal pedig korántsem 

vagyok egyedül. Hogy mi is olyan 
megragadó ebben a könyvben? 
Remélem, az ajánló végére sikerül ezt 
úgy összefoglalnom, hogy ti is kedvet 
kapjatok hozzá.

Az Északnyugati átjáró nem csupán egy 
kalandregény, hanem valós alapokkal 
rendelkező történelmi regény, mely 
az amerikaiak számára legendásnak 
számító Robert Rogers őrnagynak állít 
emléket. Az író nem bízta a véletlenre 
a dolgokat, és alapos kutatómunkát 
végzett a témában, mely tudást – 
természetesen – kellő rugalmassággal 
kezelve építette bele a történetbe.
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A történetet Langdon Towne, egy fiatal 
művész meséli el nekünk, akinek egy balul 
sikerült kocsmázás után menekülnie kell a 
szülővárosából, majd egy másik kocsmázást 
követően belép a Rogers által toborzott 
rangerek közé. (Itt jegyzem meg, hogy 
az Északnyugati átjáró nem egy kiadós 
kocsmatúráról, majd a kijózanodást követő 
macskajajról szól, bármennyire is annak 
tűnik az eddigiekből!) A rangerek nem 
holmi egyenruhás ficsúrok voltak: tagjai 
igazi sokat próbált telepesekből lettek 
toborozva. Kemények voltak, szívósak, 
rettenthetetlenek. Róluk mintázták az 
amerikai westernfilmek legkeményebb 
fickóit.

A fiatalembernek nincs igazán szerencséje, 
hiszen rögtön belekeveredik a korszak 
legmerészebb katonai vállalkozásába, a 
St. Francis erőd megtámadásába. Ekkor 
zajlott a hétéves háború, mely az angolok 
és franciák, illetve a szemben álló felek 
indián szövetségesei között folyt. Az erőd 
mélyen a francia vonalak mögött állt, így azt 
megközelíteni is igazi öngyilkosságnak tűnt.
A könyv nagyszerűen van megírva: szinte 
lélegzetvisszafojtva olvassa az ember az 
ütközeteket, a bujkálást, s mikor a hősök 
éheznek, valahogy te is úgy érzed, hogy 
napok óta nem ettél, csak egy marék 
kukoricát, de valahogy nincs kedved kimenni 
a konyhába egy parizeres szendvicsért, 
megtörve a varázst…

A könyv második fele a hazatérés 
után játszódik, de még véletlenül sem 
válik unalmassá. Vajon hogyan lehet 
visszailleszkedni a köznapi társadalomba 
az átélt borzalmak után? Még nincs vége a 
történetnek, megyünk tovább Langdonnal 
rendületlenül, a maga elé tűzött célok 
eléréséért: elismert művésszé akar válni, 
mindezt azonban a maga szája íze szerint. 
Hogyan is festhetne unalmas, idealizált 
portrékat vagy cicás csendéleteket azok 
után, amit átélt? Főleg, hogy Langdonnak 
eleve olyan művészi ambíciói voltak, ami 
az akkori kispolgári közízléssel élesen 
szemben állt. És nem veszítjük szem elől 
Rogers őrnagyot sem, akinek útja újra és újra 
keresztezi a főhős életét. Rogers katonaként 
páratlan tehetség, de vajon hogyan állja meg 

a helyét a politikai csatározások színpadán, 
ahol az ütközeteket nem puskával és késsel, 
hanem hazugságokkal és alakoskodással 
vívják?
Természetesen nem hiányozhat a 
történetből a szerelmi szál sem, amit az író 
minden közhelyet és színpadias sallangot 
mellőzve tár elénk. Lassan, de annál szebben 
bontakozik ki a szemünk előtt a főhős 
bimbózó szerelme.

