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Kedves Olvasónk!

Az A&K Magazin 17. számát lapozgatod éppen. Ha a kezdetektől 
követted munkánkat, személyesen is megtapasztalhattad a fejlődést. 
Ahogy bővül a csapat, egyre igényesebb, színesebb tartalommal 
próbálunk kedveskedni minden hónapban. Szerencsére a lendület 
nem csökken, sőt!

Ebben a számban bemutatkozik az Amazon Corretto, Java kvízen 
tesztelheted tudásodat, fejlesztheted angol nyelvi készségeidet az 
idegennyelvi cikkek és a megfelelő rovat felkeresésével.
Olvashatsz a harapható vízről, Nagy Lajos királyunk harcias 
természetéről, pótolhatatlan film és könyvélménnyel gazdagodhatsz, 
ha elolvasod ajánlóinkat. Ha az év vége felé közeledve nosztalgikus 
hangulat kap el, vár rád néhány emlékidéző társasjáték a bónusz 
rovatunkban, de kaphatsz remek randi tippet a romantikus program 
helyszínének megválasztáshoz is. 

Mindeközben újabban a videós tartalmak kerültek nálunk fókuszba, és 
sok érdekességgel készülünk nektek.  Ezért ez a szám az utolsó ebben 
a formájában. Búcsúzunk. 
Egyben reméljük, hogy hamarosan magadénak tudhatod a „Kedves 
Nézőnk!” megszólítást a YouTube csatornánkon, vagy a Facebook 
oldalunkon, ahol hetente frissülő tartalommal – és több térrel az 
interakcióra – várunk továbbra is szeretettel. 
Csodás hetet, és meghitt adventet kívánok számodra!

Üdvözlettel:
Markos András
az A&K Akadémia társalapítója

„Csak az búcsúzik el, aki 
viszont akar látni.”

John Green
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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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A jövő itala
az ehető buborék

Aki látott már jövőben játszódó sci-fit, 
biztos találkozott már olyan jelenettel, 
hogy a szereplők, bekapnak egy drazsét, 
ami egy komplett ebédnek felel meg, vagy 
épp egy kulacs víznek. Még a Mézga család 
egyik epizódjában is van ilyesmi tabletta. 
Gondolnátok, hogy mindez nincs is már 
olyan messze a megvalósítástól? Sőt, 
valamilyen formában már ma is létezik 
hasonló.

Földünket lassan ellepik a pillepalackok, 
hiszen sok helyen a palackos üdítők és 
vizek fogyasztása nem csak egy lehetséges 
opció azok számára, akik viszolyognak 
a csapvíztől. Sok helyen a csapvíz nem 
alkalmas emberi fogyasztásra, így aki 
nem akar megbetegedni, annak marad a 
palackozott megoldás. Ezzel rövidtávon védi 
az egészségét, hosszabb távon meg nagyon 
nem, hiszen a kiürült palackok egyre csak 
gyűlnek… Mi lehet akkor a megoldás?

Egy londoni fejlesztőcsapatnak támadt 
egy jó ötlete, s egy startup vállalkozás 
keretein belül elkezdtek kifejleszteni 
egy technológiát, ami helyettesítheti a 
pillepalackos megoldást. Egy biológiailag 
lebomló, de akár meg is ehető buborékot 
fejlesztettek ki, ami alkalmas víz tárolására. 
A vizet gömb alakban megfagyasztják, majd 
a labdát kalcium-klorid oldatba mártják, 
ami egyfajta zselés réteget képez a jég 
felületén. Ezt aztán barna algakivonatból 
álló oldatban áztatják egy ideig, amely 
második membránként tovább erősíti 
és vastagítja a héjat. A jéggé fagyott 
víz szobahőmérsékleten felolvad, de a 
buborékon belül marad. 

Maga a gyorsan 
lebomló  héj pedig 
annyira ártalmatlan 
az egészségre, 
hogy akár ki is 
haraphatjuk és 
meg is ehetjük. Az 
előállítás költsége 
pedig egészen 
alacsony, azaz 
gazdaságosnak 
nevezhető a 
megoldás. Persze 
még sok munka van vele, 
hiszen ebben a formában például még 
nem igazán alkalmas arra, hogy az ember 
nagyobb mennyiségben szállítsa. Nem 
mindegy, hogy elmész kocogni, és viszel 
magaddal egy palack ásványvizet, vagy 
egy reklámszatyornyi kisebb-nagyobb 
buborékot. 

Ugyanakkor mi sem bizonyítja jobban, 
hogy az ötletet magasabb szinten is 
jónak tartják, mint hogy a találmány 
elnyerte az Európai Unió 20 ezer eurós 
fenntarthatósági díját. A fejlesztők a 
következő időszakot arra szánják, hogy 
fejlesszék az ehető buborék ötletét, s idővel 
mindenki számára elérhetővé tegyék az 
„ehető vizet”. Reméljük, még hallunk róluk a 
közeljövőben!

Z.G.
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jövő future
ital drink
ehető edible
buborék bubble
kulacs flask
megvalósítás realization
létezik exist
csapvíz tap water
emberi fogyasztásra alkalmas suitable for human consumption

megbetegedni be taken ill
palackozott bottled
megoldás solution
rövidtávon in the short run
biológiailag lebomló  bio-degradable
tárolás storage
oldat (kémiai) solution (chemical)
réteg layer, coat
harap bite
előállítási költség prime cost
algakivonat seaweed extract
áztatni soaked in
héj peel
gazdaságos economic
fenntarthatóság maintainability
elérhető attainable
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JAVAkvíz

A helyes megfejtés beküldési határideje: december 31.

Cím: olvaso@ak-akademia.hu

Nyeremény: A&K Akademia meglepetés karácsonyi ajándékcsomag

mailto:olvaso%40ak-akademia.hu%20?subject=
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I. Milyen programozási nyelv a Java?

1. platformfüggetlen

2. általános célú

3. objektumorientált

4. kínai

5. 

II. Milyen kiterjesztésű fájlban tároljuk a Java forrásfájlokat?

1. .class

2. .bin

3. .java

4. .jvm

5. 

III. Minek a rövidítése a JVM?

1. Java Verified Module

2. Java Validated Mock

3. Java Visible Memory

4. Java Virtual Machine

5. 

IV. A „javac” feladata, hogy

1. a megírt programunkat futtassa adott platformon

2. a forráskódot az adott platform gépi kódjára lefordítsa

3. a forráskódot Java bájtkódra lefordítsa

4. a bájtkódot forráskódra lefordítsa

5. 



V. A következők közül melyik definiál egy konkrét metódust helyesen?

1. public static void main(String arg) {}

2. public static void main(String[] args) {}

3. public static void main(Integer arg) {}

4. static public void main(String[] args) {}

5. public static void main() {}

VI. Mit ír ki?

1 .feladat

public class WhatDoesItPrint1 {

 public static void main(String[] args) {

  int x = -3;

  int y = 10;

  switch (x) {

  case 4:

   y += 7;

  case 2:

   y += 9;

  default:

   y += -2;

  case 0:

   y += 100;

  }

  System.out.println("y = " + y);

 }

}

15
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Lezárás és elengedés

„Az egyetlen állandó 
a változás maga.” 

