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„Társas lények vagyunk mi,
emberek. Ezért fontos, hogy
elérhetőek legyünk. Egyedül nem
létezhetünk. De néha kapcsoljuk
ki a telefonunkat, üljünk le,
hunyjuk le a szemünket, vegyünk
mély lélegzetet, és gondoljunk
valami másra. Vagy ne gondoljunk
semmire. Nevezhetjük ezt
meditációnak, jógának,
mindfulnessnek, vagy egyszerűen
csak józan észnek. Mindegyik
jótékony hatású.”
Erling Kagge

Kedves Olvasónk!
Izgalmas események elébe nézünk tavasszal is. Főelőadóként találkozhatsz
majd velem a BME Schönherzbázison a Java 9-10 újdonságairól szóló
előadáson, májusban. A részletekről írok majd a honlapunkon és a
Facebookon is. Gyere és beszélgessünk személyesen is!
Március 20-án megjelent a Java 10! Olvastál már róla? Tarts velem a
programozás rovatban, és játsszunk együtt a Java kódjátékban ebben a
hónapban is! Ha még nem fedezted fel, akkor felhívom figyelmed a szakmai
blogon indult új blog poszt sorozatomra a Java 10 újdonságairól:
https://ak-akademia.hu/blog/
A FilmKvízzel ebben a hónapban is értékes A&K Akadémia ajándékcsomagot
nyerhetsz, várjuk megfejtésed az olvaso@ak-akademia.hu címre!
Tájékozódhatsz a munkahelyek világában is, legyen szó modern, kényelmes
irodákról vagy hatékony munkahelyi kommunikációról, lapozd át erről szóló
írásainkat.
Gergő meglehetősen harcias témákkal készült számotokra ebben a
hónapban, hiszen a történelem rovatban világháborús fegyverekről, a
technológia rovatban fizikai támadások elleni védelemről, a filmajánlóban a
Vérgleccser című filmről készült összefoglalóját olvashatod.
Ezt ellensúlyozandó, a pszichológia rovatban olvashatsz az ölelés pozitív
hatásairól és csodálatos utazási célpontokat is találsz a 7 titkos célpont című
cikkünkben is.
Nincs más hátra tehát, vágjunk bele a tanulásba áprilisban is, és hozzuk ki
belőle és magunkból is a maximumot!
Szeretettel várlak, ha úgy gondolod, hogy csatlakoznál az A&K Akadémia
tanulócsoportjához, még van rá lehetőség!
https://ak-akademia.hu/java-fejleszto-kepzes/
Markos András
az A&K Akadémia társalapítója
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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
megfogalmazása 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
partner nélkül is hatékonyan fejlesztheted
a szókincsed és beszédkészséged,
remek kiegészítése lehet a mindennapos
nyelvtanulásnak. A technika lényege,
hogy egy adott témáról szabadon mesélj,
fennhangon, saját 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
eséllyel 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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Markos András vagyok, műszaki informatikus mérnök, az Oracle által hivatalosan elismert
professzionális Java programozó, Java oktató, mentor, az A&K Akadémia társalapítója.
Már gyerekkoromban is érdekeltek a számítógépek és a programozás, emlékszem, ahogy
4-5 évesen BASIC kódot másolok a Magyarországon oly híres Enterprise 128-as gépembe a
felhasználói kézikönyvéből és lelkesen módosítom és futtatom azt. Később Pascal-t tanultam
magánszorgalomból, majd pár évvel később ANSI C-re váltottam, amelyet szintén egy magyar
nyelvű tankönyvből sajátítottam el. Ekkor persze még nagyon kezdetleges programokat írtam, a
tervezési mintákról még csak nem is hallottam. C-s karrierem után C++-t tanultam, először szintén
saját kútfőből, majd az egyetemen (BME) 2 féléven keresztül. Az egyetemi képzés nagyrészt
elméleti síkon zajlott, de hasznos tudást adott, sikerült rendszereznem a tudásom. A Java nyelvet
kezdetei óta figyelemmel kísérem (1996), de aktívan az 1.3-as verziója óta fejlesztek benne (2000).
Jelenleg Java 9-ben kódolok.
Tanítási ambícióm régre nyúlik vissza, már gimnáziumi éveim alatt is korrepetáltam matekot,
számítástechnikát. Egyetemi éveim alatt ez kiegészült az angol és a Java nyelv oktatásával, és végül
az A&K Akadémia megalapításában csúcsosodott ki, ahol a 17 évnyi tapasztalatomat osztom meg
veled.
Korábban 8 évig a Sony-nál dolgoztam technológiai vezetőként egy 12 fős projekten, ahol egy
szerződés- és jogkezelő rendszer fejlesztését végeztük. Jelenleg főállásban az A&K Akadémián
tanítok, könyvet írok, és saját szoftvereket fejlesztek.
ak-akademia.hu
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Markos Katalin vagyok, coach és mentor, pszichológus hallgató, az A&K Akadémia társalapítója.
Képzéseinken angol és magyar nyelven motivációval, tanulástechnikával, prezentációs technikákkal,
kommunikációval és állásinterjú felkészítéssel foglalkozom. Egyéni és csoportos coaching
alkalmakon érintjük az önismeret, önbizalom, stresszkezelés, időgazdálkodás, döntéshozás,
teljesítményproblémák és asszertív kommunikáció területeit is. Meggyőződésem, hogy
megnyílni és fejlődni csak biztonságos közegben lehet, így munkám során a titoktartás, empátia,
ítélkezésmentesség és a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) etikai irányelveinek követése alapvető
számomra. Jelenleg a nemzetközi coach minősítésem (ACC) elérésén dolgozom nagy lelkesedéssel.
Világéletemben segíteni akartam másoknak. Hosszú út, több egyetem, tanfolyam és közel 200 óra
önismeret vezetett az élelmiszermérnöki, majd a sürgősségi egészségügy mentőtiszt képzésétől
az A&K Akadémia megalapításáig. Jelen voltam emberek születésénél és halálánál és ez örökre
meghatározta az életem. Legjobb tudásom szerint segíteni szeretnék másoknak, hogy olyan életet
élhessenek, amilyenre mindig is vágytak. Épp ezért elköteleztem magam a folyamatos szakmai és
személyes fejlődés mellett. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen folytatom pszichológiai
tanulmányaimat. Nagyon szeretek nyelveket tanulni. Jelenleg angol, olasz, német és eszperantó
nyelven beszélek.
Ha úgy érzed, hogy szeretnél velem beszélgetni, vagy kérdésed van, keress nyugodtan! További
információkat találsz az A&K Akadémia önfejlesztéssel foglalkozó oldalán is:
ak-coaching.hu
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Törék Eszter vagyok, az A&K Magazin angol mp3 hangjaként fogtok majd ismerni.
Tavasszal szereztem meg a BA diplomámat az ELTE BTK Anglisztika szakán, ősztől pedig
folytatom a tanulást az ELTE BTK Angol Irodalom mesterképzésének keretein belül.
Jelenleg kora újkori/ reneszánsz költészettel foglalkozom, a szakdolgozatomat Shakespeare
szonettjeiről írtam. Szabadidőmben legszívesebben a barátaimmal vagyok, nagyokat sétálok,
vagy az ukulelémen játszom, de egy jó filmet sem vetek meg, ha arról van szó.

Tördelés és grafika: Horváth Andrea
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Zétényi Gergely vagyok, az A&K Magazin társírója, magyar irodalom tanár, mentor.
Az írásban az alkotás érzését szeretem a legjobban, hogy segíthetek valamit megérteni, vagy
felhívhatom valaki figyelmét egy filmre, könyvre, hasznos technológiára, stb. Mind könyvek,
mind pedig filmek terén mindenevő vagyok, persze azért vannak kiemelt műfajok és témák.
Filmekben például nagy horror rajongó vagyok, különösen a ’80-as évek alkotásait szeretem.
De a mai napig megnézek meséket, drámákat, romantikus filmeket (oké, ezt nem mindig
önszántamból) és mint mondtam, bármit. Az elborult dolgokat nem szeretem. Én a filmektől
szórakozást várok, nem pedig, hogy a stáblista megjelenésekor azt se tudjam, mit néztem.
Rajongok a jó filmekért, gyűjtöm is őket DVD-n; otthon a nappali egyik falát nagyrészt az én
DVD polcom foglalja el, amire nagyon büszke vagyok.
Irodalomban elsősorban a klasszikus regényeket szeretem, illetve ami talán kuriózum:
szeretem a mitológiákat, és ehhez kapcsolódóan az ún. hősi eposzokat. Én például azon
kevesek egyike vagyok, aki szerint a Szigeti veszedelem tök jó. És még csak nem is a
rövidítettet olvastam!
olvaso@ak-akademia.hu
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A márciusi FilmKvíz helyes megfejtése:

1. a kisegér
2. Robert Redford és az oroszlán
3. Kirk Douglas
4. óra
5. Ash (őt a társai ölik meg)
6. Mert nem akart beszállni a drogüzletbe
7. Tiana (ő pincérnő eredetileg)
8. a sárga úton
9. mert akkor sokszorozódik (az utódok
pedig nagyon gonoszak)
10. Zsírkaraj, kisanyám!

