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Kezdetét vette az A&K Akadémián a 2018-as csoportok 
kialakulása és indulása. Mindig nagyon izgalmas látni, ahogy 
csillogó szemmel, határozottan és motiváltan érkeznek 
a képzésre a tanulni vágyók és őszintén kívánom, hogy 
mindenkinek valóra váljanak fejlesztői álmai a közeljövőben! 
Az A&K Magazin februári számának hétfői megjelenése 
előtti vasárnap lesz az első 2018-as csoport tanévnyitó 
ünnepsége, melyre már most is izgatottan készülünk. Úgy 
gondolom, hogy ez nem csak egy képzés, de hiszem, hogy 
akár egy életet megváltoztató döntés első állomása is 
lesz egyben. Aki elégszer teszi majd egymás elé a lábát és 
egymás után az ujjait a billentyűzeten a következő év során, 
újra írhatja karrierjét, álmait, vágyait, és egy egészen új 
2019-re ébredhet majd a képzés végén. 

Nincs más hátra tehát, vágjunk bele a tanulásba, és hozzuk 
ki belőle és magunkból is a maximumot! 

Szeretettel várlak, ha úgy gondolod, hogy csatlakoznál!

Markos András
az A&K Akadémia társalapítója 

„A titok, hogy hogyan 
juthatunk el gyalog a Déli-
sarkra az, hogy elégszer 
tegyük az egyik lábunkat a 
másik elé. A kihívás abban 
rejlik, hogy valóban ezt 
akarja az ember.”

Erling Kagge 
(norvég hegymászó)
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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

http://ak-akademia.hu


6

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

http://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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Interjú

Februári beszélgetőtársam Zétényi 
Gergely, az A&K Magazin új társírója, 
akit ezúton is szeretettel köszöntünk 
a csapatban! Szerettem volna, ha 
őt is jobban megismerhetitek, így 
ebben a hónapban vele beszélgettem. 
Olvassátok szeretettel! 

Mesélj kicsit magadról, mit tanultál 
és most mivel foglalkozol?

2007-ben végeztem a 
Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának magyar 
szakán. Ebből következik, hogy nem áll 
távol tőlem az írás.
Rövid ideig dolgoztam a szakmámban, 
de mikor én kezdtem a pályát, még 
inkább túlkínálat volt tanárokból, 
így váltani kellett, és nem bántam 
meg a dolgot. Jelenleg egy irodában 
dolgozom, ahol megváltozott 
munkaképességű embereknek 
segítünk, hogy visszataláljanak a 
munka világába.

Miért szerettél volna a magazinba 
írni? 

A tanári hivatás egy összetett dolog: 
a nevelésen és segítésen kívül 
szerintem van benne egy jó nagy adag 
exhibicionizmus, vágy aziránt, hogy 
az ember valamit elmondhasson, hogy 
megoszthassa másokkal az általa 
jónak ítélt gondolatait, véleményét. 
Biztos más is érzett már olyat, hogy 
olvasott, látott valamit, és ez olyan 

hatással volt rá, hogy mindenképpen 
meg akarta valakivel osztani. 
Vannak, akik nem érik be azzal, 
hogy a családtagjaikat boldogítsák 
világmegváltó gondolataikkal, hanem 
nagyobb közösséggel is meg akarják 
osztani. Hát, ilyen vagyok én is.

Mit szeretsz az írásban a legjobban?

Az alkotás érzését, hogy talán tudok 
olyat írni, ami valakiben gondolatokat 
ébreszt pro vagy kontra (mert az is 
hasznos lehet, ha valaki nagyon nem 
ért egyet), hogy segíthetek valamit 
megérteni, vagy felhívhatom valaki 
figyelmét egy filmre, könyvre, hasznos 
technológiára, stb. Ilyesmi.
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Melyik a kedvenc rovatod és miért? 

Egyértelműen a filmes rovat. 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. 

Milyen filmeket és könyveket 
szeretsz? 

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. 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!

A magazin célközönsége 
programozókból áll, te hogy állsz a 
programozással? 

Én egy humán beállítottságú ember 
vagyok, és szerintem ezzel meg 
is válaszoltam a kérdést.  Azt 
csak kevesen tudják rólam, hogy a 
továbbtanulás előtt szóba került, 
hogy menjek programozónak. Egyik 
testvérem és a felesége rendszeresen 

mondták ezt nekem, merthogy már 
akkor lehetett sejteni, hogy ennek 
a szakmának van jövője. Nekik 
lényegesen kevesebb gondot okozott 
volna a dolog, mivel fizikusok.

A mostani lapszámban van kedvenc 
cikked? Melyik az? 

Nem könnyű kérdés, mindegyiket 
élvezettel írtam. Talán a nordic 
walkingról szóló cikket tudnám 
mondani, mert magam is sokat 
tanultam, ahogy utána néztem ennek a 
sportnak.

Az olvasók milyen kérdésekkel 
fordulhatnak hozzád? 

Leginkább a humán tudományok, 
irodalom, történelem, filmek azok, 
amik közelebb állnak hozzám, amikben 
nagyobb háttértudással rendelkezem. 
Ezekben a témakörökben bármi, aztán 
igyekszem megválaszolni legjobb 
tudásom szerint. De minden ötletet 
szívesen fogadok, ha valaki erről vagy 
arról szívesen olvasna, tudna meg 
többet.

Mit üzennél most a magazin 
olvasóinak? 

Remélem, tetszeni fognak az írásaim, 
és legalább annyira fogják élvezni, 
mint az eddigi számokat. 

Ha szeretnétek kérdezni Gergőtől, 
akkor megtehetitek az 
olvaso@ak-akademia.hu címen, és ide 
várja visszajelzéseiteket is az általa írt 
cikkekkel kapcsolatban! Írjatok bátran!

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

1.) Melyik a legrégebbi Indiana Jones film?

• Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag
• Indiana Jones és a végzet temploma
• Indiana Jones és a kristálykoponya királysága
• Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói

2.) Melyik filmet kellett jóformán újraforgatni, 
mert a rendező lecserélte az eredeti főszereplőt?

• Micsoda nő
• Vissza a jövőbe
• A szárnyas fejvadász
• Kommandó

3.) Melyik filmben játszott együtt először 
Arnold Schwarzenegger és Jean Claude Van-
Damme?

• A ragadozó (Predator)
• Véres játék
• Feláldozhatók 2.
• Kommandó

4.) Kivel nem találkozik Forrest Gump?

• John Lennon
• Elvis Prestley
• John F. Kennedy
• Jimmy Hendricks

5.) A cápa egy igen népszerű ragadozóvá vált: 
Spielberg Cápája óta már majdnem mindenhol 
szedi az áldozatait a mozivásznon, vagy nem rit-
kán csak a tévé képernyőjén. Hol nem vadászott 
ez idáig?

• Homokban
• Hóban
• Levegőben
• Barlangban
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A filmes kvíz helyes megfejtői között egy értékes A&K Akadémia ajándékcsomagot 
sorsolunk ki! A nyertes nevét a következőszámban tesszük közzé. Sok szerencsét 
kívánunk mindenkinek!

Beküldési határidő: március 15.
olvaso@ak-akademia.hu

6.) Melyik filmhez nem kapcsolódik a 
Somewhere over the rainbow című dal valamelyik 
verziója?

• Ének az esőben
• Ha eljön Joe Black
• Az 50 első randi
• Óz, a csodák csodája

7.) Milyen eszközt használt a Knight Rider című 
sorozatban Michael, ha beszélni akart Kitt-tel?

• Telefon
• Óra
• Mandzsettagomb
• Telepatikus kapcsolatban álltak

8.) Elfújta a szél: Scarlett igen magasan 
hordja az orrát, ember legyen a talpán, aki elég 
jó akar neki lenni! Mégis férjhez ment. Összesen 
hányszor?

• Tévedsz, kedves kérdező, ő a mai napig hajadon!
• Egyszer
• Kétszer
• Háromszor

9.) Melyik filmben verseng egy lány kegyeiért 
egyszerre egy katolikus pap és egy rabbi?

• Isten nem ver Bobbal
• Ments meg, Uram!
• Idétlen időkig
• Ég velünk!

10.) Bruce Lee melyik legendás filmje került a 
mozikba csak öt évvel a halála után?

• Halálos játszma
• A nagyfőnök
• Tomboló ököl
• A sárkány közbelép

mailto:olvaso%40ak-akademia.hu?subject=
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Miből áll egy Prémium Java fejlesztő képzés az 
A&K Akadémián?

- Java programozás oktatás teljesen kezdő szinttől a professzionális szintig, 
min. 70% gyakorlattal, baráti légkörben, a Te személyes igényeidhez igazított 
tanmenettel!

- Oracle vizsga felkészítés is igényelhető a képzés végén kiegészítő képzésként, 
hogy az állásinterjún nemzetközi igazolást tudj felmutatni tudásodról

- Angol szaknyelvi fejlesztés, kiejtés javítása, szókincs bővítése, 
magabiztosságod növelése, hogy ne kelljen aggódnod az állásinterjún

- Szakmai személyiségfejlesztés, vezetői készségfejlesztés, állásinterjú 
felkészítés

- Soft skillek fejlesztése: prezentáció, csoportmunka, tárgyalástechnika, 
asszertivitás, netikett, stb.