– Herakleitosz
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Az életben számtalanszor szembesülünk vele, hogy 
a változás egy életszakasz, egy eseménysorozat 
vagy helyzet végét jelenti, és egy új születését az 
életünkben. Sokszor szinte megrémíthet a változás, 
máskor pedig könnyebben vesszük. De időről-
időre találkozunk vele, akár szeretnénk, akár 
nem. Az életünk egyes korszakai, a kapcsolatok 
hullámzása, a szakmai előrehaladásunk vagy akár 
csak személyiségünk fejlődése is folyamatos 
elengedéssel és az új üdvözlésével jár.

Miért fontos számunkra, hogy tudjunk 
elengedni?

Ha nyitott kapukat hagyunk 
hátra magunk mögött, ha szálak 
kötnek elmúlt dolgokhoz, 
melyek visszatartanak, esetleg 
emlékek nyomasztanak, melyek 
nem kerültek a helyükre, 
megakadályozhatnak abban, 
hogy megfelelő lelkiállapotban 
érkezzünk az újba és azt teljes 
valójában megélhessük. Pedig 
további sorsunkat pecsételheti 
meg, ha nem vagyunk 
megfelelően jelen, legyen szó 
kapcsolatról, munkáról vagy 
bármely más élethelyzetről. 
Van, amikor sikerül 
elhatározásból véget vetnünk egy 
már elévült állapotnak, és van, 
amikor ebben kisebb-nagyobb 
segítésre szorulunk.

Honnan tudhatod, ha már 
valami véget ért?

Eleinte csak egy apró hang szól, 
valami mocorog a lelkünkben. Ha nem 
vagyunk elég érzékenyek saját jelzéseink 
megfigyelésére és tudatosítására, 
akkor ezen a ponton csak kitartunk. 
„Csak rossz napom van, rossz időszakon 
megyek keresztül.”, „Ez egy ilyen dolog, majd 
elmúlik.”stb. Tagadásunkban és negatív érzéseink 
elnyomásában szélsőséges esetben eljuthatunk 
akár odáig is, hogy fizikai tünetek jelennek meg a 
testünkben. Fáradtak, kedvtelenek leszünk, nem 
tudunk aludni vagy fájdalmaink jelentkeznek, és az 
egyre erősebb gondolat, hogy „valami nem jó”, kerít 
hatalmába, de nem fogalmazódik még meg pontosan, 
hogy ez egyértelműen „a munkakörnyezetem, vagy a 
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kapcsolatom, vagy a szakmai megrekedésem, 
stb.” miatt van. Csak az érzés van meg, 
hogy valami nem stimmel, és egyre 
gyakrabban hagyja el a szád, hogy „én nem 
szoktam ilyen lenni” vagy „nem is értem, mi 
van velem”. Szerencsés esetben ezután 
már a felismerés következik, és a tudatos 
döntés, hogy mit kezdesz a helyzettel. 
Szerencsétlenebb esetben pedig marad a 
tagadás, súlyosabb betegségek kialakulása, 
a helyzet tovább romlása, tartós problémák 
létrejötte, és az érzés, hogy nem vagy ura a 
saját életednek, csak „ilyen az élet”, „ki kell 
bírni”, „nincs mit tenni”. 

Miért nem ismerjük fel, hogy mi a baj?

A félelem nagy úr, szokták mondani. 
Már pedig mindenki fél valamitől, sőt! 
Sok mindentől. Amennyire lehet, óvjuk 
magunkat azoktól a helyzetektől, melyek 
aggodalommal töltenek el. Ilyen lehet sok 
esetben maga a változás is. „Mi lesz, ha 
nem találok másik munkahelyet, ha innen 
elmegyek? Mi lesz, ha egyedül maradok, 

ha ebből a kapcsolatból kilépek? Mi lesz, 
ha meglépem ezt a lépést és minden sokkal 
rosszabb lesz utána?” Ismerős? 
Ezt erősíthetik hozott minták, mint a „mi 
nem szoktunk ilyet tenni”, vagy „mit fognak 
szólni a család, barátok, rokonok, emberek”, 
„én is olyan leszek, mint az XY, akiről 
mindenki azt mondja, hogy…”. Azzal pedig, 
hogy nem oldjuk meg a nehézségeinket, 
tovább is örökítjük gyermekeink számára a 
mintát, hogy ezeket a helyzeteket így „kell” 
megoldani. 

Senki nem tudhatja, hogy mit hoz a jövő. 
Lehet, hogy menni, és lehet, hogy maradni 
lenne jó. Ezt sosem tudhatjuk előre. De az 
biztos, hogy belső hangunkkal összhangban, 
magunkkal barátságban és a tudattal, hogy 
_képesek vagyunk rá_, hogy változzunk 
és változtassunk, ha szükséges, könnyebb 
szembenézni a bizonytalansággal is. 

Ha szükséged lenne valakire, akivel 
átbeszéled a kétségeidet, keress nyugodtan: 
https://ak-coaching.hu

M.K.

https://ak-coaching.hu
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szembesül face (something)
változás change
életszakasz stage of life
eseménysorozat sequence of events
kapcsolat relationship
hullámzás fluctuation
személyiségfejlődés personality developement
fontos important
elengedni release
emlék memory
nyomasztó overwhelming
megakadályoz set back
sors fortune, destiny
érzékeny sensitive
jelzés warning
kitartás stamina
tagadás denial
elnyomás repression
szélsőséges extremity
fájdalom pain
problémák problems
minta pattern
nehézség difficulty, trouble
szembenézni to confront
bizonytalanság uncertainty
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A novemberi FilmKvíz helyes megfejtése:

Örömmel néztük az A&K Magazin
nyereményjátékára beérkező
megfejtéseket, de olyan trükkösre sikerült
a FilmKvíz, hogy teljesen jó megoldás
sajnos nem érkezett.

1.) b.  Az elsőben hópárduccal, a másodikban 
pávával, a harmadikban pedig bivallyal kellett 
megmérkőznie.

2.) b.  Antal Nimród már a Machete első részében is 
cameózott, ráadásul magyarul!

3.) d.  A nagy balhé: Newman és Redford szemmel 
láthatóan örömmel játszott együtt újra.

4.) b. Nem, a főszereplő nem vámpír, hanem csak 
beteg, így a műfaj is romantikus a horror helyett.

5.) b. Scarlett szép ruhát varrt a függönyből, de még 
így sem tudta átverni a dörzsölt Butler kapitányt. 

6.) a. Connor és Duncan MacLeod azaz Christopher 
Lambert és Adrian Paul a Hegylakó 4-ben 
találkoztak. 

7.) d. Voldemort (Tudjukki) igyekezett lelkének 
darabjait arra méltó tárgyakba rejteni. Griffendél 
kardját azonban nem sikerült megkaparintania.

8.) d. Django géppuskát cipelt. Minek szívna a 
pusztában egy tök üres koporsóval? Ugyanez 
vonatkozik a holttestre, ami még nagyobb szívás. 
Pár váltás alsóneműért meg megint csak nem 
szokás egy koporsót cipelni, pláne nem egy 
cowboynak.

9.) c. Lucy a Tumnus nevű faunnal kötött 
barátságot.