A szerencsés nyertes: Ujszászi Károly
Szívből gratulálunk!
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FILMKVÍZ

1. Melyik filmben szerepelnek emberré átműtött állatok?
a) Dr. Moreau szigete
b) A lény
c) A.I. – Mesterséges értelem
d) Az állatok napja
2. Igazából szerelem: Mi tesz Sam (a kisfiú), hogy meghódítsa élete
szerelmét?
a) beiratkozik a színjátszó körbe
b) verekedésbe keveredik a lányért
c) szerelmes verseket küld neki
d) megtanul dobolni

3. Melyik film játszódik a Földön?
a) Grindhouse - Terrorbolygó
b) Az elhagyott bolygó
c) Aliens: A bolygó neve: Halál
d) Gyilkos bolygó
4. Hófehérke és a hét törpe: Mit bányásznak a törpék?
a) aranyat
b) drágaköveket
c) ezüstöt
d) sót
5. Ki nem tért vissza a halálból?
a) Cooper ügynök (Twin Peaks)
b) Spock kapitány (Start Trek)
c) Jason Voorhes (Péntek 13.)
d) Ellen Ripley (Alien)
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6. Melyik film NEM igaz történeten alapul?
a) Erin Brockovich
b) Philadelphia
c) The Straight Story
d) Egy csodálatos elme
7. Jóbarátok: Ki nem vendégszerepelt a sorozatban?
a) Charie Sheen
b) Reese Whiterspoon
c) Denise Richards
d) Leonardo DiCaprio
8. Melyik filmben tűnt fel először Johnny Depp?
a) Vissza a jövőbe
b) Dűne
c) Rémálom az Elm utcában
d) A szakasz
9. Ponyvaregény: Mi van a táskában?
a) drog
b) aranyrudak
c) nem derül ki
d) pénz
10. Ki az egyetlen, aki két egymást követő évben megkapta a legjobb
színésznek/színésznőnek járó Oscar-díjat?
a) Meryl Streep
b) Tom Hanks
c) Jack Nicholson
d) Audrey Hepburn

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: május 7.
olvaso@ak-akademia.hu
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BIZTONSÁGBAN AZ ÉJSZAKÁBAN
– HAZAKÍSÉRŐ TELEFON
Biztos Ti is ismeritek azt a félelmetes és
bizonytalansággal teli érzést, mikor egy
buli vagy hosszúra nyúlt program miatt
késő este egyedül kell hazaindulnotok. Az
utcák jellemzően üresek, aki mégis kint jár
valamiért, igyekszik menni a dolgára, talán
épp ugyanolyan érzésekkel, mint te magad
is. Sajnos a közbiztonság korántsem olyan
jó, hogy az ember félelmek nélkül járhasson
az utcán éjszaka, legyen akár férfi, akár nő.
Szerencsére mind több országban ismerik
fel annak fontosságát, hogy segítséget
nyújtsanak azok számára, akik valamilyen
okból arra kényszerülnek, hogy egyedül
vágjanak neki az éjszakának. Stockholmban
és Grazban például a rendőrség
szervezésében, önkéntesek segítségével
valósul meg már évek óta az ún. hazakísérő
telefon szolgáltatás. Ennek lényege, hogy
lehetőség van felhívni egy számot, és a

vonal másik végén valaki végigbeszéli veled
az utat, ezáltal megteremtve valamiféle
biztonságérzetet. Amennyiben valamilyen
inzultus érne, ezt nyilván érzékeli a
beszélgetőpartner is, és segítséget tud
hívni akkor, amikor erre neked talán
nincs lehetőséged. Ehhez természetesen
az szükséges, hogy a beszélgetés elején
megbeszéljétek, hol vagy, merre tartasz, és
közben is érdemes időnként visszajelzést
adni a pillanatnyi helyzetedről.
Magyarországon sajnos nem létezik egy
átfogó hálózat, mely hasonló szolgáltatást
nyújtana. November óta azonban nálunk is
működik a Hazakísérő telefon szolgáltatás.
Molnár-Csiki Maren teremtette meg
nálunk ezt a lehetőséget, berlini mintára.
Kezdeményezése 100 %-ban önkéntes,
magánkezdeményezés. A hölgyet két
normáltarifás számon lehet hívni minden
péntek és szombat este tizenegytől hajnali
négy óráig. Tervben van, hogy a szám idővel
ingyenesen hívható legyen majd, de jelenleg
nem tart ott a dolog: Maren egyedül látja
el a szolgáltatással járó feladatokat, saját
hétvégéit áldozza arra, hogy másoknak
biztonságot próbál nyújtani. Szeretné a
későbbiekben megteremteni a szolgáltatás
hétköznapi működtetését is, de ezt már nem
tudná egyedül vállalni, hanem önkénteseket
toborozna.
A két telefonszám: +36 30 899 3465 illetve
+36 30 664 7981.
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Telefonos applikáció
Immár három éve működik Pécs
városában a Kezedben a biztonságod!
mobiltelefonos applikáció, ami hasonló
funkciót lát el. Az ingyenesen letölthető
alkalmazás lényege, hogy általa nyomon
követhető, merre jár a gyerekünk vagy
a párunk. Az alkalmazás segítségével
riasztás is lehet küldeni, mely első körben
az általad megjelölt személyekhez és a
közterület felügyelethez fut be. Utóbbiak
megpróbálnak kapcsolatba lépni a
segélykérővel, és ha ez sikertelen, rendőrjárőrt küldenek a helyszínre. Ugyanígy
tesznek, ha a telefont ugyan felveszik, de
nem hangzik el az előre megbeszélt jelszó,
tehát esély van rá, hogy kényszerítik,
mondja, hogy minden rendben van.
Fontos, hogy a nyomkövetés funkciót
akkor indítod el, mikor neked tetszik,
segélykérésre viszont folyamatosan van
lehetőséged. Így nem kell úgy érezned,
hogy a biztonságod érdekében minden
percben egyúttal ellenőrzés alatt is vagy.
Z.G.
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biztonságban van
félelmetes
bizonytalanság
késő este
egyedül
jellemzően
közbiztonság
hazakísér
megteremt
inzultál
érzékel
beszélgetőpartner
lehetőség
önkéntes
minta, példa
kezdeményezés
tervben van
szolgáltatás
működtetés
toboroz
riasztás
közterület
segélykérő
járőr
nyomkövetés
14

be under cover
terrific, fearsome
uncertainty
late night
alone
characteristically
public safety
take home
produce, create
insult
detect
chat partner
opportunity
volunteer
sample
initiation
in the plan of action
service
actuation
recruit
alerting
public place
distress signal
patrol
following tracks

A
nehézsúly
új
korszaka
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Akik figyelemmel kísérik a boksz
világát, és még nem veszítették el
iránta való érdeklődésüket a Klitcsko
fivérek tizenéves regnálása alatt, azok
egy ideje izgatottan figyelnek Anthony
Joshua újabb és újabb sikereire. Nem
is véletlenül, hiszen gyakorlatilag ő
küldte nyugdíjba Vladimir Klitcsko-t,
ezzel lezárva egy hosszú, és sokak által
egyhangúnak és unalmasnak tartott
időszakot. Mindehhez persze szükség
volt Tyson Fury-ra is, aki a Klicsko
- Joshua meccs előtt másfél évvel
legyőzte előbbit, és megfosztotta az
általa birtokolt nem kevés világbajnoki
övtől (szám szerint öt darabtól). Ezt
követően Fury boksz helyett inkább
zűrös ügyeivel hallatott magáról. A
visszavágót kétszer is lemondta, majd
eltiltották, mert kokaint találtak a
vizeletében. Végül megfosztották az
összes bajnoki övtől.
Lehet mondani, hogy Fury
sportemberhez méltatlanul viselkedett,
de az bizonyos, hogy a nehézsúly
szempontjából igen hasznos volt, hogy
megnyílt az út a feltörekvő generáció
számára. Minden címért újra különkülön lehetett harcba szállni (múlt
időt használok, mert azóta történtek
címegyesítések). Ha valaki egyenként
szerzi meg az öveket, az izgalmas és
érdekfeszítő, de valljuk be, kevésbé
vagyunk lelkesek, ha valaki egyetlen
győztes meccsel viszi az összeset.
Jelenleg a már említett Anthony
Joshuától várják, hogy a következő nagy
bajnokká nője ki magát. Ki gondolná,
hogy ez a szimpatikus 28 éves fiú
mindössze tíz évnyi bokszolással a háta
mögött tart itt? Igen, Joshua csak igen
későn, 18 évesen kezdett bokszolni.
Balhés fiatal volt, nem sokon múlt, hogy
le nem ültették tíz évre. Ha így történik,
csak nem rég szabadult volna. Saját
bevallása szerint kellett neki ez a pofon,
hogy észhez térítse. Két hét előzetes
után szabadon engedték, ekkor
határozta el, hogy valami hasznosabb
dologba öli fölös energiáit, és bokszolni
kezdett. Első meccsén még nyomkövető
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volt a bokáján. Tehetségesnek
bizonyult, így edzőtáborokba is
elvitték, emiatt viszont elveszítette
kőművesi állását. A 2012-es olimpia
előtt viszont volt egy visszaesése: egy
ellenőrzésen marihuánát találtak nála,
aminek közmunka és felfüggesztett
versenyengedély lett az ára. Végül
mégis elindulhatott az olimpián, és el is
hozta a szuper nehézsúly aranyérmét.
Ezt követően állt profinak, és kezdte
meg pusztító menetelését a bajnoki cím
felé. Első ellenfelét mindössze három
perc alatt végezte ki, és azóta is csak
Joseph Parker bírta ki ellene az összes
menetet, épp a legutóbbi meccsén.
Sokat elárul Joshua erejéről, hogy
eddigi 21 meccséből 16-ot a negyedik
menet előtt befejezett. Első „nagy”
bajnoki címe az IBF nehézsúlyú öve volt,
mely Fury után maradt gazdátlanul.
Klicskoval az akkor szintén szabad
IBO és WBA (Super) övekért csaptak
össze, illetve értelemszerűen kockára
tette a már megszerzett címét – de
nem veszítette azt el. Sokak szívébe
belopta magát, ahogy padlóra került, de
képes volt talpra állni. Sokan örültek,
hogy padlóztatta, majd addig püfölte
a korábbi bajnokot, hogy a bíró nem
engedte tovább a meccset. Mégis,
talán legtöbbeknek azzal nyerte el a
szimpátiáját, amilyen intelligensen, igazi
úriemberként nyilatkozott a ringben a
meccset követően. Mindez persze nem
csoda, tekintve, hogy utolsó balhéja
után végképp magába szállt: bulik
helyett futni jár, szabadidejében sokat
olvas, sőt sakkozik is.
Következő ellenfele várhatóan Deontay
Wilder lesz, aki 2015 januárja óta
ül a WBC trónján, és 40 meccs után
is veretlen; mindössze egyszer volt
szüksége pontozókra. Az üzengetés
már beindult, Wilder elfogadta a
kihívást. Aki ezt az összecsapást
megnyeri, az birtokolni fogja az összes
jelentősebb bajnoki címet. Mindez
három évvel Klicsko trónfosztása után
nem rossz teljesítmény!
Z.G.