- Csoportos coaching beszélgetések, hogy a csapatmunka gördülékenyen 
menjen. Egyéni coaching beszélgetések a legnagyobb titoktartás mellett az 
önbizalmad növeléséért és elakadásaid feloldásáért

- A&K Akadémiai VIP Klub tagság, mellyel közösségünk oszlopos tagja leszel

- Korlátlan hozzáférés a folyamatosan bővülő online oktató rendszerünkhöz, 
ahol elméleti anyagokat, feladatsorokat, megoldókulcsot, magyar és angol 
nyelvű mp3 anyagokat, és sok érdekességet találsz

- Állandó kapcsolattartás a képzési napok között is: mindig kérdezhetsz tőlünk, 
gyorsan válaszolunk, zárt csoportunk privát felületén keresztül.

- Személyre szabott tanmenet és fejlesztési terv javaslatok, hogy kihozhasd 
magadból a maximumot

- Business networking események, színvonalas előadások, programok

- Karriertervezés, változatos témájú workshopok, Prémium MasterMind csoport 
és sok minden más vár Rád!

Pályázz Te is márciusban induló 6 fős csapatunkba!
Már csak 2 szabad hely maradt, add le önéltrajzod és motivációs 

leveled az info@ak-akademia.hu címre, nehogy lemaradj, mert 2018-
ban több csoportot nem indítunk!

mailto:info%40ak-akademia.hu?subject=
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Chat-elj bátran az erdőben is!
A címben írt felszólítást természetesen nem 
kell egészen komolyan venni, sőt. Biztos 
te is érezted már azt a megkönnyebbülést, 
mikor észrevetted, hogy otthon maradt a 
telefonod, és így pár órára megszabadultál 
attól a kényszertől, hogy telefonálj, chatelj, 
vagy épp megosszad ismerőseiddel magvas 
gondolataidat a facebook üzenő falán. 
Nem, ezt én sem éreztem még; az emberre 
inkább jellemző, hogy ilyen esetben 
feszültté válik. De egészségesebb lenne, 
ha nem tenné. Ugyanakkor vannak olyan 
helyzetek, mikor életbevágó lenne, hogy 
kommunikálni tudjunk valakivel, és ahogy 
azt a horrorfilmekből megtanulhattuk: 
ilyenkor persze sosincs térerő.
A GoTenna nem tegnapi találmány, de 
egyáltalán nem számít közismertnek. 
Lényege, hogy akkor is tudjunk 
kommunikálni egymással, ha ezt a 
telefonunk elvileg nem tenné lehetővé 
számunkra.
A GoTenna egy olyan külső egység, amit 
ha rácsatlakoztatunk az okostelefonunkra, 
akkor azt gyakorlatilag egy modern kori 
walkie-talkie-vá alakítja. Annyi különbség 
persze van, hogy beszélgetést nem tesz 
lehetővé, csupán írásbeli üzenetváltást, 
vagy GPS koordinátáid megadását. Maga az 
eszköz úgy néz ki, mint egy szövegkiemelő 
filc, benne pedig egy rádiós adóvevő és 
egy belső antenna található. Ahhoz, hogy 
használni tudjuk, egy appot kell telepíteni a 
telefonunkra, majd Bluetoothon keresztül 

összepárosítani a GoTennát a telefonunkkal. 
Ha ez megvan, máris tudunk titkosított 
üzeneteket váltani azon ismerőseinkkel, akik 
szintén rendelkeznek az eszközzel. Ilyen 
ismerősből jó eséllyel egy biztos lesz, hiszen 
az eszközt eleve párban árulják. A GoTenna 
alacsony frekvenciájú rádióhullámokat 
használ, ami ideális esetben akár 80 
km-es távolságra is lehetővé teszi a 
kommunikációt.
Az eszköz rendelkezik belső memóriával, 
így akár ezer kiküldött üzenetet is képes 
tárolni, s ha a küldés idején a címzett nem 
volt elérhető, az eszköz időnként újra 
próbálkozik a kézbesítéssel anélkül, hogy 
erre külön utasítanunk kellene. Egy töltéssel 
körülbelül 30 órán át tud működni, ha 
aktívabban használják, de átlagosan elég 
három naponta tölteni.
Még a mai nagy lefedettség mellett 
is akadnak olyan helyek, ahol valami 
leárnyékolja a mobiltelefonok térerejét, de 
elsősorban persze nem arra találták ki, hogy 
a mindennapi kommunikációt könnyítse 
meg. Sokkal inkább arra, hogy civilizációtól 
távol eső területeken, például egy túrán 
kommunikálni tudjunk a társainkkal, ha 
nagyon széthúzódott a menet, vagy valaki 
eltévedne. Éppen ezért a szerkezet arra 
is alkalmas, hogy vészjelet adjanak le róla 
az ismerős gotennásoknak. Ilyen esetben 
az üzenet küldőjének GPS koordinátái is 
csatolódnak az üzenethez.

Z.G.
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felszólítás notice, warning

természetesen of course

megkönnyebbülés relief, relieve

észrevesz take notice

megszabadul vmitől get rid of

kényszer urge

megoszt share

feszült tense

életbevágó crucial, vital

találmány invention

közismert notorious

elv principle

csatlakoztat attach

szövegkiemelő highlighter

filctoll marker

adóvevő walkie-talkie

antenna antenna

titkosított encrypted

rádióhullám radio-wave

kézbesítés delivery

lefedettség coverage

árnyékol overshadow

civilizáció civilisation

vészjel alarm-signal

lead jelet give signals



15

NORDIC 
WALKING

Ma már közhelynek számít arról 
beszélni, milyen káros a szervezet 
számára az irodai munka, a hosszú, 
nem ritkán nyolc órát is meghaladó 
monitor előtti görnyedezés. 
Nem titok, mindez elsősorban az 
ember gerincét veszi igénybe; az 
izmok nincsenek mozgásban, így 
a gerincen nagyobb a terhelés, 
mindehhez pedig egy aszimmetrikus 
testtartás társul. Hogy mindez ne 
okozzon előbb-utóbb egészségügyi 
panaszokat, fontos, hogy időt 
szánjunk a testmozgásra. Ezúttal a 
testmozgásnak egy nálunk kevésbé 
ismert, de mind nagyobb teret nyerő 
formáját szeretnénk bemutatni.
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Biztos ti is láttatok már olyat, hogy 
valaki peckesen, fülig érő szájjal lépked 
a forgalmas utcán, két kezében egy-egy 
síbotnak látszó tárggyal. Én már láttam 
ilyet, s ahogy gondterhelt arccal néztem 
a delikvens után, végigcikázott bennem a 
gondolat a hanyatló nyugatról, meg arról, 
hogy talán nem véletlen vertük egész 
Európát a Pisa teszteken oly sokáig. Pedig 
bizony tévedtem. Akik így közlekednek, azok 
nem flúgosak (legalábbis nem emiatt), és 
még csak nem is lusták, hogy még a Váci 
úton is olyan botokkal közlekednek, mint 
mások a Csomolungma megmászásakor. 
Ők a Nordic Walking nevű sportot űzik, ami 
sokkal hasznosabb és komplexebb dolog, 
mint ahogy elsőre kinéz.
Maga a sport – ahogy azt 
neve is jelzi – északon 
született, egész pontosan 
Finnországban, a nem 
is olyan távoli múltban. 
Már az 1930-as években 
elkezdett teret hódítani 
a sífutók körében, akik 
számára kiváló erőnléti 
edzésnek bizonyult a 
nyári hónapokban. Sokáig 
gúnyolták a „feledékenyek 
sportjának”, célozva 
arra, hogy a síeléshez 
szükséges talpak látszólag 
otthon lettek felejtve. 
Ebből alakult ki egy mind 
szélesebb körben űzött 
sport, ami már nem csak a 

sífutók sajátja, hanem 
a köznapi emberek 
is mind szívesebben 
folyamodnak ehhez az 
edzésformához.
A két bot nagyon is 
szervesen hozzájárul 
ahhoz, hogy ez a sport 
ilyen hatékonynak 
bizonyul. Ezek 
használata 30%-ban 
tehermentesíti a 
csípőt és a térdeket, 
ami igen lényeges, ha 
belegondolunk, hogy 
az aszfaltúton való 
közlekedés mennyire 

károsítja az ízületeket. Ugyanakkor a botok 
használata által dolgoznak a karizmok, a 
váll, a hátizmok. A kutatások szerint az 
emberi test több, mint 660 izmának a 90%-
át igénybe vesszük e sport űzése közben. 
Ugye, mennyivel több ez egy egyszerű 
sétánál? 
Persze ha lehetőség adódik rá, nyilván 
sokkal kellemesebb és egészségesebb 
mindezt nem a városban, hanem valahol 
a természetben űzni. Szerencsére 
Magyarországon nincsenek olyan mamut 
városok, mint pl. Japánban, úgyhogy nem 
kell órákat utaznunk, ha harapni akarunk 
egy kis friss levegőt.

Z.G.
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káros harmful

görnyedtség stoop

testmozgás exercise

peckesen járó high-stepping

lépkedve stepwise

forgalmas beehive

síbot ski sticks/poles

delikvens delinquent

cikázik move about/check

flúgos nut

hegyet mászik climb mountain

sífutás ski-running

erőnlét shape

gúnyol mock, chip at sg.

feledékeny lightheaded/ forgetful

tehermentesít relieve

csípő hip

térd knee

aszfalt asphalt/bitumen

karizom biceps

váll shoulder

hátizom back muscle

friss levegő fresh air

lehetőség possibility

kellemes pleasant/pleasurable
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Mit jelent
felnőttnek lenni?