10.) c. Piranha 2. – A repülő gyilkosok. Cameron 
talán nem büszke erre a filmjére, de a rajongók közt 
igazi klasszikusnak számít.
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Van a magyar történelemnek néhány 
olyan személyisége, akiről még 
azok is tudnak pár szót mondani, 

akiket amúgy nem érdekelt soha a 
történelem. Ilyen Mátyás király, aki azért 
valljuk be, igen sokat köszönhet a róla 
készült rajzfilmsorozatnak, vagy István 
király, esetleg Szent László vagy Könyves 
Kálmán. Van azonban valaki, akiről rejtélyes 
okból nem annyira szokás részletesen 
megemlékezni a történelemórákon, pedig 
a – talán elsősorban fiú – tanulók számára 
bőven van annyira izgalmas az ő élete, 
hogy felkapják rá a fejüket. Ő pedig nem 
más, mint Nagy Lajos, aki elől a kb. 300 
évvel korábban élt Szent László ugyan 
elorozta a „lovagkirály” jelzőt, de bőven 
kiérdemelte volna a titulust. Lászlót amúgy 
példaképének is tekintette; megkoronázása 
után első dolga volt felkeresni sírját 
Nagyváradon.

Lajosról leginkább azt szokás tudni, hogy 
az ő idejében mosta hazánk partjait három 
tenger is. Ez persze nem egészen így 
van: Lajos királyságának mosta a partjait 
három tenger, de ehhez az kellett, hogy 
egyszerre két országnak legyen a királya, 
Magyarországé és 1370-től Lengyelországé 
is. A két királyság azonban nem olvadt 
egybe!

Lajos igen sokoldalú és művelt uralkodó 
volt, aki a magyaron kívül franciául, 
németül, olaszul és latinul is beszélt. 
Szláv nyelveket azonban nem, ami nem 
könnyítette meg a dolgát lengyel királyként. 
Emellett pedig igen nagy hangsúlyt fektetett 
a lovagi erényekre és jártasságokra is. 

Rendíthetetlen híve volt a pápának, és a 
kedvéért igen gyakran vívott háborúkat 
különféle pogány vagy épp eretneknek 
tartott népekkel. Emellett több hadjáratot is 
vezetett politikai okból Itáliába, Dalmáciába, 
vagy a balkánon. Vakmerőségével nem 
egyszer sodorta veszélybe magát illetve 
a testőrségét. Egy alkalommal például 
egyik emberével cserélt páncélt, és így 
menekülhetett meg. Fizikailag igen jó 
állapotnak örvendett, hiszen mindent túlélt: 
lábon lőtték nyíllal, megvágták karddal, egy 
rádobott kő lesodorta az ostromlétráról 
és a várárokba zuhant, elkapta a leprát, 
sőt egy vadászat alkalmával egy sebesült 
medve is kis híján végzett vele. Az ember 
azt gondolná, hogy ilyesmi csak a mesében 
van, de bizony a második nápolyi hadjárata 
alatt szó volt róla, hogy párbajt vív Tarantói 
Lajossal, a nápolyi trónörökössel. Ezt végül 
a herceg mondta le.

A magyarok harcos királya: 
Anjou (Nagy) Lajos
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Lajos korában a Magyar Királyság az 
egyik legnagyobb erejű ország 

volt Európában, így nem 
csoda, hogy az Itália 

területén való hatalmi 
törekvéseit minden 

eszközzel igyekeztek 
megakadályozni, 

még maga pápa 
is. Mai napig 
tisztázatlan 
például, hogy a 
megüresedett 
nápolyi trónra 
felesége 
révén pályázó 
András 
herceget 
(Lajos öccse) 
vajon ki 
ölette meg. 

Míg öccse élt, 
Lajos hatalmas 

pénzeket 
adományozott 

az egyháznak. 
Szembesülnie kellett 

vele, hogy mindez 
haszontalan volt, és eztán 

már inkább háborúzásba 
fektette a pénzét, nem is sikertelenül; 

a csatatéren sosem sikerült megverni 
a seregeit. Azzal viszont nem tudott mit 
kezdeni, hogy a pápa és a nápolyiak 
megvesztegették a zsoldosseregeit, akik 
ennek hatására feladták a meghódított 
területeket. Ha Lajos megindult a seregével, 
nemigen volt, aki feltartóztassa. Ám idővel 
rá kellett jönnie, hogy a nem meghódítani 
nehéz a területeket, hanem megtartani. 
Végül békét kötött és lemondott a 
hódításairól, cserébe, hogy öccse halálának 
ügyét kivizsgálják, Johanna (öccse özvegye) 
pedig álljon pápai vizsgálóbizottság elé. 
Lajos tehát végül hazatért, zsoldosserege 
viszont még sokáig jelentős tetteket hajtott 
végre a térségben a pápa alkalmazásában, 
köztük a híres Toldi Miklóssal, aki később 
a zsoldosok kapitánya is lett. Nagy Lajos 
persze nem felejtett. Mikor harminc év 
múlva a nagy nyugati egyházszakadáskor 
Johanna nem a megfelelő pápa mellé állt, 
letaszították a nápolyi trónról. Ezt követően 

Lajos négy magyar zsoldossal megfojttatta 
a nőt, mit „férjgyilkost”.
Lajos vezetett még hadjáratot Dalmáciába, 
ahol a Velencei Királyság próbált 
terjeszkedni. Lajos itt érte el talán egyetlen 
igazi politikai sikerét. A balkánon elsősorban 
vallási indíttatású háborúkat vívott. A török 
előretörést ugyan megfékezte, de sosem 
sikerült megsemmisítő vereséget mérni 
rájuk.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy 
a fegyveres összeütközésekben Lajos 
többnyire győzedelmeskedett, viszont 
a fegyverrel kivívott eredményeket 
nagyjából addig tartottak, míg ott 
állomásozott a seregeivel. Távozásával 
a katolikus hittérítőket lemészárolták, 
politikai ellenfelei új sereget gyűjtöttek, 
és visszafoglalták a területeket, stb. 
Lajos inkább volt nagyszerű katona, mint 
hadvezér. Erényeit elvitatni azonban 
nem lehet: rajta kívül például nem sokan 
tudtak a korban a hazájuktól 1000-2000 
kilométerre sikeresen hadat viselni.
Lajos nem csak katona volt, de igazi lovag. 
Nem tűrte a fogságba esett katonákkal 
való kegyetlenkedést, hadjáratai során 
pedig mindig igyekezett, hogy a civil 
lakosságnak ne essen bántódása. Saját 
serege nem is vett részt fosztogatásban, 
a zsoldosseregekről azonban ez nem volt 
elmondható. Nem ritkán saját zsoldosainak 
is nekiment a seregével, ha azoknál a 
fegyelem megbomlását tapasztalta. Még 
arra is képes volt, hogy ostromgéppel 
közéjük lövessen.

Sokat elmond róla, hogy uralkodásának 
negyven évéből mindössze három volt, 
amikor épp senki ellen nem viselt hadat. 
Idős korára aztán egyre inkább befelé 
fordult, megszelídült – már ha lehet róla 
ilyesmit mondani – és a vallás felé fordult. 
Egy alkalommal állítólag egyenesen 
papnak nézte őt egy firenzei polgár, mikor 
meglátta a Margit-szigeten a szerzetesekkel 
elvegyülve. 56 évesen halt meg. Halála 
után a magyar és a lengyel trónt a két 
lánya örökölte, mely által meg is szűnt a 
lengyelekkel való perszonálunió.