nehézsúly
boksz
érdeklődés
nyugdíj
megfoszt
birtokol
világbajnok
öv
zűrös
visszavág
lemond
eltilt
kokain
vizelet
méltatlan
érdekfeszítő
lelkes
balhés
észhez térít
nyomkövető
boka
edzőtábor
közmunka
engedély
aranyérem

heavyweight
boksz
interest
pension, superannuation allowance

deprive, divest
possess
world champion
belt, waistband
chaotic
retort, ripost
resign

prohibit sy from doing sg

cocaine
urine
derogatory, unworthy
exciting
enthusiastic
hell-raiser

to get sy to return to reason
tracker

ankle
fitness camp
public work
licence, permission
gold medal
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AZ ÖLELÉS HORMONÁLIS HATÁSAI

Azon, hogy megölelni valakit, aki fontos a
számunkra, jó érzés, senki nem csodálkozik.
De vajon mennyire vagy tudatában annak,
hogy mi történik közben a testedben? Mert
nem csak a lelked simogatja egy-egy ilyen
szeretetmegnyilvánulás, de egyértelműen
pozitív hatással van a testi egészségedre is,
ha sokszor és szívből ölelsz.
Nézzük meg, milyen hormon-tűzijáték megy
végbe a testedben egy ölelés hatására!
A másik ember közelsége növeli a dopamin
szintjét az agyadban, így csökken a
depresszió kialakulásának veszélye és
a hangulatod is javítja. A dopaminnak
jelentős szerepe van az ún. „predikció” vagy
magyarul „jutalomérzés” kialakulásában. Az
agy ún. mezolimbikus pályájához kötődnek
a pozitív érzetek, ennek aktiválódásakor
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dopamin felszabadulás történik. Ez kíséri az
étkezéseket, a szeretkezést, a szeretetteljes
megnyilvánulásokat és néhány kábítószer
fogyasztását is. A hétköznapokban az
ölelésen túl a kisebb, elért célok után
érzett sikerélmény, egy baráti társaságban
megnyert Activity meccs, de akár egy jó
kis tánc a kedvenc zenédre szintén pozitív
hatással lesz a dopamin szintendre. Inkább
ettől válj függővé, ne szerektől!
A szívből adott ölelés hatására oxitocin
szabadul fel a szervezetedben. Az oxitocin
az agyalapi mirigy hátulsó lebenyében
tárolódik és mikor bekerül a szervezetbe
elősegíti a kötődés kialakulását, ezenkívül
szabályozza a simaizmok működését is,
tehát az ölelés lazítja az izmokat, segít az
izomstressz csökkentésében.

Azt, hogy édesanyákban a szoptatás során
oxitocin termelődik, szinte benne van a
köztudatban, rajta van minden szoptatást
támogató kis füzeten és el is mondják
a baba születése után, milyen fontos a
kötődés kialakulása szempontjából. De
azt tudtad-e, hogy a férfiak orgazmusa
során olyan vegyületek szabadulnak fel
az agyban, amely többek között oxitocint
is tartalmaz, és segít az elalvásban is?
Tapasztaltad?
De térjünk vissza az ölelésre! Nem
véletlenül olyan jó érzés, hiszen nő
benned az endorfin szintje is, amitől nem
csak boldogabbnak érzed magad, de a
fájdalomérzetet is csökkenti. Automatikus
reflex, hogy az elesett, számunkra fontos
embereket ösztönösen megöleljük, ezzel

is segítve nekik a fájdalom elviselését.
Endorfin termelődik fűszeres ételek
fogyasztása vagy orgazmus esetén is. Jó
kis hormon!
Amikor ölelsz, csökken a kortizol szinted
is (melyet a korábban említett oxitocin
termelés is ellensúlyoz), és mivel a kortizol
hormon felelős a stressz érzéséért, ezzel
szintén csak jól jársz. A kortizol fontos
szerepet tölt be a szervezetedben, hiszen
részt vesz a fehérjeszabályozásban, és
nagyban hozzájárul a szervezet túléléséhez,
ha veszélyhelyzet áll fenn. A folyamatos,
stresszes munka során azonban a szintje
nehezen vagy néha nem is csökken, ezzel
mintegy pengeélen tartva az embert,
állandóan túlfeszülve.
Ölelj, hogy lazíts!
M.K.
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ölelés
hormon
csodálkozik
történik
simogat
egyértelműen
tűzijáték
közelség
dopamin
depresszió
sikerélmény
hatás
oxitocin
agyalapi mirigy
lebeny
simaizom
kötődés
tapasztal
visszatér
véletlenül
endorfin
fájdalomérzet
automatikus
reflex
ösztönösen
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hug
hormone
wonder
happen
caress
unequivocally
firework
proximity, closeness
dopamine
depression
sense of achievement
effect
oxitocin
pituitary gland
lobe
smooth muscle
bond
experience, learn, perceive

get back, return

accidentaly, by any chance

endorphine
pain, sense of pain
automatic
reflex
impulsively, instinctively

Privát támogató és fejlesztő beszélgetések
a személyesség jegyében, IT szakemberek
számára.
Ha nem csak a szoftvereket fejlesztenéd, hanem saját magad is, akkor ez a
lehetőség neked szól! Hetente egyszer, egy órás privát beszélgetés azoknak,
akik elszántan dolgoznak saját fejlődésükön.

Milyen témákat érinthetünk a beszélgetéseink során?

Miben tudok segíteni?
• önismeret fejlesztése
• önbizalom-növelés
• asszertív kommunikáció
• konfliktuskezelési gyakorlatok
• stresszoldás
• hatékony időmenedzsment
• karriertervezés
• motiváció
• döntéshelyzetek támogatása
• prezentációs technikák fejlesztése
• munka és magánélet egyensúlya
• személyes célok elérésének támogatása
Jelentkezni az ak-coaching.hu oldalon keresztül tudsz, a jelentkezési lap
kitöltésével.
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2018: az A&K Coaching programajánlója

IT SOCIAL önfejlesztő csoport a szociális
készségek fejlesztéséért!

• nehezen tudsz új kapcsolatokat építeni?
• zavarban vagy, ha ismeretlen emberrel kell beszélned?
• nem szeretsz telefonálni, ügyeket intézni?
• legszívesebben egyedül lennél, mert úgy kevesebb a stressz?
• szeretnéd megszüntetni ezt a korlátot az életedben?
Ha magadra ismertél, akkor ez a program neked szól!
Kis csoportos önismereti nap a szociális készségeiket fejleszteni akaró IT
szakemberek számára. Maximum 6 fős csoport.
Jelentkezni: ak-coaching.hu oldalon tudsz a jelentkezési lap kitöltésével.
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IT JUNIOR önfejlesztő csoport junior
szakemberek számára a maximális
teljesítményért!

• úgy érzed, hogy kevés az önbizalmad?
• szükséged lenne egy karrier tervre és jó időmenedzsmentre a
megvalósításához?
• szeretnél jobban prezentálni és sikeresebben tárgyalni béremelésért?
• jobb munkatársi kapcsolatokra vágysz?
• csökkentenéd a mindennapi stresszt?

Ha magadra ismertél, akkor ez a program neked szól!
Kis csoportos önismereti nap junior fejlesztők számára.
Maximum 6 fős csoport.

Jelentkezni: ak-coaching.hu oldalon tudsz a jelentkezési lap kitöltésével.
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IT ELEMENTARY önfejlesztő csoport
fiatalok számára!

• még csak most ismerkedsz az IT világgal?
• szeretnél fejlesztő lenni?
• javítanál a kommunikációdon, hogy sikeresebb legyél?
• tele vagy izgalommal, hogy elég jó szakember leszel –e?
• egy szuper életről álmodozol, és jó lenne megtervezni az odafelé vezető utat?
• tele vagy gátlásokkal, amiket szeretnél végre magad mögött hagyni?
Ha magadra ismertél, akkor ez a program neked szól!
Kis csoportos önismereti nap a karrierjük elején járó IT szakemberjelölteknek.
Maximum 6 fős csoport.
Jelentkezni: ak-coaching.hu oldalon tudsz a jelentkezési lap kitöltésével.
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7 TITKOS CÉLPONT

Treehouse point – Seattle:
Csodálatos házikók a fákra építve, ahol
jóga, hipnoterápia, masszázs is elérhető
szolgáltatás, távol a városi élet zajától,
a tömegtől és a lehető legközelebb a
természethez. Igazi kaland és kikapcsolódás.
Te sem szereted a turistákkal tömött strandokat, a lépésnyi helyet a
sétálóutcákban, a fülledt buszokat és tömeget? Akkor most nagyon figyelj, mert
mutatunk 7 olyan célpontot, ami igazán neked való lesz! Ha még nem tervezted
meg, hová menj nyaralni, akkor most itt a lehetőség!

Visby Ringmur – Svédország:
A történelem szerelmeseinek tökéletes utazási
célpontja, a 13-14. sz fordulóján épült vár
több km hosszú falakkal, sétaúttal a rom
körül. Részletes idegenvezetéssel egész napos
gyalogtúra vissza a múltba!
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Kakslauttanen Arctic Resort –
Finnország, Lappföld:
Aranyos kis üvegtetős hotelszobák,
lélegzetelállító látvánnyal az északi
fényre. Üveg igluban tölthetsz el
néhány éjszakát teljes ellátással, kültéri
jacuzzival elképesztő látvánnyal a fejed
felett. Igazi álom célpont!