Vajon a felnőtté válás döntés kérdése?

„Nem tudom, hogy felnőtt vagyok-e, vagy az leszek-e 
valaha” – hangzott el a coaching szobámban néhány 
napja ez a mondat, ami aztán napokig visszhangzott 
a lelkemben. Felnőttek vagyunk? Ha igen, honnan 
tudhatjuk biztosan? Egyáltalán mit is jelent az, hogy 
felnőtt? 
Első érzésre a korra gondolunk, hiszen hivatalosan, 
aki elmúlt 18 éves, az nagykorú, tehát jogilag 
felnőttnek számít. Igen ám, de emlékszünk még a 18 
éves önmagunkra, aki kisétált a középiskola kapuján 
Gaudeamus igiturt énekelve? Tényleg felnőtt volt, a 
felnőtt lét minden felelősségével, határozottságával 
és önbizalmával? Nem hiszem. 
Skóciában már 16 évesen felnőttnek számítanak a 
fiatalok, míg Japán 20 évesen mondja ki ugyanezt. 
Biológiailag az ifjúkor (latin nevén juvenilitas) a nemi 
érés befejeződésétől a növekedés megszűnéséig 
tart, ez nőknél 20, férfiaknál 25 éves korig is 
eltarthat. A biológia tehát a felnőttkort a 20-25 éves 
kortól a 35-40 éves korig határozza meg.

Miben ragadható meg a felnőtt lét lényege lelki 
szempontból? 

Popper tanár úrra emlékezve, ha olvastad a 
Felnőttnek lenni című könyvét, eszedbe juthatnak 
mély gondolatai:

„De végül is megértettem, hogy az felnőtt ember, 
- aki tudja, hogy védtelen, sem istenre, sem emberre 
nem számíthat, csak önmagára, 
- aki tudja, hogy az élet minden fontos helyzetében 
egyedül van, születésében és halálában is. Aki 
megértette, hogy csak az egyedüli magány vagy a 
társas magány között választhat, 
- aki tudja, hogy bűneit mindhalálig cipelnie kell, nem 
rakhatja át senki más vállára, 
- aki mindezt lázadozás nélkül elfogadja, 
- s aki mégsem rémül meg, és csak azért is mer 
játszani a világgal és önmagával.”

Egyetértesz ezekkel a gondolatokkal? 
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Nézzük, hogy mit mond a pszichológia? 

Ahány pszichológiai irányzat van, annyi féle megoldás 
arra, hogy ki számít felnőttnek. Abban azonban 
egyetértés van (legalábbis eddigi tanulmányaim 
szerint erre jutottam), hogy a lelki fejlődés szakaszain 
mindannyian átmegyünk, ki ügyesebben, megküzdve 
az adott életszakasz gondjával-bajával, és ki 
megúszva, elmismásolva a harcot a felnőtté válás 
folyamatában. 
Átjuthatunk a következő szakaszba fájdalommentesen 
is, de a kihagyott lépések, a meg nem küzdött csaták 
nem múlnak el nyomtalanul. Cipeljük magunkkal 
tovább, kortól, nemtől és beosztástól függetlenül, így 
juthattunk el ahhoz a beszélgetéshez is a szobámban, 
amiben egy kora alapján és szakmai sikereiben is 
felnőtt ember elgondolkodott azon, hogy vajon fel 
fog-e nőni valaha, vagy sem.

Mit tehet, aki ráébredt az elmaradt küzdelmekre?

Szerencsére, habár nehezebben, de utólag is 
megélhető, kimondható és megoldható az elakadás. 
És hogy miért fontos ez? Gondolhatnád, hogy 
felesleges, hiszen eddig is jól elboldogultál jelen 
helyzeteddel, miért kellene visszamenni és 
megküzdeni a „szabadságharcot” a szüleiddel vagy 
kimondani az igazságot és lezárni egy régi kapcsolatot, 
minek feszegetni, ami elmúlt? 
Nos, azért, mert ha túl sok kihagyott fejlődési pontot 
halmozol fel életed során, személyiséged fejlődése 
megállhat vagy lelassulhat, és döbbenetes viselkedési 
formákhoz vezethet. Ekkor jönnek a hisztiző vezető 
fejlesztők, a dühében sírva fakadó osztályvezetők és 
piti bosszúálló CEO-k, akik maguk sem értik, miért 
teszik, amit tesznek, hiszen úgy viselkednek, mint a 
gyerekek az óvodában, vagy a tinédzserek otthon, 
amikor becsapják az ajtót. 

Mi történik, ha meglépjük, amit eddig halogattunk?

Minden bizonnyal szembe kell néznünk a múlttal, a ki nem 
mondott szavakkal, a meg nem tett lépésekkel. Enélkül 
nincs fejlődés. Ráadásul mindezekért felelősséget is kell 
vállalnunk. Ha megtesszük, és meg is bocsátunk, akkor 
újra esélyt kapunk arra, hogy önvád helyett bizalmat 
szavazzunk magunknak, hogy újraértelmezhessük 
jelenlegi helyzetünket és tovább léphessünk vágyott 
céljaink felé. Minél tovább halogatjuk a döntést, annál 
több időt veszítünk. Ha úgy érzed, nem nőttél fel, tegyél 
érte! Tegyél magadért és jövődért! 
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Mit jelent? What does it mean?

döntés choice

felnőtt adult

kor age

emlékezni remember

felelősség responsibility

határozottság firmness

önbizalom self-confidence

mély deep

védtelen defenseless / unprotected

fontos important

születés birth

halál death

cipleni carry

lázadás rebellion

egyetért concur

gondolat idea

harc struggle

fájdalommentes painless

kihagyott skipped

nyomtalanul without a trace

siker success

igazság truth

döbbenetes astounding

helyzet situation
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Jelentkezni az ak-coaching.hu oldalon keresztül tudsz, a jelentkezési lap 
kitöltésével.

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

http://ak-coaching.hu
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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.

http://ak-coaching.hu
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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.

http://ak-coaching.hu
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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.

http://ak-coaching.hu
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Ha a középkort említi valaki, a többnyire páncélos 
vitézeket, hatalmas, vaskos falakkal körülvett 
várakat vagy égbeszökő katedrálisokat képzelünk 
magunk elé szigorú arcú szerzetesekkel. Pedig a 
középkor nyilván nem csak ennyiből állt, példának 
okáért az emberek laktak valahol, voltak gyönyörű 
városok. Az eltelt nem kevés idő és persze a 
sok háború nem kedvezett e kor emlékeinek, de 
szerencsére azért akadnak olyan helyek szerte a 
világban, ahol sikerült megőrizni egy-egy kisebb 
darabot ebből romantikus legendákkal teleszőtt 
korból.

A felsorolásokban mindig az elsők között szokták 
említeni a Belgiumban található Bruges városát. E 
város egészen mesebeli hangulattal rendelkezik, 
köszönhetően annak, hogy az óváros a középkor 
óta szinte alig változott. Tudják ezt a helyiek is, 
így több, mint 340 szálláshely van a városban. A 
szám azonban ne tévesszen meg: ha szeretnél ide 
látogatni, érdemes mihamarabb szobát foglalni, 
mert hamar betelnek a férőhelyek! A város már 
rég óta népszerű turisztikai célpont, amihez még 
hozzájárult az itt forgatott In Bruges (Erőszakik) 
című film is, melyben igen jó reklámot csináltak a 
helynek – ha nem is az útikönyvek stílusában.

Bruges (Brugge) 
„Észak Velencéje”
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A várost előszeretettel 
nevezik észak 
Velencéjének, 
mivel számtalan 
csatorna keresztezi, 
a csatornákat pedig 
hidak sokasága szeli 
át. Szűk macskaköves 
utcácskákon 
sétálgathatunk, 
felfedezve minden 
„zegzugot”, apró 
kocsmákat vagy 
édességboltokat.

Legismertebb 
nevezetesség a város 
főterén (Markt) magasodó 
Belfry harangtorony, 
mely megmászásához 
366 lépcsőfokot kell leküzdeni a bátor 
vállalkozóknak. Az onnan nyíló kilátás 
viszont bőven megéri a fáradságot. A 
torony 47 harangnak ad otthont; a város 
főállásban foglalkoztat egy harangozót, 
aki időnként ingyenes koncerteket ad.

A város másik nagy tere a Burg, ahol a 
városháza díszes, 14. századi épülete 
áll, illetve a Szent Vér-bazilika. A 
bazilika stílusa megtévesztő lehet, 
hiszen mai formáját a 19. században 
nyerte el, köszönhetően annak, hogy a 
francia forradalom idején az épületet 
kifosztották, megrongálták. A templom 
nevét az itt található ereklyéről 
kapta: itt őriznek egy hegyikristály 
fiolát, melyben egy textildarab van, a 
hagyomány szerint krisztus vérével 

átitatva. Az ereklyét minden pénteken 
megmutatják a híveknek az ereklyének 
otthont adó mellékhajóban, egy fehér 
márvány trónuson. Ezen kívül minden 
évben ünnepélyes keretek között 
végighordozzák a városon egy hosszú 
vallási menetben, melyhez rendszerint 
1500 helyi lakos is csatlakozik, sokan 
közülük középkori lovagnak öltözve.