Z.G.
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történelem history
személyiség personality
részletes detailed
rejtélyes puzzling
titulus title
példakép role model
megkoronáz crown
ország country
művelt educated
uralkodó ruler
háború war
lovagi erény knightly virtues
pápa pope
pogány pagan
eretnek heretic
páncél armor
túlél survive
menekül escape
trón throne
egyház church
zsoldos mercenary
hittérítő missionary
kegyetlenkedés ferocity
fosztogatás plunder
perszonálunió personal union
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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

2018. decemberi új kódjáték
Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?
public class MysteriousAlgorithm {

 public static void main(String[] args) {

  int i = -2147483648;

  System.out.println(“Everything that has a beginning...”);

  while (i == -i && i != 0) {

   System.out.println(“Every stick has two ends!”);

  }

  System.out.println(“has an end.”);

 }

}

2018. novemberi kódjáték
Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?
public class MysteriousAlgorithm {

    public static void main(String[] args) {

        int counter = 0;

        for (int i = 0; i < 100; i++); {

            counter++;

        }

        System.out.println(counter);

    }

}
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Megoldás

1

Magyarázat

A for ciklus után van egy pontosvessző, ezért ez az az utasítás, amit a ciklus ismétel. A Java-ban a 
vezérlőszerkezetek után megengedett az a szintaktika, hogy ha csak egy utasítást kell végrehajtani, akkor nem 
kötelező kódblokkba tenni, vagyis kapcsoszárójelek közé. Az is megengedett, hogy kódblokkot metóduson 
belül olyan helyen létrehozzunk, ahol amúgy is utasítások sorozatát adnánk meg. E kettő kombinációja 
látható a példában, ami még a tapasztalt programozó szemeket is megtévesztheti, mert könnyen hozzászokik 
a szemünk a kód olyan fajta szkenneléséhez, ami csak a kód indentálását figyeli.

Az eredmény tehát azért 1, mert a helyi változót 0-ra inicializáljuk, majd a ciklus 100-szor megismétli az 
üres utasítást, amit a pontosvessző jelöl, majd egyszer lefut a kódblokk, ami eggyel megnöveli a counter 
változó értékét. Ez az érték kerül kiíratásra a standard kimenetre az utolsó utasításban.

2018. novemberi Java cikk kérdéseire a válaszok

Kérdések

Mi volt a célja az Amazon által fejlesztett szoftvernek?

A humán erőforrás menedzsment segítése azzal, hogy automatizálják a felvételi interjúkat szoftveresen.

Miért diszkriminálta a női jelölteket negatívan a rendszer?

Azért, mert olyan 10 évnyi önéletrajzzal tanították be a programot, amik főként férfi jelöltekből állt.

Milyen egyéb problémája volt a szoftvernek?

Olyan személyeket is javasolt a jelentkezők köréből, akik nem voltak kvalifikáltak az adott pozícióra.

Használták a programot a céges felvételi folyamat során?

Arra használták, hogy javaslatokat tegyen a mesterséges intelligencia, de egyéni elbírálás alapján 
felvételiztették az jelentkezőket.

JAVA CIKK
2018. decemberi új Java cikk kérdései

Kérdések

1. Mi a Corretto célja?

2. A Corretto kompatibilis más JVM implementációkkal?

3. Melyik verziója meddig érvényes?

4. Az OpenJDK javításait hogy vezetik át a Correttoba?
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2018. decemberi új Java cikk

Introducing Amazon Corretto, a No-Cost 
Distribution of OpenJDK with Long-Term Support

by Arun Gupta | on 14 NOV 2018

Java is one of the most popular languages in use by AWS customers, and we are committed to supporting 
Java and keeping it free. Many of our customers have become concerned that they would have to pay for a 
long-term supported version of Java to run their workloads. As a first step, we recently re-affirmed long-term 
support for Java in Amazon Linux. However, our customers and the broader Java community run Java on a 
variety of platforms, both on and off of AWS. That’s why we are happy to announce the preview of Amazon 
Corretto, a no-cost, multiplatform, production-ready distribution of OpenJDK from Amazon.

“Amazon has a long and deep history with Java. I’m thrilled to see the work of our internal mission-critical 
Java team being made available to the rest of the world” — James Gosling

Amazon runs Corretto on thousands of production services. Patches and improvements in Corretto enable 
Amazon to address high-scale, real-world service concerns, meeting heavy performance and scalability 
demands. We’re making these available to customers with no-cost, long-term support, with quarterly updates 
including bug fixes and security patches. AWS will also provide urgent fixes to customers outside of the 
quarterly schedule.

Corretto comes with support for multiple platforms, enabling you to run it in the cloud, on premises, and 
on your local machine. The Corretto 8 preview corresponding to OpenJDK 8 is available at this time for 
Amazon Linux 2, Microsoft Windows, and macOS platforms and Docker image. Preview builds can be 
downloaded by visiting aws.amazon.com/corretto. General Availability is planned for Q1 2019, and will also 
include Ubuntu and Red Hat Enterprise Linux platforms. Corretto 11 builds corresponding to Open JDK 11 
on these platforms will follow with ample time for testing before April 2019.

https://aws.amazon.com/corretto
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We run the Technology Compatibility Kit (TCK) on each Corretto release to ensure compatibility with the 
Java SE platform. Corretto is designed as a drop-in replacement for all Java SE distributions unless you’re 
using features not available in OpenJDK (e.g., Java Flight Recorder). Once Corretto binaries are installed 
on a host and correctly invoked to run your Java applications (e.g., on Linux, using alternatives), existing 
command-line options, tuning parameters, monitoring, and anything else in place will continue to work as 
before.

Amazon will distribute security updates to Corretto 8 at no cost until at least June, 2023, and to Corretto 
11 until at least August, 2024. Corretto includes targeted backports from newer releases, as well as newly-
developed enhancements from the OpenJDK community. The release process includes testing on thousands 
of Amazon services, which makes it possible for fixes to be released within days of finding issues.

Getting Started

The easiest way to kick the tires on Corretto is to download the package on the platform of your choice and 
confirm the Java version:
% java -version

openjdk version “1.8.0_192”

OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_192-amazon-corretto-preview-b12)

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.192-b12, mixed mode)

Getting Started provides a complete set of instructions on all supported platforms.

Corretto and Open JDK

Amazon has already made several contributions to OpenJDK 8 and we look forward to working closely 
with the OpenJDK community on future enhancements to OpenJDK 8 and 11. We downstream fixes made 
in OpenJDK, add enhancements based on our own experience and needs, and then produce Corretto builds. 
In case any upstreaming efforts for such patches is not successful, delayed, or not appropriate for OpenJDK 
project, we will provide them to our customers for as long as they add value. If an issue is solved a different 
way in OpenJDK, we will move to that solution as soon as it is safe to do so. You can find the source code 
for Corretto at github.com/corretto.

We plan for Corretto to become the default OpenJDK on Amazon Linux 2 in 2019.