Monsanto – Portugália:
Egy nagyon kicsi falu, különleges
sziklás látványképpel, kőből készült
házakkal, faragott utakkal, és mindez
a 800 m magas Mons Sanctus hegy
tetején. Mély történelmi háttérrel
rendelkező célpont, legalább egy hétre
tervezz, ha ide látogatsz!
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Château de Marqueyssac – Párizs:
Lélegzetelállító kert és csodaszép
kastély vár, borkóstolással
egybekötött igazi francia
élménytúra, a közelben
színvonalas éttermekkel.

Waitomo Glowworm Caves –
Új-Zéland:
A világító barlang, melyben a
benne élő élőlények fényétől
csillognak a sziklafalak.
Egy helyi idegenvezetővel
kombinált utazás vár itt rád,
egy meseszerű környezetben.
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Pingvallavatn Lake – Izland:
Hatalmas mély hasadéktó, búvároknak és a vízi világ szerelmeseinek tökéletes.
A víz különlegesen tiszta, messzire ellátni benne, de relative gyakoriak a
M.K.
földrengések is.

28

titkos
célpont
turista
tömött
strand
lépés
sétáló utca
fülledt
mutat
kikapcsolódás
lélegzetelállító
kastély
borkóstoló
kirándulás
színvonalas
világít
tökéletes
várfal
részletes
gyalogtúra
északi fény
búvár
földrengés
kőház
farag

secret
target
turist
crowded
beach, plage
step
mall
sultry
show
leisure
breath taking
castle
wine tasting
excursion, hike
up to par
glow
perfect
castle wall
detailed
walking-tour

northern lights (aurora borealis)

diver
earthquake
stone house
sculpt
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PROBLÉMAMEGOLDÁS KICSIT MÁSKÉPP
Művészeti coaching és ami mögötte van
Storytelling Cabinet - Történetmesélő művészeti coaching műhely
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.

„

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

A múzeum nem
mauzóleum.

”

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
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KÓDJÁTÉK
Lefordul a következő kód? Ha nem, miért nem? Ha igen, mit ír ki?
public class MysteriousAlgorithm {
public static void main(String args[]) {
		int[] array[][] = {{{10}, {9}, {8}}, {{7}, {6}}, {{5}}};
		System.out.println(array[0][0][1]);
}
}
2018. márciusi kódjáték megoldása: 297
public class MysteriousAlgorithm {
MysteriousAlgorithm getTheReference() {
		return null;
}
public static void main(String args[]) {
		MysteriousAlgorithm mysteriousAlgorithm = new MysteriousAlgorithm();
		System.out.println(mysteriousAlgorithm.getTheReference().theValue);
}
static int theValue = 0451;
}
Magyarázat:
A theValue változó osztály szintű. A getTheReference metódus példány szintű. A System.out.
println utasítás sorában a példány referencián keresztül hivatkozunk a statikus mezőre. Ezt
a Java alapból is warninggal jutalmazza, ugyanis statikus mezőkre statikus módon, vagyis az
osztály nevével szoktunk hivatkozni, ezzel is jelezve, hogy ez egy osztályszintű változó. Megengedett ugyan a példány referencián keresztüli hivatkozás, de igazából futásidőben az adott
változó típusával helyettesítődik a hivatkozás.
A másik trükk, hogy ha 0-val kezdünk egy literált, akkor azt a JVM oktális számrendszerben leírt számként, vagyis nyolcas számrendszerben értelmezi: 4 * 64 + 5 * 8 + 1 * 1 = 256 + 40 + 1 =
297.
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2018. márciusi Java cikk kérdéseire a válaszok
1. A Ceylon nyelv feature gazdagsága mennyire van hatással a futó program
teljesítményére?
Minimális mértékben, az adott platform sebességéhez mérhető.
2. Milyen módszerrel oldja meg a null problémát a nyelv?
A Java 8-ból ismert Optional csomagolóosztály teljesítményre való hatásától mentesen oldja
meg, típusbiztos módon, a Ceylonra jellemző flow érzékeny típusmegállapítással. A null nem
egy speciális eset a Ceylon típusrendszerében.
3. Miben különbözik a Ceylon generikus megvalósítása a Java-tól?
A Ceylon generics megvalósítása reified, míg a Java-é nem.
Mit jelent a reification?
Azt, hogy a fordítás időben jelenlévő összes típusinformáció futás időben is jelen van.
A Java-ban például a tömbök típusa reified, mert a String[] tömb az futásidőben is String[]
típusú. A Java-ban a generics nem reified, a Set<String> = new HashSet<String>();
fordításkor típustörlésen megy keresztül, és a típusparaméter (a String) törlődik, vagyis
helyettesítésre kerül Object típussal.
Mindez tudatos döntés volt a Java-t fejlesztő szoftverfejlesztő mérnökök részéről, hogy a Java
5-ben bevezetett generics a Java 5 előtti kóddal kompatibilis maradjon.
4. Létezik-e operator overloading a Ceylon nyelvben?
Kontrollált módon támogatja, operátor polimorfizmusnak nevezi a nyelv. Az operátoroknak
fix, jól definiált szemantikájuk van, tehát például az összesadás mindig valamilyen
összeadásszerű műveletet reprezentál. Interfészekkel adható meg, amiket a fejlesztő által
definiált típusok kielégíthetnek.

JAVA CIKK
Kérdések
1. A Jython vagy a Java nyelvben kell több boilerplate kódot írnunk?
2. A Java vagy a Jython a dinamikusan típusos nyelv?
3. Milyen beépített, magas szintű típusok léteznek Jythonban, ami Java-ban nem?
4. Le kell-e fordítani a Jython nyelven írt kódot?
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The Benefits of Jython
We think that Jython is likely to improve your
productivity for a great number of project
types that are currently performed in Java.
In this section, we’ll start to explore the
reasons why we believe this to be true. We’ll
also suggest some reasons why Jython might
be a good addition to your toolkit even if you
are already a CPython programmer.

For Java Programmers
If you are already programming in Java, you are probably wondering
why you need another language to run under the JVM. Doesn’t Java
work just fine? Sure, Java is great. But, by using Jython instead of
Java, you’ll probably find that the number of lines of code in your
program has dropped by as much as 50%. Many empirical studies
of programming suggest that shorter programs have fewer bugs. In
addition, programmer productivity tends to be about the same for
any number of lines of code even if, as in Jython, each line of code
tends to do more than it might in another language. In other words,
an expert Jython programmer will likely produce programs faster,
and with fewer bugs, than an expert Java programmer.
We don’t mean to attack Java as a programming language. Java, like
every programming language, is a tool, and it has its uses. However,
it’s hard to use Java for any length of time and not realize that it is an exceptionally verbose
and often inflexible language. After you’ve written lines of code such as the following, which
includes a typecast that is there only to keep the compiler happy:
MyClass instance = (MyClass)list.get(2);
it becomes easier to see the benefits of just writing:
instance = list[2]
The difference between the Java and Python code emphasizes one of the main sources of
the productivity advantage of Jython—dynamic typing. In Python, you do not need to declare
variables for use, nor do you need to tell the interpreter what the expected data type of
a variable is. It is important to note that despite being dynamically typed, Python also has
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strong typing. This means that a line of code such as “1” + 1 is an error in Python (unlike
many other scripting languages, which would quietly allow this).
If you have never programmed in a dynamic language, the idea of not declaring variables
or types may make you a little nervous. After all, isn’t the point of static typing to allow the
compiler to catch errors before the program runs? It’s certainly true that static typing can do
that. Most programmers who switch to a dynamic language are surprised by how rarely those
errors actually occur in practice, and how quickly they are usually found and fixed when they
do occur.
In Python most type errors are caught immediately the first time you run the program—long
before any users see it. Often type mistakes will result in errors the first time a module is
loaded or the first time a function is called. Some basic unit testing makes it nearly impossible
for a type check error to get by. When compared with the amount of effort spent in Java
convincing the compiler that your program is legal, it seems that static typing may not be
worth the effort. It’s worth your time to try it and see if your experience is similar to ours.
In addition to dynamic typing, the Python scripting language used in Jython offers several
other features that will improve your programming productivity:
Clean, easy-to-read syntax

Python was designed from the ground up to be as readable as possible—it’s been
described as “executable pseudocode.” Python’s use of indentation to denote
block boundaries makes for consistent and clear code. Unlike some other scripting
languages, Python syntax tends to be in words rather than typographical syntax—it’s
very unlikely you’ll be writing lines of code that look like comic book curse words. As a
result, when you have to come back to your code six months later, odds are you will
still be able to understand it.
Interactive interpreter

Jython has a command-line interpreter where you can enter any Jython expression
(including function definitions, class definitions, and module imports) and evaluate it
interactively. The interactive session makes it easy to test and debug Jython code and
also to explore existing Java libraries by trial and error.
Module-based organization

Unlike Java, where every line of code has to be inside a class definition, Jython
separates the package organization from the class system. A Jython module can
contain any valid statement, including class and function definitions as well as normal
program code. The lack of insistence on structure is particularly nice in short scripts,
but also helpful for distributing a number of related classes together.
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High-level, built-in types

Jython’s list of basic types includes a few that go beyond Java’s basic data types. These
include sequence types similar to Java collection classes and dictionaries similar to
Java’s map classes. Having these types built into the language makes them easier to
work with—you can enter an entire dictionary as a literal expression, for example.
Jython also includes a built-in file type which is far easier to use than Java’s I/O classes.
Simple object-oriented semantics

Classes, instances, and modules are all implemented using the same simple concept
of a namespace or mapping between variable names and values. Syntax and behavior
of all three are similar, and are only a short step from the behavior of any Python
dictionary. This consistency makes the behavior of Python programs extremely easy to
predict, with nearly no special cases or exceptions to be memorized.
Operator overloading

Python allows you to easily overload all operators and many built-in functions to work
as desired on user-defined classes. This allows your classes to interoperate cleanly with
built-in types, and can also result in clearer code.
Dynamic dispatch and polymorphism