Bár Bruges maga is a történelem egy 
régről itt maradt darabja, a városban 
számtalan múzeum is működik, felsorolni 
is nehéz lenne őket. Inkább csak 
kiemelnénk párat. Van „hagyományos” 
múzeum, melyben régi tárgyak, bútorok, 
stb. láthatóak, azaz minden olyasmi, 
ami az emberben felötlik, ha egy 
múzeumra gondol. Van népművészeti 
múzeum, aztán múzeum a kortárs 
művészeteknek – figyelembe véve a 
városképet, itt jóformán ez a kuriózum. 
Van egy sörmúzeum, ahol a sörkészítés 
technológiáról is sokat tanulhatnak az 
arra vágyók. Erős idegzetűeknek, és csak 
azoknak javasolt az a múzeum, ahol a 
középkori kínzóeszközöket és módokat 
mutatják be viaszbábok segítségével.

Remélem, sikerült kedvet kapni a helyhez. 
Ha valaki a hatásunkra ide tervezi a 
nyaralását vagy egyenesen a nászútját, 
képeket örömmel veszünk! :)

Z.G.
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páncélos iron-clad

vitéz valiant

középkor medieval

vaskos crass

katedrális chatedral

szigorú strict

szerzetes monk

kedvez serve, favor

megőriz preserve

felsorolás specification

mesebeli fabled, legendary

megtéveszt vkit take/get a rise out of sy

férőhely space

népszerű popular

célpont target

hozzájárul participate, endorse

csatorna canal

keresztez cross

macskakő cobble

nevezetesség lions, sight

harangtorony belfry

kilátás nyílik vmire overlook sg

ereklye relic

átitat impregnate

mellékhajó side-aisle
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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. „
”

http://www.facebook.com/storytelling.cabinet/
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KÓDJÁTÉK

public class MysteriousAlgorithm5 {

 public static void main(String[] args) {
  // \u000d System.out.println(“Ready or not”);
  System.out.println(“Here I come!”);
 }

}

Mit ír ki a következő kódrészlet?

2018. januári szám kódjáték megoldása:  y = 18

1. Hogyan működik a G1GC?

Partícionálja a heapet kis egyenlő méretű régiókra és követi, hogy minden egyes 
régióban mennyi az élő adat. Amikor szemétgyűjtés triggerelődik, akkor azokat a 
régiókat gyűjti be először, ahol a legtöbb szemét van, innen kapta a nevét.

2. Miben jobb a ParallelGC-hez képest?

A ParallelGC-vel (ami Java 9 előtt az alapértelmezett szemétgyűjtő volt) minden 
gyűjtés megállítja az alkalmazás szálait.

3. G1GC-vel előfordulhat-e stop-the-world szituáció?

A G1 szemétgyűjtő csak teljes begyűjtés esetén okoz stop-the-world-öt, de 
finomhangolható, és ekkor szinte teljesen elkerülhető ez a szituáció.
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JAVA9 CIKK
Kérdések:

1. A Kotlinhoz képest a Scala mennyire követi a Java 
szintaxisát?
2. A Scalaban szükség van-e getterekre és setterekre?
3. Hogy lehet a Scalaban egy számokat Stringként 
tartalmazó listából Integereket tartalmazó listát készíteni?

There is admittedly some truth to the statement that “Scala is hard”, but the 
learning curve is well worth the investment. Some of the more complex features 
of the language (Tuples, Functions, Macros, to name a few) ultimately make 
it easier for the developer to write better code and increase performance by 
programming in Scala. Frankly, we are programmers, and if we’re not smart 
enough to learn a language that has some complexity, then we’re in the wrong 
business.
Scala is a type-safe JVM language that incorporates both object oriented and 
functional programming into an extremely concise, logical, and extraordinarily 
powerful language. Some may be surprised to know that Scala is not quite 
as new as they thought, having first been introduced in 2003. However, it 
is particularly within the past few years that Scala has begun to develop a 
significant following. Which begs the question of “Why Scala?”.
This article examines the advantages of Scala, especially versus Java (since 
Scala is written to run in the JVM). Scala is not the only attempt to create a 
“better Java”. Alternatives such as Kotlin and Ceylon have also gone down that 
path, but they made the fundamental decision to remain very close in syntax to 
the Java language itself, so as to minimize the learning curve. This may seem like 
a great idea, but it is ultimately somewhat self-defeating in that it forces you to 
stay within a number of those very same Java paradigms that were the reason 
for wanting to create a “better Java” in the first place.
In contrast, Scala was created specifically with the goal of being a better 
language, shedding those aspects of Java which it considered restrictive, 
overly tedious, or frustrating for the developer. As a result, there are indeed 
code distinctions and paradigm shifts that can make early learning of Scala 
programming a bit more difficult, but the result is a much cleaner and well 
organized language that is ultimately easier to use and increases productivity.

Scala vs. Java: Why Should I Learn Scala?
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Scala vs. Java: Which is Really More Complex?

While the simplicity of the Java language has been part of its success, ironically, 
it has also contributed to its complexity. Sure, you can write nearly anything in 
Java, but the lines of code required to do so can be daunting. Programming in 
Scala, on the other hand, has a slightly more complex structure. But if you can 
write a slightly more complex single line of code that replaces 20 “simpler” lines 
of Java, which one is really more complex?
The truth is that Java is often just way too verbose. In Scala, the compiler is 
incredibly smart, so this avoids the developer needing to specify explicitly those 
things that the compiler can infer. Compare, for example, this simple “Hello 
World!” program in Java vs. Scala:

Hello World in Java:
public class HelloJava {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(“Hello World!”);
    }
}
Hello World in Scala:
object HelloScala {
    def main(args: Array[String]): Unit = {
        println(“Hello World!”)
    }
}

While there’s not a huge distinction between the two languages here, Scala is 
less verbose even in this simple example.
For a more practical example, let’s take a look at creating a simple list of Strings:

Java:
List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add(“1”);
list.add(“2”);
list.add(“3”);
Scala:
val list = List(“1”, “2”, “3”)

Certainly there are some tricks in Java to shorten the code a bit, but not in 
standard usage.
Now consider a case where we have a list of strings that are numbers, but we 
want to convert that list to a list of integers:

Java:
List<Integer> ints = new ArrayList<Integer>();
for (String s : list) {
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    ints.add(Integer.parseInt(s));
}
Scala:
val ints = list.map(s => s.toInt)
Thanks to Scala’s functional properties, this conversion becomes extremely 
simple.

A Class Example: Java vs. Scala

Let’s take things a step further and compare standard bean / plain old Java 
object (POJO) creation in Java and Scala.

First, the Java version:
public class User {
    private String name;
    private List<Order> orders;
    
    public User() {
        orders = new ArrayList<Order>();
    }
    
    public String getName() {
        return name;
    }
    
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }
    
    public List<Order> getOrders() {
        return orders;
    }
    
    public void setOrders(List<Order> orders) {
        this.orders = orders;
    }
}

public class Order {
    private int id;
    private List<Product> products;
    
    public Order() {
        products = new ArrayList<Product>();
    }
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    public int getId() {
        return id;
    }
    
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
    
    public List<Product> getProducts() {
        return products;
    }
    
    public void setProducts(List<Product> products) {
        this.products = products;
    }
}

public class Product {
    private int id;
    private String category;
    
    public int getId() {
        return id;
    }
    
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
    
    public String getCategory() {
        return category;
    }
    
    public void setCategory(String category) {
        this.category = category;
    }
}
Phew. Lotta code.
Now the Scala version:
class User {
    var name: String = _
    var orders: List[Order] = Nil
}

class Order {
    var id: Int = _
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    var products: List[Product] = Nil
}

class Product {
    var id: Int = _
    var category: String = _
}
Which language did we say was more complicated?!

Are We Being Fair?

If you’ve made it this far, and are a Java programmer, you may at this point be 
thinking that I’m making an unfair comparison of code. After all, there’s nothing 
stopping me from making public variables in Java and then getting rid of the 
getters and setters.
However, if you think back to the reasoning behind getters and setters in Java, 
it is specifically for future-proofing. That is, if you later need to add some logic to 
either the getting or setting of variables you would have to re-write those public 
variables to use methods instead (which is why the use of getters and setters to 
begin with is encouraged in Java). However, in Scala programming this isn’t the 
case. Because of the language design, the abstraction remains intact without 
needing getters and setters. Consider, for example, this modified User class in 
Scala that throws a NullPointerException if you try to set the name to null:
class User {
    private var _name: String = _
    var orders: List[Order] = Nil
    def name = _name
    def name_=(name: String) = {
        if (name == null) {
            throw new NullPointerException(“User.name cannot be 
null!”)
        }
        _name = name
    }
And you can still set the name like this:
user.name = “John Doe”

Note that this entirely removes the need to pre-configure method accessors.
Moreover, since Scala prefers immutability, I can write this in Scala even more 
concisely with case classes:
case class User(name: String, orders: List[Order])
case class Order(id: Int, products: List[Product])
case class Product(id: Int, category: String)
Pretty crazy how much less code I have to write.