We encourage you to run your Java applications using Corretto. Download Corretto 8 by visiting aws.
amazon.com/corretto and learn more about it by reading the docs at docs.aws.amazon.com/corretto. Feel 
free to ask any questions on stackoverflow or Twitter (@awsopen)

Forrás: https://aws.amazon.com/blogs/opensource/amazon-corretto-no-cost-distribution-openjdk-long-term-
support/

https://docs.aws.amazon.com/corretto/latest/corretto-8-ug/downloads-list.html
https://github.com/corretto
https://aws.amazon.com/corretto
https://aws.amazon.com/corretto
https://docs.aws.amazon.com/corretto
https://stackoverflow
https://twitter.com/awsopen
https://aws.amazon.com/blogs/opensource/amazon-corretto-no-cost-distribution-openjdk-long-term-support
https://aws.amazon.com/blogs/opensource/amazon-corretto-no-cost-distribution-openjdk-long-term-support
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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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KÖNYVAJÁNLÓ

A  m a g y a r  N a g y  T e s t v é r

Biztos van köztetek, aki olvasta már Orwell 
1984-ét vagy esetleg Huxley-tól a Szép 
új világot. De még ha ezt nem is tettétek 
volna, az Orwell regényéből elhíresült 
Nagy Testvérről (alias Big Brother) már 
mindenki hallott. Kevesen tudják, hogy 
a világirodalom e két legnevesebb és 
legelismertebb utópisztikus regénye mellett 
létezik egy igen hasonló témájú magyar 
alkotás is, Szathmári Sándor Hiába című 
regénye. Bár sok hasonlóságot mutat azok 
témájával, semmiképpen nem nevezhető 
utánzatnak. Főleg, hogy az 1984 közel 
egy évtizeddel később jelent meg, a Szép 
új világ pedig körülbelül párhuzamosan 
íródott. 

De szóljunk végre magáról a műről! A 
Hiába 2080-ban játszódik Magyarországon. 
Ekkorra már a technikai fejlettségnek 
köszönhetően az emberek nagy része 
luxuscikkek termelésében vesz részt, 
ám azokat csak egy igen szűk felső réteg 
élvezheti. A rendszer elvileg maximálisan 
demokratikus, csak épp úgy van 
megalkotva, hogy az emberek nagy része a 
létminimumon tengődjön. A felemelkedés 
lehetősége is nyitott mindenki előtt, hiszen 
az iskolában gazdag és szegény együtt 
tanul, majd át kell esniük egy vizsgán, ahol 
teljesítményük alapján lesznek elindítva 
különféle életutakra. Így lesz valaki egyszerű 
gyári munkásnak képezve, vagy egyenesen 
mérnöknek. Persze a gazdagok jó előre 
megolajozzák csemetéik előmenetelét némi 
protekcióval.

Van azonban egy 
kiskapu, mely által valóban ki 
lehet törni a rendszerből; egyesek engedélyt 
kapnak rá, hogy úgynevezett önellátási 
telepeket hozzanak létre, mely gyakorlatilag 
egy kicsit, független, önálló állam az 
államon belül. A mű főhősének, Hajós 
Kálmánnak is az ölébe hull ez a lehetőség. 
Adott hát egy hatalmas lehetőség. De vajon 
hogyan sikerül élni vele? Szathmári regénye 
nem pusztán egy szórakoztató olvasmány, 
hanem nagyszerű társadalomkritika is 
egyben. Nincs moralizálás vagy szájbarágó 
magyarázkodás, az író pusztán leírja az 
eseményeket, s ezáltal ránk, olvasókra 
hárul a feladat, hogy az eseményeket 
értelmezzük, s rájöjjünk, vajon mi minden 
vezetett el a történet végkimeneteléig. 

Szathmári regényét nem csak azért 
érdemes elolvasni, mert a magyar 
irodalomnak egy érdekes képviselője, 
hanem mert egy kifejezetten érdekes 
és jól megalkotott mű. Meglátszik 
benne, hogy Szathmárit elsősorban nem 
irodalmi ambíciók fűtötték a megíráskor, 
hanem saját tapasztalatait, világról való 
gondolatait kívánta a reménybeli olvasókkal 
megosztani.

Szathmári Sándor
H i á b a

Z.G.
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hiába in vain
világirodalom world literature
legnevesebb the most renowned
utópia utopia
regény novel
hasonlóság likeness
játszódik takes place
évtized decade
technikai fejlettség technical developement
luxuscikkek luxury goods
létminimum subsistence level
rendszer system
demokratikus democratic
felemelkedés lehetősége opportunity to rise
vizsga exam
teljesítmény performance
életút walk of life
gyári munkás factory-hand
mérnök engineer
gazdag rich
protekciót vesz igénybe pull strings
előmenetel progression
motalizálás moralizing
önellátás self-sufficiency
hatalmas lehetőség huge opportunity
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FILMAJÁNLÓ

Minden filmrajongó számára van egy-egy 
olyan alkotás, ami valamiért igazán közel 
áll a szívéhez, amit nem tud megunni, 
akárhányszor is nézze meg. Számomra 
egyértelműen David Lynch The Straight 
Storyja ez a film, mely megtörtént eseményt 
dolgoz fel.

Alvin Straight világ életében makacs, 
öntörvényű ember volt, aki ha a fejébe vett 
valamit, azt végig is vitte. Mára idős ember, 
egészsége is rettenetesen megromlott. 
Rose nevű kissé együgyű lányával tengeti 
mindennapjait, mígnem egy nap hírt kap 
róla, hogy testvére szélütést kapott. Alvin 
és Lyle tíz éve összevesztek valamin, és 
azóta nem beszéltek egymással. Alvin pedig 
elhatározza, hogy meglátogatja a testvérét. 
Két bottal jár, rossz a szeme, jogosítványát 
már bevonták, így a kis fűnyírótraktorával 
indul neki a hosszú, több államon át vezető 
útnak.

Tízből kilenc rendező akkora giccset 
hozna össze az alapanyagból, 
hogy szem nem marad 
szárazon. (Mondjuk 
így sem.) David 
Lynch azonban kellő 
alázattal nyúlt az 
alapanyaghoz, és egyetlen 
percre sem billen át a 
meghatóból a hatásvadász 
szentimentalizmusba. A film 
Alvin útjáról szól, ahogy lassan 
pöfög a kis traktorán, emberekkel 
találkozik, megosztja velük évei 
alatt magára szedett bölcsességét, 
miközben Angelo Badalamenti 

andalító zenéje szól a háttérben, s a táj 
lassan őszbe fordul. A film főszereplője az 
a Richard Farnsworth, akinek ez volt élete 
utolsó szerepe, és akit alakításáért Oscar 
díjra is jelöltek (a díjat Kevin Spacey vitte el 
az Amerikai szépség főszerepéért).

Lassú és elgondolkodtató film a The Straight 
Story, mely nagy szavak nélkül tanít nekünk 
valamit alázatról, megbocsájtásról és 
szeretetről. Olyan film, melynek végén a 
moziban nem azért ült mindenki a kiírások 
végéig a helyén, mert várta a manapság 
divatos bónusz jelenetet, hanem mert az 
utolsó másodpercig ki akarta élvezni a film 
varázsát, míg csak el nem cseng az utolsó 
szívhez szóló gitárdallam.