Both Python and Java have dynamic dispatch, meaning that the class whose code is
evaluated from a line such as instance.method( ) is determined at runtime based
on the class to which that instance belongs. Unlike Java, Python does not test for the
existence of method( ) in any particular class at compile time. This is a corollary of
dynamic typing, and has many of the same strengths and weaknesses. However, the
flexibility it gives you over Java is significant, removing the need for Java-style interfaces
and more generally promoting code reuse by making it easier for new code to interact
with existing code.
No compile phase

The Jython development cycle does not have a separate compilation phase. Files are
compiled if needed during execution, speeding up development.
First-class functions and classes

A first-class object can be returned from or passed to a function. In Python, functions,
classes, and modules are all first-class objects. Being able to pass these kinds of code
objects around can lead to very elegant code designs and increase reuse by allowing
classes to “plug” functionality into existing structures. While some of this is technically
achievable in Java using either anonymous inner classes or the java.lang.reflect package,
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the Python version is much easier to use. The following two code blocks are roughly
equivalent, each creating a function object called someFunc and calling it.
Java:
import java.lang.reflect.*;
Class aClass = anInstance.getClass( );
Method someFunc = aClass.getMethod(“method”, new Class[] {Integer,
String});
someFunc.invoke(anInstance, new Object[] {new Integer(3), “Fred”});
Python:
someFunc = anInstance.method
someFunc(3, “Fred”)
Extensive included library

Jython includes most of the Python standard library. Although some of that
functionality is duplicated in the Java standard library, much of it is not. Examples
include regular expression support (finally coming in JDK 1.4), parsers, network
support, unit test frameworks, and much more.
All this additional functionality comes without having to sacrifice integration with existing Java
code. Jython code can be compiled to Java .class or .jar files, and these files can be distributed
like any other compiled Java files—the fact that the code was written in Jython can be made
completely transparent to the end user.

For Python Programmers
If you are already a Python programmer, you know about the
programming features of Python and are probably wondering
what you gain from the Java side of the equation. There seem
to be at least three important gains.
Extended reach

Using Jython, you can deploy a Python language program in arenas that are simply not
possible using CPython. The most notable examples of this are web-based—namely,
the creation of applets that will be accepted by mainstream browsers, and the creation
of servlets that can be run by Java servlet or J2EE servers.
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Ease of distribution

Jython makes it easy to distribute your program as a cross-platform binary in .
jar format. Although there are binary tools for CPython on different platforms, there is
no similar cross-platform tool for CPython.
Tools and libraries
This is the biggest advantage of Jython. Although the Python standard library and available thirdparty tools are varied and wonderful, Java has benefited from a much larger pool of available tools,
particularly enterprise-level tools. The Swing GUI toolkit is more complete and more cross-platform
than any GUI toolkit available for CPython, and is arguably easier to use. Database tools are much
more widely available and standardized in the Java world. There is a large quantity of high-level tools
for XML data. All these libraries and tools can be used from Jython at least as easily as other Java tools
would be able to use them.

Forrás: https://www.safaribooksonline.com/library/view/jython-essentials/9781449397364/ch01s04.html
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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:
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-

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

+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
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HATÉKONY ESZKÖZÖK
A MUNKAHELYI KOMMUNIKÁCIÓBAN

A munkahelyen felmerülő konfliktusok
kreatív és hatékony megoldásához
egyidejűleg több információforrásra is
szükséged lesz. Az első és legfontosabb
az önismereted fejlesztése, mely jó
alapot ad ahhoz, hogy megfelelő
készségfejlesztés mellett a megfelelő
irányba haladhass a karrierutadon, és ne
csak a vakszerencse sodorjon számodra
jó vagy rossz szituációkba. A tudatosság
elengedhetetlen feltétele a helyes döntések
meghozatalának. Az pedig, hogy egy adott
konfliktust milyen formában szeretnél
kezelni, komoly megfontolást igényel.
Nagy segítségedre lehet, ha elsajátítod az
értő figyelem és aktív hallgatás képességét,
mellyel jó munkahelyi kapcsolatokat
építhetsz ki még mielőtt a problémák
egyáltalán megjelennének. Semmi sem
segít annyira a hétköznapi feszültség és a
rendre felbukkanó szakmai kihívásoknak
való megfelelés közben, mint az eleve
barátságos hangvételű, korábban már
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megerősített kapcsolat a munkatársakkal.
Ha tudják, hogy nem csak akkor és
ott figyelsz rájuk, amikor a probléma
megjelent, hanem a hét minden napján, a
nézeteltérések is könnyebben elsimíthatók.
Az asszertivitásról, ha foglalkozol
szakmai személyiségfejlesztéssel, nyilván
minden forrásból hallottál már. Az
önérvényesítésnek egy olyan formája, mely
a másik igényeinek, jogainak és kérésnek
tiszteletben tartásával segít téged a saját
érzéseid és véleményed kommunikálni a
másik felé. Elvileg nem egy velünk született
készség (bár láttam már őstehetségeket
ezen a területen), érdemes rá tudatosan
készülni és fejleszteni. Nem csak a szakmai
de a magánéletedben is jelentős hasznát
fogod venni a jövőben. Próbáld csak ki!
Talán az önismeret kapcsán is említhettem
volna, de minden bizonnyal megérdemli
a kiemelést is a coping mechanizmusok
vizsgálata. Ezek olyan lelki önvédelmi
funkciók, melyek védenek téged a

mindennapokban attól, hogy komolyabban
sérülj. Ha úgy tetszik egyfajta személyes
önvédelmi rendszer, melyet saját magad
számára fejlesztettél ki az elmúlt években.
Ne értsd félre, ezekre szükséged van, de
a tudatosítás, hogy mivel véded magad,
és mi az, amit magadnak sem vallasz
be, sokszor segíthet kihámoznod, hogy
egyes helyzetekben miért az adott módon
viselkedsz és hozzásegíthet téged önmagad
jobb megértéséhez is. Milyen ilyen
önvédelmi eszközök vannak? Nos, nézzünk
néhány példát: tagadás, projekció, passzív
agresszió, intellektualizálás, regresszió, vagy
humor, de a sort nagyon hosszan lehetne
még folytatni. Légy őszinte magadhoz, és
tedd fel a kérdést:
Hogyan reagálok, ha szorult helyzetbe kerülök?
Mivel védem magam?
Talán meglepő lehet számodra, de az
empátia az egyik legfontosabb tulajdonság,
ha az ember csapatban dolgozik. Márpedig
IT területen dolgozó szakemberként
nem tudsz másképp, mint másokkal
együttműködve dolgozni. Az együttműködési
és hatékony problémamegoldási készség
is ezen alapszik. Számodra mit jelent
az empátia és hogyan jelenik meg a
mindennapjaidban?
Egy gyors és hatékony feladat, ha instant
szeretnél javítani a kommunikációdon:
használj tudatosan több én-üzenetet a
kapcsolataidban, a beszélgetéseid során! Mit
is jelent ez?

Tehát, a „jó ég, még csak itt tartasz,
hogy lesz ez kész? Mindig ezt csinálod és
nekem ebből elegem van, hogy örökké
könyörögni kell neked!” helyett érdemes
úgy megfogalmaznod, hogy a másik se
érezze támadásnak, és teret engedj egy
konstruktív beszélgetésnek is:
„Nagyon aggódom, amikor közeledik a
határidő, és látom, hogy nem haladsz
megfelelő ütemben a munkával, mert
attól félek, hogy nem fogjuk tudni leadni
a munkát időben.” Kiegészítheted a
megoldás lehetőségével is: „Ha pontos
információt kapnék arról, hogy mikor –mit
tervezel megtenni a közeljövőben, akkor
én is nyugodtabban tudnám végezni a
munkám annak tudatában, hogy terv
szerint készen leszünk.”
Ha kipróbáltad a gyakorlatban is az énüzeneteket, írd meg nekem tapasztalataid
a markos.katalin@ak-coaching.hu címre és
beszélgessünk róla!
M.K.

Amikor elmondod a véleményed, kérésed,
problémád a másik félnek, a fókuszba
önmagad és a saját érzéseidet állítsd
és ne a másik személyét. Egy én-üzenet
akkor lesz hatékony, ha a saját érzéseid
megfogalmazásával kezded a mondandód,
pl. „nagyon aggódom, amikor közeledik
a határidő”, majd kifejted, hogy a másik
viselkedése (és nem a személye) miben
kapcsolódik ehhez, pl. „és látom, hogy nem
haladsz megfelelő ütemben a munkával”, és
végül kiemeled a cselekvése lehetséges
következményét, hatását, megindoklod a
korábbiakat, pl. „mert attól félek, hogy nem
fogjuk tudni leadni a munkát időben.”
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hatékony
eszköz
munkahely
kommunikáció
felmerül
konfliktus
önismeret
fejlesztés
készség
tudatosság
elengedhetetlen
feltétel
megfontol
megjelenik
kiépít
felbukkan
kihívás
megfelelés
nézeteltérés
elsimít
őstehetség
önvédelem
kihámoz
empátia
együttműködik
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effective
tool
workplace
communication
emerge, come up
conflict

self-recognition, self-knowledge
development, innovate

skill

consciousness, awareness

necessary, indispensable
condition
think over, consider
come up, appear
establish, build up
pop up, emerge
challenge
convenience
disagreement
smooth, make even
talent
self-defense
enucleate
empathy
cooperate, collaborate

NEHÉZ GUSZTÁV
– A LOMHA OSTROMLÓ

A II. világháborús német hadviseléssel
kapcsolatban gyakran merül fel különféle
„titkos fegyver”-ek megalkotásának
ambíciója. Adolf Hitler – bár szolgált a
hadseregben hat évet – nem katona volt,
hanem politikus, ebből adódóan az általa
támogatott projektek nem feltétlenül
hatékonyak, inkább látványosak voltak.
Egyértelműen ezek közé a projektek közé
sorolható a „Nehéz Gusztáv” becenevű
ostromfegyver is, mely a tüzérség
történetének legnagyobb kaliberű
huzagolt fegyvere (huzagolásnak hívják
a fegyverek csövén belüli spirált, mely a
lövedéket forgatja meg – bár eredeti célja
nem ez volt).

