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Dicséretet kaptak a Greenfoot el-
nevezésű programozási verseny 
országos szakaszán a kolozsvári 
Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum, valamint a Báthory 
István Elméleti Líceum diákjai. 
A középiskolás tanulók a játé-
kok megalkotásáról, terveikről 
beszéltek lapunknak.

 » BEDE LAURA

E lismerésben részesült Velican 
László The Vacation elnevezé-
sű játékprogramja a Greenfoot 

nevű, középiskolásokat megszólító 
verseny országos szakaszán. A ko-
lozsvári Apáczai Csere János Elmé-
leti Líceum végzős diákja már 10. és 
11. osztályban is részt vett a progra-
mozási megmérettetésen, akkor a 
legjobb 20 közé jutott, viszont most 
már a top tízben dicséretet kapott. 
A Greenfootba egyébként kétfős csa-
patok nevezhetnek be, de az apá-
czais tanuló egyedül szeretett volna 
versenybe szállni, ezért beírta egy 
osztálytársa nevét, és egymagában 
készítette el a játékprogramot. „Na-
gyon megtetszett a szoft verfejlesztés, 
és főként az, hogy a diákok így egye-
dül megtanulhatnak programozni. 
A játékprogramomnak három ré-
sze van: egy történetes mód (story 
mode), egy játékokat tartalmazó rész 
(games) és egy tutorial rész, ahol 
az utasítások találhatók” – mondta 
el a Krónika érdeklődésére Velican 

László. Hozzátette, az első részben a 
játékos három utazási célpont közül 
választhat: Alaszka, Egyiptom és Ve-
lence. Mindhárom választás esetén a 
játékosnak két küldetést kell teljesíte-
nie: egy gyűjtögetős feladatot, és egy 
olyat, amelyben harcolnia kell annak 
függvényében, hogy milyen utazá-
si célpontot választott. A második 
résznél három játék van, egy tanító 
és két szórakoztató jellegű – ismer-
tette fejlesztését a tanuló. Kifejtette, 

a programon főként szabad idejében 
dolgozott, több hónapot is igénybe 
vett a munka.

A kincses városi diák a játék sza-
badalmaztatásán még nem gondol-
kodott, de ha továbbfejleszti, akkor 
mindenképpen elérhetővé szeretné 

TANÍTÓ ÉS SZÓRAKOZTATÓ JELLEGŰ FELADATOK IS TALÁLHATÓK A KOLOZSVÁRI KÖZÉPISKOLÁSOK ÁLTAL LÉTREHOZOTT JÁTÉKOKBAN

Díjazott kincses városi diáktalálmányok
tenni mások számára is. Lapunk-
nak azt is elmondta, érettségi után 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
informatika vagy matematika–in-
formatika szakán folytatná tanul-
mányait.

A Báthory István Elméleti Lí-
ceum két tizedik osztályos tanu-
lója, Csete Annamária és Szabó 
Levente szintén dicséretet kapott a 
versenyen. „A Codosaurus nevű já-
ték lényegében egyszerű: egy dino-
szaurusszal kell átugrani a szembe 
jövő helytelen kódokat, különben 
elvesztünk egy életet, viszont ha 
elérintjük a helyes kódokat, ponto-
kat szerzünk” – magyarázta a Kró-
nika érdeklődésére Csete Annamá-
ria. Hozzátette, mivel a kolozsvári 
iskolában nem tanulják ezt a prog-
ramozási nyelvet, a fejlesztés kissé 
nehézkes volt az elején, viszont 
ketten megoldották. Körülbelül egy 
hónap alatt készítették el a játékot 
és ennek bemutatóját. „Számunkra 
a verseny legnagyobb nehézsége ta-
lán az volt, hogy nem ismertük sem 
a Java programozási nyelvet, sem a 
Greenfootot, viszont megoldottuk 
az adódó problémákat. Elég egy-
szerű játékba mertünk csak bele-
kezdeni, de most, hogy már jól bol-
dogulunk, összetettebb ötleteket 
is megpróbálnánk megvalósítani” 
– részletezte a diáklány.

 » A kolozsvári 
diákok a legjobb 
tízbe kerültek be 
a programozó-
versenyen.

 » KRÓNIKA

Hosszan tartó betegség után, éle-
tének 43. évében elhunyt hétfőn 

reggel Nagy Alfréd színművész – 
közölte tegnap a sepsiszentgyörgyi 
Tamási Áron Színház. „Frédi megha-
tározó művésze volt a Tamási Áron 
Színháznak, nemcsak emlékezetes 
alakítások hosszú sora fűződik ne-

véhez, hanem fontos közösségépítő 
szerepet is játszott a társulatban. 
Mindnyájunk lelkében hatalmas űr 
maradt utána, emlékét megőrizzük, 
művészi alázata, elkötelezettsége 
példaértékű marad számunkra” – 
olvasható a teátrum Facebook-olda-
lán. A gyergyószentmiklósi születé-
sű, Kaszás Attila-díjas színművész 
színházi darabokon kívül több fi lm-

ben is játszott: Egyszer élünk (r. Mol-
nár György), Drum bun / Jó utat (r. 
Robert Ralston), Csodálatos vadálla-
tok (r. Török Ferenc), Ződ (r. Zakariás 
Zalán), Le petit mort (r. Kató Zsolt). 
2003-ban a sepsiszentgyörgyi Ateli-
er Nemzetközi Színházi Fesztiválon 
ismerték el munkásságát, 2009 meg-
kapta a Fiatalok Kisvárdáért szerve-
zet őstehetségdíját.

Nagy Alfréd színművészt gyászolja a Tamási Áron Színház
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Velican László továbbfejlesztés esetén elérhetővé szeretné tenni mások számára is játékprogramját

Játékra fel! Csete Annamária és Szabó Levente a jövőben összetettebb ötleteket is megvalósítana

Az első részben három utazási célpont közül választhat a játékos