The Straight Story

Z.G.
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alkotás creation
közel áll a szívéhez close to the heart
megun grow weary of (something)
megtörtént eseményt dolgoz fel based on true story
makacs headstrong
öntörvényű autonomous
együgyű noddy
lánygyermek daughter
szélütés seizure
fivér brother
összeveszni to argue
hír news
azóta ever since
elhatározni to decide
meglátogatni to visit
jogosítvány driver's license
fűnyírótraktor lawnmower tractor
állam state
alapanyag commodity
megható moving
bölcsesség wisdom
díjra jelölték nominated for the award
elgondolkodtató makes you wonder
alázat servile
megbocsátás forgiveness
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Valószínűleg eltérnek a vélemények a 
tekintetben, hogy egy ismerkedési folyamat 
elején ragaszkodni érdemes-e a jól bevált 
randi helyszínekhez (értsd: nyilvános 
helyen), avagy bajban ismerszik meg az 
ember igazán, szóval jöhet a szabadesés, 
keménytojásevő verseny, vagy épp 
kirándulás a facebook profilja alapján oly 
szimpatikusnak tűnő fiatalemberrel/ ifjú 
hölggyel Kukutyin alsóra egy elhagyatott 
bányatóhoz, hiszen olyan romantikus, ahogy 
a rozsdás csillék felett lemegy a nap.

Ezúttal olyan randihelyszínt ajánlok, melyet 
inkább harmadik-negyedik alkalomra 
érdemes tartogatni, akkor viszont prímán 
alkalmas arra, hogy olajozottabban 
összemelegedjünk azzal a delikvenssel, 
akivel az első alkalmak tapasztalatai alapján 
határozottan szeretnénk már.
Minthogy már a címben lelőttem a poént, 
valószínűleg senkit nem ér váratlanul, 
hogy hova szeretném elkalauzolni a 
vállalkozó kedvű szerelmeseket: a budavári 
labirintusba. Talán nem sokan tudják, 
de a budai vár és környéke alatt mintegy 
3300 méter hosszan egy pincerendszer 
húzódik. Nagy része természetes 
barlangképződmény, melyet az évszázadok 
során némileg alakítgattak egy-egy adott 
célnak megfelelően. A fennmaradt, ma is 
használható részeit egy ideje megnyitották 
a látogatók előtt, és különféle állandó 
vagy időszakos programmal várják az 
érdeklődőket.

A labirintus annyira van modernizálva, 
amennyire feltétlenül szükséges, azaz nem 
kell nagy fényáradtra számítani, hanem 
békésen lehet andalogni a folyosókon 
pislákoló tompa fényben. Természetesen 
nem csak a csupasz falak vannak, hanem 
barlangrajzokban, az aktuális tematikának 
megfelelő kiállítási tárgyakban is 
gyönyörködhetünk. Hogy miért nagyszerű 
randi helyszín ez? Például, mert van egy 
folyosó, ahova tényleg semmi fény nem 
szűrődik be, s koromsötétben botorkálva kell 
eljutni a folyosó végéig. Kell jobb alkalom, 
hogy kézen fogva sétálhassatok? Itt lehet 
egy kicsit félni, kicsit összebújni, kicsit 
érezni, milyen meghitt, ahogy egymásra 
utalva próbáltok kitalálni. Amúgy olyan 
nincs, hogy az ember ott marad, mert csak 
egyenesen kell menni a fal mellett. Szóval 
ez nem olyan értelemben labirintus, nem 
szükséges Ariadné fonala, hogy még ebben 
az életben kijussunk a napvilágra. Van egy 
kis földalatti terem, mely Mátyás korát idézi, 
s megtalálható benne egy borostyánnal 
befuttatott szökőkút, amiből bor csordogál. 
Bármilyen bizarrul is hangzik, inni is lehet 
belőle. Én is megkóstoltam, és nem lett 
bajom.

A labirintus bejárata sem túl feltűnő, a kijárat 
viszont egyenesen olyan, mintha csak egy 
ismerősödtől távoztál volna: egyszer csak 
kint találjátok magatokat az utcán, ami 
olyan érzés, mintha az elmúlt 30-40 perces 
földalatti séta meg sem történt volna.

Randi a Budavári labirintusban

Z.G.
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vélemény opinion
megismerkedik (valakivel) get acquainted with (somebody)

ragaszkodni to insist
helyszín location
szabadesés freefall
kirándulás excursion
elhagyatott lorn
bányató quarry pond
delikvens deliquent
keménytojásevő verseny hard-boiled egg eating contest

lelőni a poént shoot the spoiler
váratlan unexpected
szerelmesek lovers
pince cellar
természetes natural
barlang cave
megnyitották has been opened
állandó permanent
időszakos temporary
folyosó aisle
koromsötét pitch-black
kéz a kézben hand in hand
fonal thread
szökőkút fountain
földalatti subterranean
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Angol nyelvi feladatlap
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I./ Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat!

Twas the Night Before the Computer Programmer’s 
Christmas

Twas the night before Christmas, and all through the shop,
The computers were …………........... ; they never do stop.

The power was on and the temperature right,
In hopes that the input would …………........... that night.
The system was ready, the program was …………...........,

And memory drums had been carefully loaded;
While adding a Christmasy glow to the scene,

The lights on the …………..........., flashed red, white and green.
When out in the hall there …………........... such a clatter,

The programmer ran to see what was the matter.
Away to the hallway he flew like a flash,
…………........... his key in his curious dash.

He stood in the hallway and looked all about,
When the door …………........... behind him, and he was locked out.

Then, in the computer room what should appear,
But a …………........... sleigh and eight tiny reindeer;

And a little old man, who with …………........... a pause,
Chuckled: “My name is Santa...the last name is Claus.” 

The computer was …………..........., confused by the name,
Then it …………........... as it heard the old fellow exclaim:

“This is Dasher and Dancer and Prancer and Vixen,
And Comet and Cupid and Donner and Blitzen.”
With all these odd names, it was puzzled anew;

It …………........... and it clanked, and a main circuit blew.
It searched in its …………..........., trying to “think”;

Then the multi-line printer went out on the blink.
Unable to do its …………........... job,

It said in a voice that was almost a sob:
“Your eyes - how they …………........... - your dimples so merry,

Your cheeks so like roses, your nose like a cherry,
Your smile - all these things, I’ve been programmed to know,

And at …………..........., I am more than so-so;
But your name and your address (computers can’t lie),

Are things that I just cannot …………............
You’ve a jolly old face and a little round belly,

That …………........... when you laugh like a bowl full of jelly;
My …………........... can see you, but still I insist,

Since you’re not in my program, you cannot exist!”
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Old Santa just …………........... a merry “ho, ho”,
And sat down to type out a quick word or so.

The keyboard …………..........., its sound sharp and clean,
As Santa fed this “…………........... “ to the machine:
“Kids …………........... know me; I come every year;

The presents I bring add to everyone’s cheer;
But you won’t get anything - that’s plain to see;
Too bad your …………........... forgot about me.”

Then he faced the machine and said with a …………...........,
“Merry Christmas to All,” as he pulled out its …………...........! 

A vers forrását és egyben a megoldást itt találod:
http://www.atimetolaugh.org/computer-programmers-christmas.html#sthash.BqrCg9mj.
dpbs

https://www.atimetolaugh.org/computer-programmers-christmas.html#sthash.BqrCg9mj.dpbs
https://www.atimetolaugh.org/computer-programmers-christmas.html#sthash.BqrCg9mj.dpbs
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A novemberi angol mp3 és feladatlap teljes szöveg átirata:

Feel Like a Fake or a Fraud? You’re Not Alone
The “imposter phenomenon” and its link to childhood experiences.