A német hadsereg főparancsnoksága
1934-ben adott arra megbízást a Krupp
cégnek, hogy tervezzen egy olyan
löveget, mely képes a francia Maginotvonal elpusztítására. A feladat nem volt
egyszerű, hiszen a lövedéknek képesnek
kellett átütni a hét méter vastag vasbeton
falat és egy egy méter vastag acél
páncéllemezt is. Mindezt pedig úgy,
hogy kívül essenek a francia fegyverek
lőtávolságán. A mérnökök kiszámították,
hogy a fegyvernek legalább 80 cm
kaliberűnek kell lenni, lövedéke 7 tonna,
csöve pedig 30 méter hosszú. Úgy ítélték,
hogy a tervezett fegyver összsúlya meg
fogja haladni az 1000 tonnát.
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Hitler 1936-ban érdeklődött, hogyan
is állnak a fegyver legyártásával, és
ekkor már valóban elkezdődött az
aprólékosabb tervezés és a gyártás.
Egy ilyen monstrum megalkotása
azonban nem kis munka, így az 1940es határidőre még mindig nem volt
kész az első darab (összesen kettőt
rendelt a hadsereg). A tesztmodell
sikeresen megfelelt a kívánalmaknak:
valóban átment a hét méter vastag
vasbeton falon és az egy méter vastag
páncéllemezen is. 1941 tavaszán volt
a hivatalos próba, melyen Hitler is
részt vett. A Führer nagyon lelkes volt,
ám megparancsolta, hogy a 11 tonnás
lövedékek csak akkor vethetőek be,
ha erre személyesen ad engedélyt. Ez
az engedély soha nem érkezett meg,
így maradt a hét tonnás lövedék – ami
bőven elégnek is bizonyult: több, mint
37 kilométer volt a lőtávolsága.
Az első példány a gyár igazgatója
Gustav Krupp von Bohlen után kapta a
„Nehéz Gusztáv” becenevet, a második
pedig a főmérnök feleségéről, Dóráról
(ez csak simán „Dóra” volt, minden
egyéb jelző nélkül – talán mert egy
hölgyre kevésbé illik olyan beceneveket
aggatni, ami elég kifejező egy tüzérségi
löveg esetében). A lőszer egy nehéz
beton páncéltörő lövedékből állt, és
egy könnyebb robbanóhüvelyből. Nagy
hatótávolságú rakétalövedék is tervben
volt, amelynek hatótávolsága 150 km
lett volna. Ez azonban az ágyúcső 84
méteresre növelését követelte volna
meg, így végül nem valósult meg.
A fegyver egyetlen mozgatható
része a csövet tartó emelő volt. Egy
nyolc forgóvázas speciális futóműre
szerelték, amik két párhuzamosan futó
vasúti sínpáron mozogtak. Mindegyik
forgóváznak 5 tengelye volt, ami
összesen 40 tengely (80 kerék). Hossza
3 cm híján 43 méter, szélessége 7
méter, magassága pedig 11.6 méter
volt. Mindebből érzékelhető, hogy a
fegyver bármilyen impozáns méretekkel
és erővel rendelkezett, alkalmazásának
nehézsége már a célponthoz való
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eljuttatásánál kezdődött. A Gusztávot
szállító szerelvényt két 1000 lőerős
dízelmozdony húzta, és nyolc vasúti
kocsi kellett a szállításhoz. 1942
februárjában indult el első bevetésére,
Szevasztopol ostromához. Márciusra
megérkezett a cél közelébe, ahol
nekiláttak a működéséhez szükséges
speciális sínpár megépítéséhez. Június
5-én tartottak ott, hogy a fegyver
bevethető volt. Körülbelül egy hónapig
maradt, ez idő alatt leadott összesen 48
lövést. Igaz, ezek valóban pusztító erejű
lövések voltak: július 4-re Szevasztopol
romokban állt, amit persze nem egyedül
„Nehéz Gusztáv” vitt végbe. A fegyver
csöve eddigre teljesen elhasználódott,
így azt leszerelték, és visszaküldték a
Krupp gyárba.
Ahhoz, hogy ez a 48 lövés
eldördülhessen, 350 ember
összehangolt munkájára volt szükség, a
fegyver teljes személyzete pedig közel
4000 fő volt. Amúgy 30-40 percenként
lehetett egy-egy lövést leadni.
Leningrádnál tervezték még bevetni,
de ez végül elmaradt. Idővel
visszaszállították Németországba
felújításra, de már nem vetették
be többször. Végül 1945 április 14én felrobbantották, hogy nehogy a
szövetségesek kezére kerüljön. Dóra
nevezetű testvérét elvileg Sztálingrádnál
tervezték bevetni, de ha oda is
szállították, van rá esély, hogy soha nem
használták.
„Nehéz Gusztáv”-ot az ember
előszeretettel nevezné Hitler titkos
fegyverének, de valójában egyáltalán
nem volt titkos: több propagandafilmbe
is betették, remélve, hogy ellenfeleiket
ezzel megfélemlítik, demoralizálják. Ma
is fellelhető az interneten olyan korabeli
videó, melyben Gusztáv megtekinthető
használat közben.

Z.G.

hadviselés
megalkot
katonai szolgálat
hatékony
látványos
egyértelmű
ostrom
tüzérség
spirál
lövedék
vasbeton
acél
páncél
lőtávolság
kaliber
aprólékos
megparancsol
példány
főmérnök
kifejező
nagy hatótávolságú
megvalósul
emelő
imponzáns
dízelmozdony

warfare
create, to make
military service
efficient
spectacular
obvious
siege
gunnery
spiral
shot, bullet
reinforced concrete
steel
armor
range
caliber
meticulous
command, order
specimen
senior engineer
expressive
long-range
come true, materialize
lever
imposing
diesel locomotive
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húz
eljuttat
célpont
bevetés
működés
sínpár
pusztító
rom
elhasználódik
visszaküld
dördülés
összehangolt
személyzet
elmarad
felújít
felrobbant
szövetséges
elvileg
részrehajlás
egyáltalán
propaganda
megfélemlít
demoralizál
fellelhető
megtekinthető
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pull
pass sg to sy
target
action
operation
track
devastating, destroyer
ruin
deteriorate, wear out
return, send back
clunk
aligned
staff
has been canceled
renew, refurbish
explode, detonate
ally, confederate
probably
predilection
at all
propaganda
terrify
demoralize
be located
be on view

EGÉSZSÉGBARÁT MUNKAHELYEK

Elképesztően gyönyörű, modern munkahelyeket
látni manapság, különösen IT területen dolgozók
számára. A multicégek nagyon adnak arra, hogy
vonzóvá tegyék a munkakörnyezetet, ezzel is
magukhoz édesgetve a környezetükre igényes
szakembereket. Számukra nem probléma
előteremteni az ingyen büfé vagy a kis játék
drónok költségét, de a hangulatot megalapozza
ezek megléte minden nap. Jó néhány modern,
környezettudatos és egészséges irodai
berendezés csábítja a munkavállalókat, ezek
közül is kiemelkedően ötletes a zöld irodaházak
megjelenése. A káros környezeti hatások
csökkentése nagyon pozitív gondolat, és ki ne
szeretne olyan irodában dolgozni, ahol szinte
több a zöld felület, mint kint az utcán, az iroda
előtt? Ha a „zöldülés” nem csak az irodai dekort,
de a termékek környezetbaráttá tételét és a
gyártás optimalizálását is jelenti, akkor különösen
örülhetünk az új trendnek.
Nem csak a környezet lakályosabbá tétele számít
előnynek a modern irodaházak kiválasztása
során, de nagyon fontos az ott dolgozók
egészségtudatos hozzáállásának támogatása is
megfelelő biciklitárolókkal, egészséges kínálatú
falatozóval, rendszeres orvosi szűrésekkel,
ergonomikus irodai berendezésekkel, vagy épp
konditerem vagy masszázsszolgáltatással. Több
alkalommal is írtunk korábbi lapszámainkban
a megfelelő szék és asztal kiválasztás és
elhelyezés alapjairól, ha kíváncsi vagy rá, lapozd
át korábbi cikkeinket is! A korábban említett
alapvető eszközökön túl érdemes megfontolni a
megfelelő világítást vagy a kellemes hőmérséklet
biztosítását is.
Egyre gyakrabban találkozhatunk gyermek- és
állatbarát munkahelyekkel is.
Nézzünk néhány izgalmas külföldi példát a
különleges munkakörnyezetre:
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Selga Cano – Madrid: Elképesztő lehet ide a fák közé járni dolgozni minden
reggel. Mit gondolsz?

Google – Zurich: Nem rossz, amikor a fejlesztők nem csak beugranak, de
becsúsznak a munkahelyükre a Google-höz, egy óriási csúszdán, nem?
A Google Zürich-i irodája amúgy is nagyon játékosra sikerült. Inkább
emlékeztet egy gigantikus játszótérre, mint komoly fejlesztői környezetre.
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Microsoft modern irodaháza Vancouverben: letisztult dizájn kényelmes
bútorokkal, fa dekorációval és a legmodernebb technológiával felszerelve
valóban vonzó környezet.

Az IBM új olasz irodaháza másképp közelíti meg a témát. Inkább hasonlít egy
futurisztikus űrhajó belsejére, mint egy szokásos IT irodaházra. A legtöbb
burkolat üveg és műanyag szokatlan együttállásban.
M.K.
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elképesztő
gyönyörű
vonzó
munkakörnyezet
édesget
környezet
igényes
szakember
előteremt
költség
drón
hangulat
megalapoz
környezettudatos
káros
hatás
csökkentés
lakályos
falatozó
szűrővizsgálat
konditerem
játszótér
letisztult
jól felszerelt
űrhajó
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stupendous
fair, beautiful
magnetic, attractive
working environment
toll
environment
selective, fastidious

professional, specialist

raise
cost
drone
mood, feeling, humor
establish
green
harmful, damaging
effect
reduction
snug
refreshment room

screening examination

gym
playground
clean, simple
well-equiped
spaceship

Izgalmas
programok
randira
Ismét néhány ötlettel szeretnénk
szolgálni számotokra, hol is lehet
eltölteni egy randevút, ha épp
valami a megszokottól eltérőre
vágynátok.