Taking the Example a bit Further
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Now consider a scenario with the above classes where I want to add a nifty little 
method in the User class that returns a list of all Products that the User has 
ordered:
In the verbose world of Java:
public List<Product> getProducts() {
    List<Product> products = new ArrayList<Product>();
    for (Order order : orders) {
        products.addAll(order.getProducts());
    }
    return products;
}

Fortunately, java.util.List has an addAll method, or getProducts() would have 
been an even longer in Java.
In Scala, on the other hand, all we need is:
def products = orders.flatMap(o => o.products)
You can see just how much smaller the Scala language implementation is. Yes, 
it may seem more complex to the Scala newbie, but once you actually fully 
understand the concepts behind it, the Scala code will look far more simplistic 
than the Java code.
Let’s get even a bit more complicated here. What if we want to only get the 
Products within a specific Category?
In this case we aren’t able to take advantage of the addAll method in java.util.
List, so things get uglier in Java:
public List<Product> getProductsByCategory(String category) {
    List<Product> products = new ArrayList<Product>();
    for (Order order : orders) {
        for (Product product : order.getProducts()) {
            if (category.equals(product.getCategory())) {
                products.add(product);
            }
        }
    }
    return products;
}

In Scala, however, the code remains fairly straightforward. We simply use flatMap 
to combine the products lists from each Order flattened in a single list, then we 
filter to only include the ones that match the category:
def productsByCategory(category: String) = orders.flatMap(o => 
o.products).filter(p => p.category == category)
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Dynamic vs. static

There has certainly been no shortage of new languages over the past few years, 
but whereas nearly all the others that have recently emerged are dynamic, Scala 
is statically-typed.
As a professional developer – though I know and use many dynamic languages – 
it is my opinion that compile-time checks are incredibly important to write solid 
code. In a dynamic language, you can never be sure that your code is sufficiently 
bug-free and robust until you actually run it in a wide range of scenarios. This 
can lead to potentially serious defects in code that never get realized until the 
code is in production.

Wrap-up

Hopefully, this article stacks up Java vs. Scala enough to give you a preliminary 
sense of the power and capabilities of Scala and whets your appetite for learning 
the language. Not only is it a great language that can make programming less 
tedious and more enjoyable, but it’s also being used by some of the largest 
companies in the world (LinkedIn, Twitter, FourSquare, The Guardian, to name 
just a few).
The popularity and usage of Scala is rapidly on the rise, as evidenced by the 
ever-increasing number of open positions for Scala developers. If you haven’t 
already done so, now would be a good time to begin riding the wave and stop 
asking “Why learn Scala?”

https://www.toptal.com/scala/why-should-i-learn-scala
by Matt Hicks

https://www.toptal.com/scala/why-should-i-learn-scala
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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%20?subject=
mailto:%20info%40ak-akademia.hu?subject=
https://ak-akademia.hu/az-elso-90-nap-tamogatasa
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10 ötlet, hogyan legyél asszertív 
az állásinterjún

1. Végezz önértékelést, mielőtt belevágsz!
 
Nagyon fontos, hogy interjú előtt felmérd 
saját készségeidet, képességeidet 
és tudásod, hogy az önbizalmad 
megalapozott, a kérdéseid célratörőek, az 
elvárásaid reálisak legyenek az állásinterjú 
alatt. Amikor valaki ismeri saját magát és 
képviselni is tudja a saját érdekeit, nagyon 
megnyerő tud lenni a másik fél számára. 
Nehéz pontosan megfogalmazni, hogy 
miért, leginkább úgy szokták jellemezni 
az ilyen ember kisugárzását, hogy „olyan 
rendben van magával és a világgal”. 
Ezt az állapotot érdemes keresned, 
mielőtt belevágsz az interjúzásba! Ugye 
mondanom sem kell, hogy egy interjú nem 
interjú? Ha állást keresel, vagy váltanál 
legalább 10 interjúra feltétlenül iratkozz fel, 
hogy valódi képet láss a lehetőségeidről. 

2. Nyugodtan izgulj!

Teljesen természetes dolog, hogy izgulsz 
az interjú előtt, ezt mindenki tudja, az 
is, aki felméri a tudásod, és azok is, akik 
csak hallgatnak és figyelnek közben. 
Tapasztalatom szerint csökken a belső 
feszültség, ha jelentős idegesség esetén 
bevalljuk az érzéseinket, természetesen 
pozitív formában tálalva azt, például 

„Nagyon izgalmas számomra, hogy az önök 
cégéhez jöhettem interjúra, alig várom, 
hogy jobban megismerjem az aktuális 
projekteket és lehetőségeket.”

3. FÉKezz, ha a határaidhoz értél! 

Mint az élet minden más területén, az 
állásinterjúkon is igaz, hogy ismerd és 
tartsd a határaidat! 
Nem kell olyasmire felelned, amire egy 
hétköznapi beszélgetés során nem 
válaszolnál, és nem kell olyan feladatot 
sem teljesítened, ami az elveiddel 
ellenkezik. Tudd, hogy hol a határ és 
ragaszkodj hozzá! Itt is érdemes az 
asszertív utat választanod, FÉK-et 
használni: Fókuszálj a problémára, fejezd 
ki az Érzéseidet, és mondd el őszintén a 
Kérésed a helyzettel kapcsolatban.

4. Ragaszkodj az elveidhez és 
avéleményedhez!
 
Az a munkahely, ami nem illeszkedik 
az értékrendedhez, vagy elvárja, hogy 
változtass a véleményeden fontos 
dolgokban, minden bizonnyal nem neked 
való. A nehézséget nem ennek a belátása 
szokta okozni, sokkal inkább az, hogy 
nem mindenki van tisztában a saját 
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igényeivel, vágyaival, elvárásaival, és nem 
tudja, mit várjon el vagy mit várhat el a 
munkahelyétől. Idejétmúlt gondolat, hogy 
a főnöknek mindenben igaza van. Az új 
generációk munkavállalói pedig végképp 
elutasítják ezt a fajta hozzáállást, mert 
kontraproduktív. Ha tudod, mi az a helyzet 
és környezet, amiben a legjobban tudsz 
teljesíteni, akkor magabiztosan tudsz 
ennek megfelelő munkahelyet választani, 
és hosszú távon így mindenki jól jár. 

5. Kérdezz is, ne csak válaszolj!

Hajlamosak a felvételizők teljesen 
kiszolgáltatott helyzetnek megélni a 
felvételi folyamatokat, ahol meg kell 
felelniük, ahol a teljesítményük értékelése 
a fontos, és semmi más. Ez nincs így. Az 
interjúk, annak ellenére, hogy egyoldalúnak 
látszik, valójában sokban hasonlít a 
párkereséshez. Nem csak az a fontos, 
hogy te megfelelj a vállalatnak, ahova 
jelentkezel, de az is nagyon fontos, hogy a 
felajánlott pozíció és környezet, a munka 
feltételei megfeleljenek neked. Ahhoz, 
hogy előzetesen felmérd, hogy számodra 
elfogadható az ajánlatuk, meg kell 
ismerned a részleteket. Tehát kérdezned 
kell! Az álláshirdetések leírása sokszor nem 
tér ki a részletekre. Mindig tudd, hogy hova 
felvételizel, mi az, ami tetszik az ajánlatban, 
és tisztázd a nem pontos részleteket. Az 
interjúkra ezért (is) érdemes előzetesen 
felkészülnöd. 

6. Vállald fel a negatív tulajdonságaidat is! 

Természetes érzés, hogy a legjobb oldalad 
akarod mutatni az interjún, az önéletrajzod 
is optimistán fogalmazod meg, hogy 
jobb esélyekkel indulj a kiválasztási 
folyamatban. De senki sem tökéletes. Ezt 
mindenki tudja. Sokkal emberibb és ezáltal 
szimpatikusabb is vagy, ha elismered a 
saját hibáidat, gyengeségeidet, és nem 
rejtegeted őket. Aki tökéletesnek látszik, az 
mindig gyanús is. A gyengeségeidet is meg 
lehet fogalmazni pozitív köntösben, hogy 
lássák, tisztában vagy vele és dolgozol 
azon, hogy jobban legyél. Például azt 
mondani, hogy „folyton elkések” kevésbé 

szimpatikus megfogalmazás, mint azt 
mondani, hogy „szeretek dolgozni, és néha 
annyira belemerülök, hogy elveszítem 
az időérzékem, de igyekszem javítani az 
időmenedzsmentemen”. 

7. Ne beszélj túl sokat, de túl keveset sem!

Ha nem mutatod meg magad, akkor esélyt 
sem adsz arra, hogy megismerjék a mo-
tivációd, a gondolataid, az elképzelésed 
a jövőre nézve. Ha túl sokat beszélsz, ak-
kor pedig fárasztó leszel és nehéz lesz 
veled kommunikálni. Mint az élet legtöbb 
területén, itt is az arany középút lesz a 
nyerő. Megérkezéskor és elköszönéskor ér-
demes néhány mondatban kis beszélgetést 
kezdeményezni („small talk”), az interjú 
során kapott kérdésekre pedig 2-3 mon-
dattal válaszolni, ha lehetőségünk van 
2-3x kérdezni is, és türelmesen megvárni 
a választ. Ennyi bőven elegendő, nem kell 
eltérnünk egyik irányba sem. 

8. Ügyelj a metakommunikációra!