Úgy érzem, adós vagyok még egy 
magyarázattal, nevezetesen, hogy miért 
is az a regény címe, ami. Nos, sokáig azt 
feltételezték, hogy Amerikát és Ázsiát valahol 
összeköti egy keskeny földnyelv, melynek 
megtalálása kereskedelmi szempontból 
hatalmas felfedezés lenne. Ennek az 
északnyugati átjárónak a fellelése tartja 
lázban Rogers őrnagyot, ebbe kapaszkodik 
politikusként, hiszen az ő otthona valójában 
a vadon, a harcok és vakmerő vállalkozások 
színtere.
A könyv első feléből 1940-ben forgattak 
filmet Spencer Tracy főszereplésével. A film 
igazi klasszikus, de a téma megérdemelne 
már egy újabb feldolgozást, akár egy mini 
sorozat formájában. Z.G.
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északnyugati átjáró northwest passage
rajongás enthusiasm, devotion
összefoglaló summary
kalandregény picaresque novel
legendás legendary
őrnagy major
emléket állít commemorate
kutatómunka research
kocsma pub, tavern
menekül run for, runaway
szülőváros hometown
toboroz recruit, enlist
macskajaj hangover
telepesek settlers, residents
rettenthetetlen fearless, dreadnought (fn)
szerencséje van be in luck
belekeveredik intermix, get involved
támadás attack
indián indian
szövetséges alliance, fellowship
erőd stronghold, fort
öngyilkosság suicide, self-destruction
ütközet fight, combat, battle
éhezés starvation
társadalom society, culture
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borzalom horror, monstrosity
rendületlenül csinál vmit persist in doing sg.
idealizált idealization
portré portrait
csendélet still-life
átél live through
ambíció ambition
kispolgári middle-class
szemben áll confront
újra és újra over and over
sallang frills
színpadias theatrical, scenical
mellőz neglect, skip, pass by
lassan slowly, at an easy pace
bimbózó budding
adós debtor
magyarázat explanation
feltételez assume, suppose
keskeny narrow
kereskedelem commerce, trade
felfedezés discovery, finding
politikus politician, statesman
vadon wild, wilderness
vakmerő adventurous
megérdemel deserve
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FILMAJÁNLÓ

Nehéz manapság felvenni a versenyt 
az amerikai filmgyártással, ahonnan 
Hollywood csak úgy okádja magából a 
látványos, közönségkedvenc filmjeit. 
Franciaország azonban nem hagyja 
magát, és időről időre mindig letesz az 
asztalra valami olyasmit, amire a hazai 
mozik is vevők – pedig hány és hány 
nagyszerű film nem jut el hozzánk!
Amiben mindenképp verhetetlenek, 
azok az egyedi, csakis rájuk jellemző 
hangulattal rendelkező vígjátékaik. A 
francia vígjátékok legújabb képviselője, 
a nálunk Papás babás címre lefordított 
Daddy Cool, amit nekem is volt 
szerencsém megtekinteni.

Adrien (40 éves) és Maude (természetesen 
kortalan, de most eláruljuk, hogy 35 éves) 
fiatalon jöttek össze. Boldog, őrült éveket 
töltöttek együtt, összeházasodtak, és 
még mindig őrültek voltak, és csináltak 
közös tetoválást is… Az évek teltek, de 
míg Maude sikeres grafikusművésszé 
vált, addig Adrien ugyanaz a bohém fazon 
maradt, aki naphosszat a lemezboltjában 
kuksol, bőrdzsekiben és szakadt 
farmerban jár, és egyik cigiről gyújt a 
másikra. Ezt elégeli meg a nő, és dönt úgy, 
hogy el akar válni. Adrien mindenképp 
szeretné bebizonyítani, hogy érett és 
megbízható felnőtt, és egy nap (miután 
elvesztette a lemezboltját is) a véletlen 
az ölébe hullajtja a megoldást: magán 
bölcsödét fog nyitni.