Vacsora a sötétben
Ez a program igazi nagy kaland,
és csak azoknak ajánlott, akik
nem ijednek meg a gasztronómia
zegzugaitól! Egy ízletes hidegtálas
gourmet vacsorát fogyaszthattok el, de
hogy épp mit majszolgattok, azt igazából
csak megtippelni lehet, tekintve, hogy a
fogásokat koromsötétben szolgálják fel, így az
orrotokig nem fogtok látni. A személyzet éjjellátó
szemüvegekkel ügyel a vendégekre, így nem kell
elveszettnek éreznetek magatokat, vagy fél kézzel
folyamatosan a tárcátokat tapogatni, hogy nem vitte-e
el egy másik vendég, aki már ismeri a járást.
Látás híján más érzékszerveitek felerősödnek, egészen
különleges és izgalmas élmény, mikor nem látjátok, csak
halljátok egymást. A vacsorához két pohár bor vagy sör is jár,
illetve az alapáron felül rendelhetőek rövid italok is, amikből
hihetetlen választék áll rendelkezésre.
Az élmény ideje 60 perc
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Rejtélyes vacsora

Miss Marple bőrében

Vonz titeket a nyomozás gondolata,
de számotokra a randi egyet jelent
egy étteremben vagy bárban történő
csendes eszegetéssel, iszogatással?
Erre is van megoldás, a Rejtélyes
vacsora, ahol elegáns környezetben,
egy étteremben, az asztalnál ülve kell
megoldanotok egy rejtélyt, mindezt
úgy, hogy minden dolgotok figyelni az
eseményeket, megfejteni a feladványokat,
s mindeközben elfogyasztani egy finom
vacsorát és jól érezni magatokat. A
hangulat és persze hely megkívánja,
hogy korhű, vagy ennek hiányában (mert
nem mindenki szekrényében lapulnak jó
állapotú 100 éves ruhák) elegáns modern
viseletben jelenjünk meg. Flitteres nylon
miniszoknyában vagy mackóalsóban nem
fognak beengedni senkit!

Biztos vannak köztetek, akik olvassák/
olvasták Agatha Christie krimijeit. Aki
igen, az biztos belebotlott már nem csak
az izgága, kis szürke agysejtjeire oly
büszke belga Poirot-ba, de az ártatlan
arccal kötögető, ám női logikával minden
gyilkosságra fényt derítő Miss Marpleba is. Ahogy a cím is mutatja, ez utóbbi
bőrébe kell bújnunk, hogy megfejtsünk egy
bűnügyet. Ehhez változatos elveken alapuló
kódokat, kulcsokat, zárakat kell megfejteni.

A helyszínen gluténmentes, laktózérzékeny,
vegetáriánus, paleo vacsora igények
megoldhatók, az ilyen jellegű igényt a
foglaláskor kell megadni. A játék időtartama
2-2,5 óra, azaz bővel lesz idő mindenre,
nem kell lemondani sem a nyomozás
izgalmáról, sem a finom ételek élvezetéről a
másik javára. A program díja tartalmazza a
vacsora költségeit, az italfogyasztást viszont
külön szükséges rendezni.
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Hol a gyilkos fegyver? Ki volt az elkövető?
Mind-mind olyan kérdések, amikre választ
kapunk, ha elég ügyesek vagyunk.
2-6 fő vehet részt a játékban, akiknek
szorosan együtt kell működniük. Nem
tudom, nálunk mennyire divatos a
páros randi, de ez a program akár arra
is megfelelő lehet. A játékosoknak 60
perc áll rendelkezésre, hogy megoldják
a gyilkosság rejtélyét, és kijussanak a
szobából. Jó hír, hogy a program igen
népszerű, így 60 perc után akkor is
kiengednek, ha nem sikerült eredményre
jutni; kell a szoba a következő csoportnak.
Z.G.

botlik
izgága
agysejt
büszke
belga
köt
megfejt
megfelelő
rendelkezésre áll
rejtély
kijut
népszerű
korhű
flitter
nylon
gluténmentes
laktózérzékeny
nyomozás
zegzug
hidegtál
koromsötét
éjjellátó szemüveg
választék
élmény
személyzet

slip
stroppy
brain cell
proud
belgian
knit
solve, decode
right, correct
be at service
mystery, secret
get out
popular
period dress
spangle
nylon
gluten free
lactose free
investigation
zigzag
cold buffet
dark as pitch
night vision glasses
assortment
experience, treat
staff, crew
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PROGRAMAJÁNLÓ

Szent György-napi vásár
Április 24-e Szent György napja. Európa nagy részén páratlan ünnep, sok helyen
a kerítésekre tüskés botokat tesznek, hogy megvédjék a házat a gonoszoktól,
akik ilyenkor járnak –kelnek az utcákon.
Szent György egy római korban élt katona volt, akit leginkább úgy ismernek,
mint a lovagot, aki legyőzte a sárkányt. Szent György legendája szerint, aki
erősen hisz, az képes legyőzni a nehézségeket az életben.
Április 21-én 23. alkalommal rendezik meg Budapesten, Óbuda főterén a Szent
György-napi vásárt. 10:00 órától késő délutánig várják a látogatókat édes/sós
kézműves finomságokkal, varrott, szőtt, vagy faragott játékokkal, háztartási
eszközökkel, egyedi, zenés gyermekműsorral és a legkülönfélébb művészeti
csoportokkal. A hangos zene, a finom illatok és nevetés egész nap betölti az
amúgy is csodálatos épületekkel körbevett főteret.
Ha van egy pár szabad órád, gyere el, kóstold meg a finomságokat és tapsolj
az előadásra hónapokig lelkesen készülő gyerekeknek, éld át a páratlan
hangulatot! A belépés díjtalan!
Nem csak azért ajánljuk, mert fantasztikus lesz, de azért is, mert mi is kint
leszünk :) ! Ha van kedved, találkozzunk! :)
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KÖNYVAJÁNLÓ
Éj trilógiája
A hazai sci-fi – fantasy irodalom egyik
legkiemelkedőbb darabja a Nemes István
által írt Az Éj trilógiája, melyet Jeffrey Stone
írói név alatt adott ki. A trilógia részei: Harc
az Éj Kövéért (1990.); Az Éj Kardja (1990.) és
Az Éj Istene (1991.).
A történet Cherubion világában játszódik,
ide kerül csodálatos körülmények között
a sajátjánál izgalmasabb életről álmodozó
tanár, Leon Silver. A férfi még fel sem
tudja fogni, mi történt
vele, máris az ottani
események kellős
közepében találja
magát. Megtudja, hogy
Cherubion ura, ha
úgy tetszik, istene egy
bizonyos Kevanaar volt,
aki azonban a múltban
ismeretlen helyre
távozott, távollétében
pedig kitört a harc három
nagyhatalmú tanítványa
közt a hatalomért.
Choler nekromanta,
sárkányoknak, démoni
teremtményeknek és
hatalmas denevéreknek
parancsol. Hatalmának
alapja az általa elsajátított
sötét mágia. Melan
technokrata, ő gyűjtötte
maga köré a még
megmaradt embereket.
Androidjai és különféle
harci járművei által veszi
fel a harcot riválisaival. Első ránézésre ő
lenne a „jó” a három szembenálló közül,
ám mindent szenvtelenül, csak a logika,
az esélylatolgatás oldaláról szemlél, s
bárkit hajlandó feláldozni, ha ezáltal pár
ezrelékkel növelheti a siker esélyét.
Utoljára hagytam Sangot, Kevanaar
legrégebbi tanítványát, aki látszólag
pártatlanként nem avatkozik a másik két

tanítvány harcába, valójában azonban
csak arra vár, hogy nevető harmadikként
magához ragadhassa a hatalmat.
Kiszámíthatatlan, sőt egyenesen őrültnek
tűnik.
Rajtuk kívül elfajzott szörnyszülöttek,
egyszarvúak, gyíkemberek és megannyi
különleges lény lakja Cherubion világát,
sőt, még egy gyönyörű boszorkát is kapunk
Chlovia személyében, akinek két pici szarv
díszíti a homlokát.
Mindezt talán kissé
zsúfoltnak, soknak
tűnhet, ám Jeffrey Stone
(maradjunk ennél az írói
névnél) olyan kiválóan
érzékkel alkotta meg
regénytrilógiájának
világát, hogy nem
érezzük inkoherensnek
együtt mágia és
modern technológia
szembenállását, nem
érezzük nevetségesnek,
mikor esetenként egyik
oldalon karddal, másikon
gépfegyverrel harcolnak.
Leon Silver pedig
dacára, mekkora
szerepet szánnak neki
a kezdetektől fogva,
korántsem egy idealizált
hős. Végig megmarad
annak a zavarodott és
esendő álmodozónak, aki
a mű első lapjain egy befagyott tó tükrén
kúszik valami titokzatos lila fény felé,
melytől élete nagy kalandját reméli, s végül
meg is kapja.
A három könyvet tíz évvel a megjelenésüket
követően gyűjteményes kötetben is
kiadták, sőt a Füles újságban folytatásos
képregényben is megjelent Fazekas Attila
rajzaival.
Z.G.
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trilógia
csodálatos
körülmény
álmodozó
felfog
távollét
tanítvány
hatalom
sárkány
démon
teremtmény
denevér
parancsol
elsajátít
rivális
szenvtelenül
latolgat
feláldoz
ezrelék
kiszámíthatatlan
egyszarvú
gyíkember
zsúfolt
esendő
titokzatos
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trilogy
wonderful, amazing
circumstance
dreamer
realize, comprehend
absence
pupil, follower
power, authority
dragon
daemon, demon
creature
bat
order, dictate, bid
pick up, acquire
rival
dispassionately
ponder
sacrifice, victimize
permillle
incalculable, unpredictable