When I was in graduate school and stressed, I had the same recurring dream, albeit in two 
variations. The first was that I’d never fulfilled my undergrad science requirements and had been 
denied a degree. The second was that I hadn’t taken the swimming test — believe it or not, a 
requirement for women at Penn in 1969 — and never graduated. Of course, both dreams had 
the same message: I was an imposter. No one goes to graduate school without having earned an 
undergraduate degree first. Bingo!

Well, it turns out that my 21-year-old self had lots of company; that feeling of being a fraud or 
an imposter happens to just about everyone, although some people suffer more than others. It 
even has a name: the “imposter phenomenon,” coined by psychologists Pauline Rose Clance and 
Suzanne Imes over 40 years ago. Have you ever felt like you were play-acting through life, earning 
promotions you didn’t deserve, picking up kudos that life handed you by mistake? Is your habit 
of mind always to denigrate your achievements or to minimize the effort you actually put in? Are 
you afraid of failure? Did your childhood experiences include a lot of put-downs and criticisms, 
or were you dismissed or ignored? Have you been praised for your intellect and always pooh-
poohed it? Are you prone to looking over your shoulder, seeing what everyone else is doing?

All of these various and sundry things make you the perfect candidate for feeling like a fraud, 
even when you’re not. Counterintuitive, but true.
The irony is that the true imposters, the really fraudulent people, never let the thought enter their 
minds, because they’re high in narcissistic traits.
Highly successful women such as Jodi Foster, Natalie Portman, Tina Fey, Cheryl Strayed, and 
Sheryl Sandberg have confessed to it. In her book Lean In, Sandberg put her experience in 
context, writing: “And every time I didn’t embarrass myself — or even excelled — I believed that I 
had fooled everyone yet again. One day soon, the jig would be up.”
Here’s what Justice Sonia Sotomayor had to say about it: “I’m not a classic impostor-syndrome 
person because I have that initial insecurity but I’m capable of stepping outside of it and proving 
to myself it’s wrong.”
If you suffer from it, you need to follow Justice Sotomayor’s lead and learn how to step outside of it.

Are women more susceptible to the imposter phenomenon?
That’s actually a matter of some debate, in part because the original research by Clance and Imes 
in 1978 focused specifically on high-achieving professional women, and noted anecdotally that 
men seemed to suffer from it less. It strikes me that cultural context is important too, because 
in the 1970s and 1980s, women in professional settings even wore clothing that pretty much 
aped what men wore (suits and shirts modeled after menswear); the secret code was “pretend 
you’re not a girl.” Clance and Imes attributed the phenomenon to early childhood experiences, 
stemming either from a girl having a sibling who is designated as the “intelligent” child, or from 
a girl being told that she’s superior and a star 24/7. As the authors saw it, in the first case, the 
daughter may set out to disprove the family myth and remains plagued by self-doubt that 
the family is right. In the second case, the superior label can cause deep self-doubt, because 
inevitably there are things she can’t succeed at or do easily.

Joe Langford and Clance re-examined the root causes years later, in a 1993 article. This time, they 
linked the feeling of being fraudulent with general anxiety, introversion, and believing that the 
self is fixed and defined by achievements; finally, they linked the syndrome with growing up in a 
family high in conflict and lacking in support.
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I’m not surprised, because feeling like an imposter has come up often in the interviews I’ve 
conducted with women who lacked love and support in childhood for my book, Daughter Detox. 
Many daughters describe being plagued by extreme self-doubt and a feeling of faking it through 
their professional lives, even when their external achievements belie that self-assessment. 
This is especially true for daughters who grow up with mothers high in narcissistic traits — 
who play favorites and use shaming and blaming to bring the wayward into line — as well as 
controlling, combative, and dismissive mothers, many of whom are hypercritical. Achievements 
in these familial contexts tend to be a way of winning a mother’s love and attention; they do not 
contribute to a daughter’s sense of her own power, but instead underscore her powerlessness. 
That, too, contributes to feeling like an imposter.

New science on the phenomenon
Since Clance and Ime’s initial findings, years of research have yielded more nuanced insights. 
On the one hand, despite all the progress, cultural stereotypes still seem pretty much in place, 
assigning brilliance as a male trait and making little girls wonder about faking it, as a study 
published in Science in 2017 made clear. Lin Blan and her team looked at 5, 6, and 7-year-olds 
and their association of brilliance (“really, really smart” in kid talk) and gender. They found that 
while at the age of 5, both boys and girls identify someone who’s really, really smart as either a 
boy or a girl; by the age of 6 and 7, girls were less likely to denominate a girl with the designation 
than a boy. Alas, the same results showed up when asked to designate someone as “really, 
really nice”; the stereotype of girls being more nurturing and kind also showed up by 6 and 7. 
Interestingly, ideas about brilliance and gender had nothing to do with how these children saw 
reality; when asked who did better in school, the answer was “girls” — reflecting a truth.

So, is feeling like an imposter only a female problem? Actually not, as a study by Sonja Rohrmann 
and her colleagues showed; they found no association between the imposter phenomenon and 
gender. Unlike other studies, their sample was of working managers, not students, which may 
explain the different findings. Not surprisingly, they also noted a link between anxiety and the 
imposter phenomenon. Counterintuitively, they also found that people who felt like imposters 
were both perfectionists and procrastinators, two working styles that seem, on the surface at 
least, to be contradictory. They explained their findings by suggesting that people who feel like 
imposters tend to over-prepare and work in such a way to impress others — showing their 
perfectionism — while also procrastinating, which tends to bolster their vision of themselves as 
fraudulent.

A new study by Rebecca L. Badawy and her colleagues published this year specifically looked at 
gender differences and came up with some really interesting findings, limited only by the use of 
student participants, not adults in real-life workplace situations. They point out that, theoretically, 
someone who already feels like an imposter will have their feelings validated by negative 
feedback and will decrease their efforts. While it was true that more women identified themselves 
as feeling like imposters, the men who did had greater anxiety in the wake of negative feedback, 
and their subsequent work affect was more affected than that of women who felt like imposters. 
The women didn’t just show more resilience, but their subsequent efforts were also less affected.

Recognizing that feeling like a fraud or imposter actually has a name, and that there’s scientific 
research that explores it, can help you disarm it, especially if you’re able to trace that automatic 
conclusion back to its roots in your childhood. Were you taught to fear failure? How were praise 
and support meted out in your family of origin, and for what? Do you make excuses for your 
successes, or tend to attribute your achievements to dumb luck or being in the right place at the 
right time? The problem with feeling like an imposter is that it robs you of the pleasure and pride 
in your very real achievements.
   Peg Streep, Psychology Today, 2018.
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Gyermekkorunk társasjátékai
Már egy kicsit régebben voltam gyerek (hogy 
lelkem mélyén tán ma is az vagyok, az itt 
most nem releváns), így nem biztos, hogy 
reális képem van arról, mennyire van jelen 
a mai gyerekek, de tulajdonképpen bármely 
korosztály életében a társasjátékozás. Én 
valahogy úgy látom, hogy a dobókockával, 
bábukkal játszott játékok egyszerűen nem 
tudják felvenni a versenyt a különféle 
játékprogramokkal, konzolos játékokkal. 