Igen, tudom, a gyerekes-felnőttes 
vígjátékok ismerősei már kapálóznak 
is, hogy „de hiszen ez olyan, mint az 
Apafej Adam Sandlerrel, meg az Ovizsaru 
Schwarzeneggerrel”, de valójában 
csak az alapszituáció hasonló, a többi 
pedig egy mókás, bájos vígjáték. Igazi 
felüdülés, hogy végre egy olyan komédiát 
nézhetünk, ahol nem az altesti humoron 
van a hangsúly, ahol csak annak gyűlik 

meg a gondja a székletével, akinél ez 
tök legális, lévén még pelenkát hord, és 
különben sem ez adja a poénok 90%-át.
Vincent Elbaz nagyszerűen alakítja a 40-
es gyereket, és Laurence Arné is tesz róla, 
hogy bármennyire is jó nő, szimpátiánk 
egy percre se vándoroljon el a főhősről. 
A gyerekeket meg nem hiszem, hogy be 
kell mutatni, hiszen a gyerekek (majdnem) 
mindig rettenetesen cukik.

Mindenképp meg kell említenem az 
Adrien apját alakító Michael Leeb-et, aki 
előad egy dalt (hogy ő maga énekel, vagy 
csak karaokézik – bevallom, nem érdekel), 
melynek érdemes figyelni a szövegét. Ez 
egy vígjáték, és sokat is lehet rajta nevetni, 
de ezen a ponton talán többünk szíve is 
elszorul… hogy aztán újabb nevetések 
után robogjunk a végkifejlet felé. Vajon 
sikerül visszahódítani a szeretett nőt? 
Vagy megtalálja az új szerelmet mondjuk 
az egyik anyuka személyében? Bizony, 
ezek fogas kérdések, amikre választ 
kaphattok, ha megnézitek a filmet. 
Aki vevő az Adam Sandler filmekénél 
némileg intelligensebb humorra, az jól fog 
szórakozni. Z.G.
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manapság nowadays
látványos spectacular
verhetetlen unbeatable
egyedi unique
vígjáték comedy
elárul vmit uncover
őrült freak
grafikus graphic
bohém bohemian
lemezbolt record shop
bőrdzseki leather jacket
bebizonyít prove
érett mature
megbízható responsible
felnőtt grownup
bölcsöde créche
kapálózik struggling
felüdülés refreshing
hangsúly tone, stress
cuki sweetie
robog dash
egy csapásra meghódít vkit take sy by storm
fogas kérdés teaser, catch
szórakozik have fun
majdnem almost
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Angol nyelvi feladatlap
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7 Reasons Why Career Coaching Could Be 
Right For You

I./ Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat! 

Is your career going to plan? How about the other parts of your life? If you’re stuck in a 
…………………………… or feel you’ve somehow been …………………………… along a career path by 
accident rather than design and it’s making you ……………………………, it’s not too late to do 
something about it.
This is where career coaching can be ……………………………. Being frustrated, stressed 
or …………………………… at work can have a major impact on your performance at work, 
your relationship, your health and wellbeing. An experienced career coach can help you 
…………………………… how to connect your …………………………… with your goals, getting your 
…………………………… and personal life back on track.
Use this powerful approach as a first port of call, not as a last resort, to reap the benefits in 
the …………………………… possible time.

II./ Fejezd be a mondatokat a hallott szöveg alapján! 

1. Make the right career choices

The importance of digital platforms and social media in particular are 
…………………………………………………
With so much information out there, how do you know …………………………………………………
A great career coach has …………………………………………………
 She can …………………………………………………

III./ Válaszolj magyarul a feltett kérdésre a hallott szöveg alapján!

1. Mi jellemzi a karrierrel kapcsolatos döntéseket?
2. Miért nehéz megtalálni a helyes válaszokat? 
3. Miben segít a career coach neked? 

IV./ Válaszd ki a megfelelő szavakat a négyzetből és illeszd a szövegbe! 