Albert Mehrabian amerikai pszichológus 
kutatásában felmérte, hogy a három fő 
kommunikációs csatorna közül melyik a 
legfontosabb. Vajon mi befolyásolta jobban 
a hallgatóság megítélését: a mondanivaló, 
a hangsúlyozás vagy a testbeszéd? Mit 
gondolsz? 
Bizony a testbeszéd. A mondanivaló 
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csak az eredmény mindössze 10%-át 
befolyásolta, a hangsúlyozás kb. 40%-
ban nyomott a latba, és az emberek rólad 
alkotott véleményének közel 50%-át 
az adta, hogy milyen formán mutattad 
meg magad, hogyan mozogtál, milyen 
gesztusaid vannak, milyen a mimikád és a 
kézmozdulataid. Ezek a benyomások mind 
tudat alatt működnek, bár gyakorlással 
tudatosíthatók. 

9. Mondhatsz nemet!

Ez a tipp valahol a határhúzás és önmagad 
felvállalásának mentén húzódik. A 
mítosszal ellentétben igenis mondhatsz 
nemet az interjún, ha olyan ajánlatot kapsz, 
amit nem szeretnél elfogadni, és ez nem 
feltétlenül jelenti a beszélgetés végét és az 
esetleges együttműködés visszautasítását. 
Mondhatod, hogy a felajánlott pozíció 
számodra nem megfelelő (talán van másik 
szabad hely is, amelyről nem tudsz meg 
semmit, ha nem szólsz), vagy jelezheted, 
hogy a kínált fizetés és egyéb juttatások 
nem érik el az általad elvártat. Nem egyszer 
fordult már elő ügyfeleimnél, hogy egy 
ilyen visszajelzés hatására jobb ajánlatot 
és/vagy más pozíciót kaptak, amellyel 
aztán jobban meg voltak elégedve, mint az 
első lehetőséggel lettek volna. 

10. Ne dönts azonnal!

Az asszertív jogok egy nagyon lényeges 
pontja, különösen az állásinterjúk 
tekintetében, hogy jogod van időt kérni, 
mielőtt döntenél! Élj ezzel a jogoddal és 
ne fogadj el rögtön egy ajánlatot, ami jól 
hangzik! Várj legalább 2-3 napot, gondold 
át, hogy biztosan minden részlettel 
tisztában vagy-e, ami egy fontos döntés 
meghozatalához szükséges, és csak ezután 
menj bele az együttműködésbe. Utólag 
változtatni egy rossz döntésen sokkal 
nehezebb, mint kivárni azt a kis időt, amíg 
leülepedik benned a felvételi élménye, és 
racionálisan át tudod gondolni, mit is jelent 
számodra ez az ajánlat. 

Ha úgy érzed, hogy mindez elméletben 
nagyon jól hangzik, de megvalósítani nem 
tudnád, érdemes lehet gyakorolnod. Nálunk 
lehetőséged van állásinterjú felkészítést 
kérni, legyen szó metakommunikációról 
vagy Java programozással kapcsolatos 
szakmai felvételi interjúról. Keress fel 
minket és mérd fel magad egy próba 
állásinterjún. Részletes visszajelzést és 
fejlesztési terv javaslatot kapsz tőlünk, 
hogy tudatosan készülhess a jövőben! 

Szeretettel várunk: info@ak-akademia.hu

http://info@ak-akademia.hu
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állásinterjú job interview

önértékelés self-evaluation

nyugodtan calmly

tudás knowledge

határ limit

elv principle

vélemény opinion

munkahely workplace

tulajdonság attribute

természetes natural

gyengeség weakness

erősség strength

túl sok too much

fárasztó tiring / tiresome

türelmes patient

ügyel rá pay attention to

eredmény result

benyomás impression

feltétlenül necessarily

azonnal immediately

jog right

megvalósít realize / implement

visszajelzés feedback

fejlesztési terv development plan

tudatosan consciously
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Vadnyugati legenda: 
Davy Crockett (1786-1836)

Sokan szeretjük a régi idők western filmjeit 
pisztolypárbajokkal, bankrablásokkal, 
hősies marhahajcsárokkal. De vajon azt 
tudjátok-e, hogy a filmek hősei közül 
sokan valóban létező személyek voltak? 
Ma Davy Crockettet szeretném bemutatni, 
akiről méltán mondhatjuk, hogy Amerika 
történelmének legnagyobb legendája.

David Tennessee államban született, 
egy kilenc gyermekes család ötödik 
gyermekeként. A legenda szerint élete 
már igen korán kalandossá vált, például 
saját állítása szerint három évesen 
már megölt egy medvét. Az iskolából 
hamar kimaradozott, amit részeges apja 
alapos veréssel jutalmazott. Végül Davy 
elszökött otthonról, mely a tanulmányai 
végleges befejezését is jelentette. Nem 
volt teljesen műveletlen, hiszen szívesen 
olvasott újságot, sőt, a későbbiekben 
törvénykönyveket is. Szökését követően 
évekig alkalmi munkákból tartotta fenn 
magát, ebben az időszakban ismerte meg a 
vadászat és természetjárás fortélyait. Idővel 
hazatért, majd nem sokra rá megnősült. 
Magas, testes, jó kedélyű és beszédes 
férfivá cseperedett, aki a műveltségében 
tátongó hézagokat rendre harsánysággal és 
lehengerlő stílussal kompenzálta.
Mikor kitört a háború a kríki indiánokkal, ő 
is bevonult, és őrmesteri rangig jutott a 
seregben. Állítólag többet éhezett, mint 
harcolt, és megesett, hogy az ellenséggel 
kereskedett, hogy némi kukoricát kapjon 
puskaporért cserébe.

Miután első felesége betegségben meghalt, 
újraházasodott, és egy tehetős özvegyet 
vett el. Ezáltal földbirtokossá vált, mellyel 
azonban nem elégedett meg: fejébe vette, 
hogy még feljebb kapaszkodik a társadalom 
ranglétráján, és politikai pályafutásba 
kezd. Hála talpraesettségének, sikerül is 
elöljárói majd békebírói rangot követően 
bekerülnie az állami képviselő-testületbe. 
Ezt többek közt úgy érte el, hogy mikor 

választási beszédet kellett volna tartania, 
inkább indítványozta a hallgatóságnak, hogy 
menjenek el italozni a közeli kocsmába. Az 
emberek örömmel követték, így ellenfelét 
már senki nem hallgatta meg. Jó érzékkel 
felismerte, hogyan érvényesülhet a nála 
jóval kiműveltebb képviselőtársak közt, és az 
egyszerű, ám csavaros eszű férfi szerepét 
vette magára, aki kertelés nélkül kimondja, 
amit gondol, s teszi ezt olyan keresetlen 
stílusban, melyhez nem feltétlenül volt 
hozzászokva az úri hallgatóság. Karrierje 
következő lépcsőfoka az volt, hogy sikerült 
bekerülnie a washingtoni Képviselőházba. 
Itt már nem vadásztörténeteivel és 
nagyotmondással próbált kitűnni, hanem 
megpróbálta eljátszani az úriembert – kevés 
sikerrel: a helyi újságírók egyik kedvenc 
témája volt belőle gúnyt űzni. Davy Crockett 
azonban büszkén vállalta a vadember 
szerepét, és visszatért régi imidzséhez. 
Becsületére válik, hogy bár nagyapját az 
indiánok ölték meg, ő makacsul ellenállt, 
mikor azok kitelepítését kellett volna 
megszavaznia. Épp ez okozta a vesztét 
is, hiszen szembekerült a saját politikai 
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szövetségeseivel, s a 
következő választásokon 
alulmaradt. Ugyanerre az 
időszakra tehető elindulása 
a legendává válás útján 
is: ekkor került színpadra 
egy kortárs darab, melynek 
főszereplője egy nagyszájú, 
dicsekvő képviselő volt, 
akiben mindenki Davy 
Crockettre ismert rá. Davy 
nem haragudott a dologért, 
sőt, maga is megnézte a 
darabot. Kevesen tudják, 
de a híres hódprém 
kalapot is egy (amúgy 
ezúttal nem róla szóló) 
színdarabban látta meg, 
s kezdte el hordani, hogy 
ezzel is bővítse a köré szőtt 
legendát. Megnövekedett 
népszerűségének hála a 
következő választásokon 
visszakerült a washingtoni 
Képviselőházba. Hamarosan 
megjelent egy, az életéről 
szóló könyv is, mely annyira 
népszerűvé vált, hogy 
Davy úgy döntött, némi 
segítséggel maga is ír 
egy önéletrajzi könyvet. A 
könyvet elkapkodták annak 
ellenére, hogy a történetek 
egy jó része már a korábbi 
műben is benne volt. A 
korabeli kiadók megérezték 
a pénz szagát, és számtalan 
irományt adtak ki Davy 
Crockett nevét felhasználva. Az ezekből 
befolyó összegből természetesen Davy 
egy penny-t sem látott soha. A dicsőség 
persze a fejébe szállt, és mikor két év múlva 
nem választották újra, sértetten Texasba 
távozott. Ez nem volt jó döntés, hiszen 
ekkoriban kezdett mind jobban kiéleződni 
az ellentét az ottani amerikaiak és a mexikói 
kormány között. Minthogy jelentős méretű 
földbirtokot ajánlottak minden önkéntesnek, 
Davy felesküdött Texas ideiglenes 
kormányának szolgálatára. Az önkéntes 
sereg úgy döntött, hogy Alamoban várják be 
a mexikóiakat. Eltérnek a vélekedések arról, 
hányan is voltak az erőd védői. A szám 190 

és 260 között mozog. Bármi is az igazság, 
a mexikói sereg többszörös túlerőben 
volt velük szemben. Tizenhárom napon 
át tartották az erődöt, mikor megadásra 
szólították fel őket, megvetően ágyúlövéssel 
válaszoltak, valószínűleg, mert hittek a 
felmentő sereg érkezésében. Az időközben 
3000 főre duzzadt mexikói sereg rommá 
ágyúzta, majd lerohanta az erődöt, a védők 
közül senki nem maradt életben; a legenda 
szerint Davy Crocket holttestét hat mexikói 
alatt találták meg, melyek közül egyikben 
még mindig benne volt Davy kése.