Persze rengeteg társasjáték tornyosul a 
boltok polcain, minden évben megválasztják 
az „év játékát” például, de ma a 
társasjátékosok inkább egy szubkultúrának 
számítanak. És ahogy minden területen, 
itt is igaz az, hogy a gyártók verejtékező 
homlokkal próbálnak mindig valami újat 
piacra dobni, valami olyat, ami még sosem 
volt. Amúgy tényleg sok jó játék születik, 
játszottam is jó párral, de valahogy túl 
vannak bonyolítva. A nagy stratégiázás 
valahogy kiöli az egész lelkét. Ma néhány 
régi nagy kedvencet szeretnék feleleveníteni 
számotokra. Teszem ezt abban a 
reményben, hogy talán jóleső nosztalgiát 
ébresztek néhányatokban, s talán kedvet 
kaptok, hogy beszerezzétek egyik-másikat a 
bemutatott játékok közül.

Police 07
Na tessék, bort iszok és vizet prédikálok: 
épp most szidtam el a bonyolult társasokat, 
erre előállok egy olyannal, amivel rém 
sokat játszottam gyerekként, de az életben 
nem nyertem meg, bármelyik oldalon 
is harcoltam. Ebben a játékban Doktor 
Faktort a neves műkincs tolvajt kell elfogni 
Budapest belvárosában. Egy ember lesz 
maga a bűnöző, a többiek pedig a rendőrök. 
Faktor a lépéseit csupán egy lapon vezeti, 
bizonyos időközönként megmutatva magát 
az üldözőknek, de rendőrként mi csak azt 
láthatjuk, hogy az aktuális lépéséhez milyen 
közlekedési eszközt vett igénybe: taxit, 
buszt vagy metrót. Nem könnyű játék, de a 
győzelem hatalmas diadal bármelyik fél is 
éri el.

Az Ezüst-tó kincse
Ez a játék a távoli vadnyugaton játszódik, 
az ígéretek földjén, ahol kis szerencsével 
és ügyességgel alaposan meg lehetett 
tollasodni. Körbe-körbe kell haladni 
egy pályán, ahol aktuális dobásunknak 
megfelelően részvényeket vásárolhatunk, 
s ha valaki a mi vállalkozásunk mezőjére 
lép, akkor bizony fizetnie kell. Emellett 
az Ezüst-tó körül – a tó elnevezésével 
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némileg ellentétesen – aranyrögöket lehet 
találni, amiért a kör végén szép pénzt 
lehet kapni. Ha pénzzavarba kerülsz, el is 
zálogosíthatod a részvényeidet, de jó tudni, 
hogy amíg zálogban vannak, addig pénzt 
sem hoznak a látogatóktól. Igen, hasonlít 
a Monopoly-ra, de nagy előny, hogy itt 
nem kell egymást tönkretenni, hanem a 
játék elején meghatározott számú kör után 
megszámoljuk a vagyonunkat, és az nyer, 
aki a legnagyobb vagyont szerezte.

Boldog születésnapot!
Ezzel egy kicsit kényelmetlenebb érzés volt 
játszani 8-10 éves komoly férfiemberként, 
hiszen a játék főszereplői nem mások, mint 
Buci maci és barátai. Maximum négyen 
lehet játszani. Mindenkinek van egy háza, 
és a feladat, hogy a játéktéren körbe-körbe 
járva összegyűjtsük a különféle ajándékokat 
és a megfelelő torta minden szeletét. 
Minden szereplőnek külön tortája van, és 
a játéktéren lefordított tortaszeletekből 
csak azt teheti el a házába, amelyik az övé. 
Az nyer, aki elsőnek összegyűjt minden 
kelléket.

Gazdálkodj okosan!
Ez az a játék, amit újra és 

újra ki szoktak adni 
néhány évente, és 

egyáltalán nem 
véletlenül. Valahol 

érthető, hogy az 
egyes mezőket 
időnként 
aktualizálják, 
mert bizonyos 
dolgokat 
10-20 év 
távlatából 
már nemigen 
értenének 
a gyerekek, 
és talán az 

sem baj, hogy 
a legújabb 

verzióban már 
nem 80.000-

ért veszel házat. 
Ezáltal az egyes 

kiadások fontos 
kordokumentumnak is 

nevezhetőek, hiszen nemcsak a kiadás 
idejében működő cégekről, de még az 
inflációról is képet alkothatunk. Amivel 
én játszottam, abban még az úttörőtábor 
volt az a marasztaló hely, ahonnan 
csak 6-os dobással mehettél tovább, és 
szabadulva mindjárt fizethettél egy 50-est 
múzeumjegyre. Szorgalmasan gyűjtögetted 
a pénzed előbb saját otthonra, majd arra, 
hogy berendezhesd a tök üres házad 
bútorokkal. Különösen bosszantó tudott 
lenni, ha már azt sem tudtad, hova dugdosd 
a pénzed, de nem voltál képes rálépni egy 
boltra, ahol végre beszerezhetted volna 
a győzelemhez szükséges porszívót vagy 
pingpong asztalt. Utazhattál Ibusszal, 
nyerhettél lottón szobabútort, vagy 
mehettél plusz két mezőt, mert megnyertél 
egy rejtvénypályázatot

Mesék titka
A végére hagytam a kedvencemet. A Mesék 
titka valóban a mesék világába kalauzolt 
minket. A táblán kis fehér ládikók voltak 
elhelyezve, amiket a mezőjükre lépve meg 
is nézhettünk, ám szigorúan a többieknek 
nem mutatva, hisz csak az menthette meg 
a táblán épp felcsapott kártyalapon lévő 
mesehőst, aki tudta, melyik láda rejti annak 
jelét. És hogy még csavarjanak a dolgon, ha 
duplát dobtál, azzal óriási hatalmat kaptál: 
megnézhettél egy neked tetsző ládát a 
tábla bármely pontjáról, közelebb mehettél 
a bűvös kulcshoz, mely a mesehősök 
kiszabadításához kellett, vagy akár el is 
varázsolhattad az aktuális kártyalapot, 
így nem ritkán aki verejtékes munkával 
mindössze pár lépésre megközelítette a 
kulcsot, fordulhatott vissza, hogy tovább 
keresgélje az újabb mesehős emblémáját 
rejtő ládát.

Még hosszan sorolhatnám a játékokat, de 
talán így is sikerült néhányatok életébe egy 
kis jóleső nosztalgiát csempésznem. Talán 
még annyit árulnék el, hogy ezeket a retro 
társasjátékokat többnyire a Novoplast adta 
ki, sok egyéb társasjátékkal együtt. Ha a 
Te kedvenced pont nem volt a felsoroltak 
közt, talán így segítettem kicsit, hogy 
felkutathasd.

Z.G.
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gyermekkor childhood
lelkem mélyén deep in my soul
releváns relevant
társasjáték board game
dobókocka dice
szubkultúra subculture
bonyolult complicated
stratégiai strategic
kedvenc favourite
prédikál preach
műkincs art treasure
tolvaj thief
bűnöző criminal
rendőr policeman
üldöző chaser
közlekedési eszköz vehicle
győzelem victory
vandnyugat Wild West
pálya court
részvény stock
zálog pawn
vagyon fortune
ajándék gift
tortaszelet piece of cake
kulcs key
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