3. Be paid what you’re really worth

Making a career change, getting a new job or a …………………………… takes a lot of time, effort 
and ……………………………, all of which can be thoroughly …………………………… if you don’t have 
the right support in place.
With a …………………………… to guide you, you will learn how to …………………………… and make 
the process faster, more productive and more ……………………………. Learn how to put yourself 
forward effectively and ……………………………. for the right jobs, with the skills to negotiate a 
salary that reflects your level of skill and professional standing.
4. Discover your inner confidence
One of the greatest demons many people have to deal with in the workplace, including at 
senior management levels, is a …………………………….. A skilled career coach will be able to 
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identify your personal strengths, …………………………….. your unique selling proposition with 
clarity and make sense of your career in a way you may not have thought of yourself.
Armed with this awareness, you will feel …………………………….. to present yourself with much 
more confidence in job interviews, in meetings with senior decision makers in your company, 
and in day-to day relations with your ……………………………...

personal investment                        confidently                lack of confidence           career 
coach                     save time                    promotion                 pinpoint                   demoralizing                          

satisfying             empowered               colleagues and peers

V./ Fogalmazd meg magyarul, hogy a hallott szöveg alapján mit jelentenek 
ezek az angol szavak? 

procrastination – 
inaction - 
intention – 
overwhelmed – 
status quo – 
sympathetic – 

VI./ Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat! 

7. Building career skills for life

The best bit about career …………………………… is that the skills you will learn will stand you 
in good …………………………… for the rest of your life. Fully …………………………… to understand 
the …………………………… that create blocks to your success, and …………………………… with 
strategies to remove these blocks for good, your …………………………… will now naturally 
…………………………… towards your goals without the risk of being thrown off course.
It’s a …………………………… investment into your professional (and ……………………………!) future 
that will bring you closer to the …………………………… you deserve.

 

VII./ Írj egy listát arról, hogy a hallott szöveg alapján mi mindenben tud 
segíteni neked egy karrier coach? 

1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
6. ……………………………
7. ……………………………
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A júliusi angol feladatlap megoldása:

Top Information Technology (IT) Soft Skills

Technical skills are essential for any IT (information technology) position. 
However, IT employees also need soft skills, sometimes known as interpersonal 
skills. IT professionals need to be able to successfully interact with customers 
and vendors, manage departments, and convey their ideas to others.
Here are the top soft skills needed for most IT jobs. Developing these skills and 
emphasizing them in your job application and interview will help you rise above 
the job market competition.

Top 10 IT Soft Skills

Communication
With the number of emails, proposals, and design documents an IT professional 
writes, written communication is essential.
Verbal communication is equally important. As an IT employee, you often have 
to explain technical processes in clear, easy-to-understand terms for customers 
and employers. You also need to be able to explain your ideas in such a way as 
to make others want to support and finance your projects.

Creativity
IT professionals are constantly looking towards the future, anticipating and 
developing solutions for potential tech problems and needs.
This sort of forward thinking requires a lot of imagination and creative problem 
solving. Employers therefore seek out tech professionals who are able to think 
up unique solutions.

Determination
A number of IT projects stall because of a variety of issues – financial 
problems, issues with vendors, a lack of teamwork, etc. It is important for an IT 
professional to stay focused on the ultimate goal and continue to work towards 
that result. Beginning a project with a clear and realistic timeline and budget can 
help you achieve your ultimate goal. Your employer will be impressed with your 
ability to not only plan a project, but to see it through to the end.

Flexibility
IT professionals often face setbacks or unexpected changes, ranging from a 
technical problem with their project to a last-minute issue with a vendor. You 
need to learn to be flexible, accepting these changes and immediately looking 
for creative solutions. Employers will appreciate this flexibility in an employee.
Similarly, you must be open to suggestions and feedback, whether from an 
employer or client. Listen attentively to any feedback you receive, and be open 
to making necessary changes to improve satisfaction.
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Leadership
Even if you are not in a management position, you will often be asked to 
manage a project or team, if only for a brief period.
Being a project manager requires strong communication skills, the ability to 
delegate tasks, and a constant focus on the end goal. As an IT professional, you 
may also be involved in vendor management. It is essential that you know how 
to communicate with vendors to ensure your company’s needs are being met 
efficiently.