Z.G.
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vadnyugat western

legenda legend

pisztoly pistol

bankrablás bank robbery

hősies heroic

hajcsár driver

kalandos adventurous

kimarad drop out

részegeskedik drunk

elszökik run away

törvénykönyv law-book, statue-book

időszak period

fortély wile

jókedélyű good-tempered

cseperedik grew

tátongó gaping

hézag gap

harsányság uproarious

lehengerlő crushing

kompenzál compensate

őrmester sergeant

sereg crowd

puskapor gunpowder

földbirtokos landholder

ranglétra echelon
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TRÜKKÖS 
DOBOZOLÁS

Ha kipróbáltad már valaha az 
életmódváltást, akkor tudod, hogy 
a kulcsa a tervezésben rejlik. 
Érdemes mindig előre átgondolni 
a hetet, hogy mit, mikor, mivel 
fogsz enni. Ennek több előnye 
is van. Pontos bevásárló listát 
tudsz készíteni, előre ki tudod 
számolni az élelmiszerre szánt 
pénzkeretet és így nem fogsz 
felesleges alapanyagokat 
vásárolni, amik később talán 
a kukában végzik. Ha fogyás 
a célod, akár szénhidrátot 
számolsz, akár kalóriát, 
az egész napos, sőt hetes 
étrended megtervezésével 
minimálisra csökkentheted 
az egészségtelen ételek 
iránti sóvárgás kockázatát. 
A rohanó hétköznapokon, 
iskolában, munkában is 
tartanod kell magad ehhez, ez 
viszont sokszor nem könnyű. Az 
egészséges életmód része a napi 
5-6-szori étkezés. Ezt otthon, 
hétvégén még gond nélkül meg 
lehet oldani, de a hét többi napján 
komoly kihívás lehet.  Főleg a 
szállítás, tárolás okozhat problémát. 
      
A piacon fellelhető hatalmas 
választék nem hogy segítene, inkább 
elbizonytalaníthat, hogy mibe is 
érdemes tenni a különböző állagú és 
hőmérsékletű ételeket, reggelitől az 
uzsonnáig, hogy azt biztonságosan, 
könnyen magaddal tudd vinni a 
tömegközlekedési eszközökön is. 
     
Összegyűjtöttünk számodra pár olyan hasznos, 
modern, divatos, vicces, mégis praktikus és 
biztonságos tárolóeszközt, ami megkönnyíti az 
ételek szállítását a mindennapok során.

46
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1. Rend a lelke mindennek. Ebben a fém 
Planet box-ban mindennek megvan a maga 
helye. Akár az egész napi útravalódat el 
tudod csomagolni benne. 
2. Kettő az egyben! Joghurthoz és müzlihez 
a legjobb választás ez a látványos Joghurt 
to go pohár. 
3. Két étkezés között könnyen megéhezik az 
ember. Hazafelé a buszon is tudsz nassolni 
ebből az aranyos Yogoplay Snack tartóból, 
amiből még fejtetőre fordítva sem potyog ki 
a nasi.
4. A tervezők gondoltak a nőkre is. Ez a 
Compleat Silikon Lunchbox szilikonos 
uzsonnás táska szinte olyan, mint, ha pici 
neszeszer lenne. 
5. A legnagyobb problémát az ebéd jelenti. 

Ebből a dizájnos Premium Steel Layered 
Lunch Containers éthordóból nem folyhat ki 
a leves és délig melegen is tartja.
6. A romantikus lelkűek egy tündéri Santoro 
Gorjuss Rosie táskában vihetik magukkal az 
ebédjüket.
7. Ha valami igazán különlegesre vágysz, 
akkor a Bug and Bot fémdobozait neked 
találták ki. Névre szóló, egyedi figurával is 
kérheted. 
8. A retro szerelmeseinek ajánlom ezt a 
floppy lemezekből készült Floppy disk bag 
táskát. Garantáltam megnéznek majd a 
metrón. 
9. Játékos megoldásból sincs hiány. A  
Lego Lunch Bag megmosolyogtat még a 
legnehezebb munkanapodon is. 

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.
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trükkös tricky

életmódváltás lifestyle change

kulcs key

előny advantage

számolni calculate

felesleges unnecessary / superfluous

szénhidrát carbohydrate

sóvárog crave  / yearn

egészséges healthy

kihívás challenge

választék selection / choice

szállítás transport

tárolás storage

összegyűjt collect

hasznos useful

elbizonytalanít to make unsure

biztonságos secure

csomagol package

melegen tart keep warm

tervezők designers

kitalál invent

különleges special

egyedi custom made

lemez disk

legnehezebb most difficult
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Ajándékötletek 
nem csak Valentin napra

Kevés ünnep vált ki olyan heves vitákat (és jellegéből adódóan heves 
érzelmeket is), mint a Valentin nap. Sokan lázadnak, hogy márpedig az ő 
szerelmük nem attól fog működni, hogy egy hűvös február 14-ei napon 

andalognak valahol. Ha te is a lázadók egyike vagy, akkor van egy 
jó hírem: ez évre magunk mögött hagytuk e jeles dátumot, így 

akár meg is lepheted a kedvesedet valami aprósággal. Kicsit 
kutakodtunk a témában, és sok-sok kedves, nem ritkán 

praktikus ötletet sikerült találnunk.

1.) Szerelemlakat

Hogy micsoda? Hogy nektek még nincs 
szerelemlakatotok? Ó, pedig kevés romantikusabb 
dolog van annál, mint elhelyezni a saját, névre szóló 
lakatotokat az egyik „Szerelmesek falán”, majd eldobni 
valahova a kulcsot, hogy soha ne lehessen már onnan 
levenni. Így tett a Spanyol trónörökös is, mikor 2006-ban 

hazánkba látogatott, és feleségével elhelyezték a maguk 
szerelemlakatját a pécsi lakatfalra.

Ma már nem kell veszélyeztetned a kezed épségét azzal, 
hogy egy csavarhúzóval próbálod bevésni a neveiteket, 

mert számtalan helyen vállalnak gravírozást. Sőt, már 
olyan weboldal is van, ahol megtervezheted az ízléseteknek 

megfelelő lakatot, és legyártják Nektek.
Nem kell persze Pécsig utaznotok egy kis romantikázásért, 

hiszen Magyarországon jelenleg 15 lakatfal van országszerte.

2.) Szerelemsorsjegy

A szerelemsorsjegy nem az a fajta kaparós sorjegy, amit a postán 
próbálnak a nyakadba varrni, holott te csak a villanyszámlát próbáltad 
befizetni. A szerelemsorsjeggyel garantáltan mindenki nyer: az is, aki 
kapja, és az is, aki adja. Neked csak azt kell kitalálnod, mi álljon a kaparós 
felület alatt, melynek csak a fantáziád szab határt. Akár egy vidám 
ajándékkeresős játék egy állomása is lehet.
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3.) Szerelemzseton

 A szerelemzsetonok egy kis zsákocskában 
rendelhetőek, kilenc féle szöveggel, úgy mint 
a „Szeretgess meg” zseton, vagy a „Reggelit 
az ágyba kérem” zseton, de akadnak köztük 
ennél lényegesen intimebb tartalommal 
bíróak is! Kicsit hasonló a sorsjegyhez, azzal a 
különbséggel, hogy a szerelemzseton többször 
használható oda és vissza. Csak aztán ne 
legyen belőle sértődés, ha a „Főzz nekem” 
zseton egyszer csak kikerül a körforgásból!  :)

4.) A megunhatatlan plüssök

Igen, tudom: most azt fogod mondani, hogy 
ez nem túl kreatív ajándék. De mi nem a 
konfekció plüssmackóra gondolunk, ami 
kívül hordja a piros, fröccsöntött műanyag 
szívét. Már számtalan igazán személyre 
szabott plüssöt lehet beszerezni. Vehetsz 
sünt, vaddisznót, hiúzt, vagy szinte bármit, 
ami az eszedbe jut. Vagy ott vannak kedvenc 
minionjaink plüssváltozatai: ugyan ki ne 
osztaná meg szívesen a hétköznapjait 
Kevinnel, Dave-vel vagy az egyszemű Stuart-
tal? Aztán vannak például olyan párnák, amik 
hatalmas cukros fánkra hasonlítanak, és 
olyanok is, amik egy-egy emojira. Persze ha a 
kedvesed nem vevő az ilyen cukiságokra, arra 
is van lehetőség, hogy férfias fejét egy plüss 
Kylo Renre hajtsa le esténként.