unicorn
lizard(man)
crowded
fallible
mystical

FILMAJÁNLÓ
Vérgleccser
Tegyük a szívünkre a kezünket: ha valaki
azzal jön, hogy nézzünk meg egy osztrák
horrorfilmet, első körben nem fogunk
annyira lelkesedni az ötletért. Én most
mégis megpróbálok kedvet csinálni egy
ilyen filmhez, és remélem, hogy mire az
ajánlóm véget ér, már akad köztetek, aki
tesz egy próbát. Megéri!
A Blutgletscher című film 2013
szeptemberében debütált az osztrák
mozikban.
A történet az Alpokban játszódik, ahol
tudósok egy kis csoportja végez különféle
kutatásokat. A főszereplő a viharvert,
alkoholizmusba hajló Janek, aki összes
társa közül leginkább a kutyájával jön
ki. Ezért is érinti igen érzékenyen, mikor
a közeli gleccserhez látogatva valami
furcsa, leginkább rókára hasonlító állat
megsebesíti a hűséges jószágot. Nem ez
az egyetlen furcsa dolog, amit tapasztal: a
gleccser vérvörös színben pompázik. Egyik
társa gyorsan mintát is vesz belőle, hogy
alaposabban megvizsgálják a jelenséget.
Kiderül, hogy a gleccserben egy olyan
baktérium van, ami lemásolja minden
olyan állat – vagy akár ember – örökítő
anyagát, amivel kapcsolatba kerül, majd az

új gazdatestben ennek megfelelő mutációt
okoz, keverve annak DNS-ét a korábban
lemásolt DNS-ekkel. Érthető hát, miért
volt olyan furcsa az a róka, és aggasztó,
vajon mi lesz a sorsa az egyre betegebbnek
tűnő kutyának. Mindehhez még hozzá jön,
hogy épp ekkorra esik a környezetvédelmi
miniszter asszony és kíséretének
látogatása. A kíséretben pedig ott van
Tanja, aki nem rég hagyta el Janeket.
Aki kicsit avatottabb a horrorfilmek
világában, az könnyedén észreveheti a
történet hasonlóságait John Carpenter
A dolog című filmjével. Igen, a dolog
valóban szembetűnő, de a sztori tartalmaz
annyi eredetiséget, hogy ne tekintsük egy
egyszerű klónnak. Meg persze mindig
öröm, ha találunk egy olyan filmet, ami
hasonló egy nagy kedvenchez.
A film megvalósítása igényes, persze
a mutáns lények megjelenítésében
alkalmazott hagyományos, nem CGI
technika talán nem mindenkinek nyeri el a
tetszését.
A tetszett a „nagy előd”, esetleg szereted az
állatos-szörnyes horrorfilmeket, akkor ezt a
darabot jó szívvel tudom ajánlani!
Z.G.
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lelkesedik vmiért

nem lelkesedik vmiért

enthuse over sg.
be languid about sg
find pleasure in sg
commendatory
come to an end
it is worth it
come out, debut
scientist
various

kedvet telik vmiben
ajánló
véget ér
megéri
debütál
tudós
különféle
exploration, investigation
kutatás
viharvert
weatherbeaten
érzékenyen érint vkit sting sy to the quick
gleccser
glacier
furcsa
weird
megsebesít
wound, injure
loyal, faithful
hűséges
jószág
stock
mintavétel
sampling
megvizsgál
investigate, examine
jelenség
phenomenon
gazdatest
host
mutáció
mutation
aggasztó
alarming, distressing
avatás
impregnation
megvalósítás
realization
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Angol nyelvi feladatlap
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Will we ever really talk with the machines?

I./ Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat!
As the era of true ………………………………… draws closer, the problem of a shared
language rears its head.
Like many people nowadays, I do not talk on my iPhone as much as talk to
it. That’s because it runs a program called Siri (…………………………………….. and
…………………………………) that works as an intelligent personal assistant and
knowledge navigator. It’s useful, in a way. If I ask it for “weather in London
today”, it’ll present an ……………………………. weather forecast. Tell it to “phone
home” and it’ll make a decent effort to find the relevant number. Ask it to “text
James” and it will come back with: “What do you want to say to James?” Not
exactly Socratic dialogue, but it has its uses.
Ask Siri: “What’s the meaning of life?”, however, and it loses its nerve.
“Life,” it replies, “is a principle or force that is considered to underlie
…………………………………. of animate beings. I guess that includes me.” Ten
points for that last sentence. But the question: “What should I do with my
life?” …………………………... “Interesting question” is all it can do, which suggests
that we haven’t really moved much beyond Joseph Weizenbaum’s famous
Eliza program, which was created in the MIT Artificial Intelligence Laboratory
between …………………………and …………………………. Eliza in fact operated by using
a script called Doctor, a simulation of a Rogerian ……………………………….. Thus, if
asked: “What should I do with my life?”, it might respond: “Have you asked such
questions before?” …………………………………..
II./ Fejezd be a mondatokat a hallott szöveg alapján!
Eliza had ……………………………………………………..
Cannot be said for contemporary manifestations of AI, as represented by the
……………………………………
Stephen Hawking, Elon Musk and Bill Gates have
……………………………………………………..
III./ Válaszolj magyarul a feltett kérdésekre a hallott szöveg alapján!
1.
2.
3.
4.
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Az AI-t támogatók szerint hogyan fogunk kommunikálni velük?
Mit mond Ludwig Wittgenstein?
Mit olvashatunk a John Brockman’s Edge.org oldalon?
Mia z a Wolfram Alpha?

IV./ Válaszd ki a megfelelő szavakat a négyzetből és illeszd a szövegbe!
As befits someone who has built such powerful tools for …………………………
human capabilities, Wolfram doesn’t seem too concerned about the
threat of …………………………. machines. They may be able to do all kinds of
things that humans cannot, he thinks, but there is one area where we are
………………………….. unique – we have notions of ………………………………... What
machines do is to help us achieve those goals and “that’s what we can
…………………………… automate. We’ve been automating it for thousands of years.
We will succeed in having very good automation of those goals. I’ve spent some
significant part of my life building technology to …………………………….go from a
human concept of a goal to something that gets done in the world.”
So as machines become more intelligent, and our ………………………… of them
become more demanding, how will we communicate our desires to them?
Wolfram’s conclusion is that “it’s a mixture. Human natural language is
good up to a point and has …………………………… to describe what we typically
……………………….. in the world. Things that exist from nature, things that we’ve
chosen to build in the world – these are things which human natural language
has evolved to describe. But there’s a lot that exists out there in the world for
which human ………………………. doesn’t have descriptions yet.” He’s right. Come
back Ludwig, all is forgiven. How is it that you can never find a ……………………
when you need one?

purposes and goals
unquestionably
philosopher

increasingly
encounter
augmenting

super intelligent
essentially
requirements
evolved
natural language
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Az A&K Magazin márciusi számában megjelent angol feladatlap megoldása:
How does quantum key distribution work?
To understand how QKD works, let’s go back to the video call made between
the Austrian and Chinese scientists. The Micius satellite used its light source
to establish optical links with the ground stations in Austria and the ground
stations in China.
It was then able to generate a quantum key.
The great thing about quantum encryption is you can detect whether someone
has tried to intercept the message before it got to you, and how many people
tried to access it.
Micius was able to tell that the encryption was secure and no one was
eavesdropping on the video call. It then gave the go ahead to encrypt the data
using the secret key and transmit it over a public internet channel.
Routing messages
Multiple groups of scientists are developing land-based networks by working on
the technologies for quantum repeater stations, which are located every 50km,
connected by fibre optic cables.
These repeater stations, also known as “quantum network nodes”, will need
to perform several actions in order to route, or direct, messages around the
network.
First, each node needs to repair and boost the signal that was damaged from
the previous 50km stretch of the network.
Imagine that you’re using an old fax machine to send a one-page document to
someone else, and each time you send the page, a different part of the message
is missing, and the other party has to piece the message together from all the
failed attempts.
This is similar to how a single message may have to be sent between different
nodes on a quantum network.
There will be many people on the network, all trying to talk to each other. So
the node, or repeater station, will also have to figure out how to distribute its
available computing power in order to piece together all the messages being
sent. It will also have to send messages between the quantum internet and the
classical internet.
The University of Delft is building a quantum network using nitrogen vacancies
in diamonds, and it has so far shown the ability to store and distribute the links
needed for quantum communications over quite large distances.
The University of Oxford and the University of Maryland are both currently
building quantum computers that work in a similar way to a network. Their
quantum computers consist of trapped ion nodes that have been networked
together to talk to each other.
The bigger the computer you want, the more nodes you have to add, but this
type of quantum computer only transmits data over a short distance.
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“We want to make them small so they can be well-protected from decoherence,
but if they’re small then they can’t hold many qubits,” says Dr Vicary.
“If we connect the nodes up in a network, then we can still have a quantum
computer without being limited by the number of qubits, while still protecting
the nodes.”
Quantum memory
The repeater station will also need to have a quantum memory chip. The nodes
create “links”, which consist of entangled pairs of light particles. These entangled
pairs are prepared in advance.
While the node calculates the route across the network that the message will
need to take, it needs to store the entangled pair of photons somewhere safe,
so a quantum memory chip is needed. It has to be able to store the photons for
as long as possible.
Researchers from the Australian National University (ANU) have developed a
telecom-compatible quantum memory chip using an erbium-doped crystal. This
device is able to store light in the right colour and it is able to do so for longer
than one second, which is 10,000 times longer than all other attempts so far.
“The biggest challenge is now to demonstrate a quantum memory with a large
data storage capacity,” associate professor Matthew Sellars, program manager
in the Centre for Quantum Computation and Communication Technology
(CQC2T) at ANU tells the BBC.
“It will be the memory’s storage capacity that will limit the data transmission
rate through the network.
“I think it will take about five years before the technology [for the quantum
internet] is practical.”
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