Listening
IT professionals not only need to communicate their own ideas, but also need to 
actively listen to others. You need to closely to what the client or your employer 
wants so that you can give them exactly what they are asking for. Don’t be afraid 
to ask clarifying questions to make sure you understand the other person.

Mentoring
IT professionals often find themselves teaching skills, either to employers, new 
employees, or product users. An employer will appreciate an employee who 
can successfully walk someone through a technical process with clarity and 
patience.

Negotiation
No matter what your position in IT, you will need some form of negotiation 
skills, from making hiring decisions to collaborating with vendors or contractors 
to selling your idea to an organization. Being able to come to an agreement that 
satisfies both parties is a great soft skill that will make you stand out, particularly 
if you want to be promoted to a management position.

Presentation
A presentation can be anything from a one-on-one conversation to a 
department meeting to a lecture. Whatever the form, you need to be able to 
articulate your ideas clearly to others. Even if your ideas are great, no one will 
be able to appreciate them if you cannot convey them effectively. Working 
on your approachability, verbal communication, and your familiarity with 
presentation tools will help you strengthen your presentation skills.

Teamwork
IT projects are often the work of a team of professionals rather than 
an individual. Therefore, teamwork is essential; you need to be able to 
communicate your ideas and listen to others’ suggestions, and know when to 
take a leadership role and when to be a team player.

BY ALISON DOYLE 
Updated January 19, 2018
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További információk

Az A&K Magazinban nincsenek 
fizetett hirdetések.

Célunk a szórakoztatás és a közösségépítés.

Szeretettel várjuk a visszajelzéseidet az

olvaso@ak-akademia.hu

címre, hogy hónapról hónapra egyre színesebb,
szórakoztatóbb, érdekesebb magazint alkothas-

sunk.

Nem kell félned, hírlevelet, spamet
nem küldünk!

mailto:olvaso%40ak-akademia.hu?subject=
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ak-akademia.hu
ak-coaching.hu

fontsquirrel.com
unsplash.com
pexels.com

youtube.com
pixabay.com

brushlovers.com

Kenneth Roberts: Északnyugati átjáró

Amennyiben bármelyik téma felkeltette az érdeklődésedet,további információt találsz az alábbi forrásjegyzékben.

Az A&K Magazin jelen számában felhasznált források:

levo.com
webbeteg.hu

static.mozipremierek.hu
glamour.hu

wemagazin.com
recenzie-hotelov.sk

felvi.hu
exploringtourism.com

coolstuffontheinternet.com
steemit.com

thehighlandernews.com
kmccrusade.com

sims4.eu
itrend.storewp-contentuploads

ajandekland.hu
ekszerhallokeszulek.hu

victofon.hu
nextbigfuture.com

pecsma.hu
sipontytimg.com

nivos-szallasok.hu
m.blog.hu

https://www.ak-akademia.hu
https://www.ak-coaching.hu
https://www.fontsquirrel.com
https://www.unsplash.com
https://www.pexels.com
https://www.youtube.com
https://pixabay.com
https://brushlovers.com
https://levo.com
https://webbeteg.hu
https://static.mozipremierek.hu
https://glamour.hu
https://wemagazin.com
https://recenzie-hotelov.sk
https://felvi.hu
https://exploringtourism.com
https://coolstuffontheinternet.com
https://steemit.com
https://thehighlandernews.com
https://kmccrusade.com
https://sims4.eu
https://ajandekland.hu
https://ekszerhallokeszulek.hu
https://victofon.hu
https://nextbigfuture.com
https://pecsma.hu
https://sipontytimg.com
https://nivos-szallasok.hu
https://m.blog.hu
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Az A&K Magazin következő 
lapszámának várható megjelenése:

szeptember 17. (hétfő)

Reméljük, hogy akkor is olvasóink 
között köszönthetünk majd!

További szép nyarat kívánunk neked!

Andris & Kati
A&K Akadémia
ak-akademia.hu

https://ak-akademia.hu
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