5.) Mesés ékszerek

Ez egy kicsit drágább kategória, úgyhogy 
azoknak javasoljuk, akik azért már régebb óta 
együtt vannak.
A Disney mesék nem csak a kisebb korosztály 
számára inspirálóak, hanem nem ritkán 
a felnőttek is szívükbe zárnak egy-egy 
hercegnőt; a Jégvarázs Elzájára a független 
és erős nő szimbólumaként tekintenek, 
felnőtt férfiak is elmorzsolnak titkon egy 
könnycseppet az Oroszlánkirály hatására, 
sőt, a második világháború egyik diktátora 
rajongott Mickey egérért. Ő nem kap tőlünk 
ékszereket, de ha a Te kedvesed is szereti a 
meséket, pompás választás lehet számára 
valamilyen szép ékszer a kedvenc Disney 
hősével. Nyakába akaszthatja Belle elvarázsolt 
rózsáját, Csingilinget vagy Olafot a hóembert. 
De kapható fülbevaló Bambival vagy Hófehérke 
tűzpiros almájával is. Mesésen elegáns arany 
és ezüst ékszerek lehet találni.
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ajándék surprise, gift

ötlet idea

heves intense, heavy

lázad riot

andalog hiking

kutakodik ferret

lakat lock

veszélyeztet risk, endanger

sorsjegy lottery ticket

kapar scratch

garantált guarantee

zseton token

zsák sack

beszerez purchase

fánk doughnut

inspiráló inspiring

elmorzsol crumb

könnycsepp teardrop

pompás tiptop, stunning

elvarázsolt enchanted

hóember snowman

fülbevaló earring

tűzpiros fiery red

mesés fabulous

elegáns stylish, elegant
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Biztos akad köztetek, aki a mai napig rajong 
az FPS játékokért, ahogy sötét folyosókon, 
gőzölgő fegyverünk csövének hamis 
biztonságában haladunk célunk felé és 
lőjük halomra a ránk törő ellenségeket. Egy 
jobban sikerült játék igazi adrenalin bomba 
lehet. Biztos elképzeltétek már, milyen 
lenne ott lenni személyesen, nem csak a 
klaviatúrát püfölni. Igen, egyre több helyen 
adott a lehetőség, hogy az ember elmenjen 
paintballozni a haverokkal szalmabálák 
és palánkok közé, nem beszélve a szintén 
egyre népszerűbb airsoftról, de valljuk 
be férfiasan: tök jó lenne úgy lövöldözni 
egymásra, hogy nem gyűjtünk be kék-
zöld foltokat. Mert azért védőfelszerelés 
ide vagy oda, a festékgolyó tud fájni, nem 
beszélve a műanyag lövedékekről. Ezért jó, 
hogy egyre több, különféle technológián 
alapuló lasertag aréna van az országban, 
elsősorban sajnos ez is inkább Budapesten 
és környékén, de februárban nyílt egy Laser 
Corner aréna Pécsett is.

Mi is az a lasertag aréna? Egyszerűen 
megfogalmazva olyan hely, ahol 
lézerfegyverekkel lehet egymással 
harcokat vívni. Mindehhez pedig nem kell 
mindenféle védőfelszereléseket magunkra 
aggatnunk, amik esetleg a mozgásunkat 
is akadályozzák; nincs szükségünk másra, 
csak egy fegyverre, és egy mellényre. Ez 
alatt pedig akár utcai ruhát is viselhetünk. 
Felszerelésünkön találati pontok vannak, 
melyek LED-es fénnyel világítanak. Ezeket 
kell az ellenfélnek eltalálnia.
Hogy eloszlassuk a jogosan felmerülő 
félelmet, fontos megjegyezni, hogy az 
itt használt lézer nem az a lézer, amivel a 
szemműtéteket végzik, ahhoz meg végképp 
nincs köze, amit pl. Chewbacca fegyvere 
lő ki a Star Warsban. Utóbbit egyébként 

még fel sem találták. A fegyverekhez 
használt lézeres technológiát folyamatosan 
fejlesztik, tesztelik, emberi szervezetre 
ártalmatlan!
Az általunk legjobbnak tartott Laser Corner 
nem a hagyományos palánkos-fedezékes 
felépítéssel rendelkezik, hanem rendhagyó 
módon egy két szintes üzlethelyiséget 
alakítottak át harci arénává, melyben helyet 
kapott egy valódi MI-8 katonai helikopter 
is. Ez nem csak dísz, hanem akár kiváló 
fedezékül is szolgálhat a harcosok számára.
Minimum hat, maximum húsz fő játszhat 
egyszerre, a vendégek pedig több 
„csomagból” választhatnak igényeik szerint. 
Fontosnak tartjuk kiemelni: minden csomag 
korlátlan italfogyasztást tartalmaz! :)

PROGRAMAJÁNLÓ
LASER CORNER
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KÖNYVAJÁNLÓ

A 2017-es év egyik legnagyobb szenzációja 
volt, hogy huszonhét év után újra 
képernyőre került a Twin Peaks sorozat, 
és a rajongók megtekinthették a harmadik 
évadot. Sok régről ismert arc tért vissza; 
majdnem mindenki vállalta a szereplést. 
Kivételt talán csak a Harry Truman 
sheriffet játszó Michael Ontkean jelentett, 
aki rég felhagyott a filmezéssel. Az örömbe 
persze üröm is vegyül, hiszen a színészek 
megöregedtek, többen el is hunytak az 
elmúlt években, így arról szó sem lehetett, 
hogy a történet ugyanott folytatódon, 
ahol abbamaradt. A David Lynch – Mark 
Frost alkotópáros pedig nem cifrázta túl a 
dolgot: ha az életben eltelt ennyi idő, akkor 
a történet fonalát is ugyanennyivel később 
vesszük fel. Ha azon rajongók egyike vagy, 
aki hűségesen és kitartóan végignézte a 
harmadik évadot, átlendülve a nehezebben 

emészthető részeken is, akkor te már 
tudod, hogy annak befejeztével több a 
kérdőjel, mint előtte. Sok szereplő eltűnt, 
de olyan szinten, hogy még csak meg sem 
említették őket.
Ha olyan rajongó vagy, aki szeretne 
egyértelmű válaszokat kapni legalább 
néhány kérdésre, akkor Mark Frost jelen 
könyve épp neked íródott. Mi lett Leo 
Johnsonnal, akit utoljára úgy láttunk, 
hogy a fogával próbál megtartani egy 
mérges tarantulákkal teli ketrecet? Hová 
tűnt Annie Blackburne, Cooper ügynök 
szerelme? Vagy épp mi lett a gyönyörű 
Donna Haywarddal, Laura Palmer legjobb 
barátnőjével? Ezekre, és sok egyéb 
kérdésre is most megkapjuk a választ.
 Hasonlóan a korábban kiadott Twin 
Peaks titkos története című könyvhöz, 
ebben is Tamara Preston ügynök kalauzol 
minket a rejtélyek világában (egy 
boncolási jegyzőkönyv erejéig az örök 
cinikus Albert Rosenfield is beköszön), 
ám annál sokkal olvasmányosabb módon. 
Minden tárgyalt szereplőhöz egy-egy a 
nevével ellátott külön akta csatlakozik, 
amiben Preston ügynök jól érthetően 
elmondja, amit adott személyről tudni 
érdemes, vagy tudni lehet. Hiszen ne 
felejtsük el, az elbeszélő nem mindentudó, 
csupán egy, az átlagnál beavatottabb 
tanúja az eseményeknek!
 Fontos kiemelni, hogy a könyv a 
harmadik évad eseményei után íródott, 
azaz nem kevés reflexió történik annak 
eseményeire is. Bizonyos kérdésekben 
eloszlatja a kétséget, mit is láttunk a 
képernyőn, csak hogy egy újabb rejtéllyel 
szolgáljon számunkra. A történet 
pedig nem ér véget, csak már nem a 
TV képernyőn vagy egy könyv lapjain, 
hanem a rajongók gondolataiban, s talán 
megeshet még, hogy egy nap új aktát 
nyitnak a Twin Peaks-ben lejátszódott 
eseményeknek.

Z.G.

Mark Frost: TWIN PEAKS – Az utolsó dosszié
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FILMAJÁNLÓ

Kevés film van, ami elmondhatja magáról, 
hogy olyan lélegzetvisszafojtva várják a 
rajongók, mint a Bosszúállók legújabb, 
harmadik részét. Ilyen érdeklődésre csak a 
legnagyobb blockbusterek hivatottak, mint 
pl. a Star Wars.
A Marvel filmes univerzuma az elmúlt 
években egyre csak szélesedett; újabb és 
újabb legendás hősök kaptak esélyt, hogy 
megszerettessék magukat a közönséggel. 
Ugyan mi volna csodálatosabb a rajongók 
számára, mint ha ezek az egyenként 
felépített hősök összefognának, hogy 
megküzdjenek egy igazán félelmetes 
ellenséggel? Mindez azonban nem ilyen 
egyszerű: a Marvel egy hatalmas univerzum, 
melynek az alapját adó képregény kiadás 
egy kézben van, a megfilmesítési jogok 
azonban egészen a közelmúltig több 
stúdiónál voltak. Hiába harcolt hát a 
képregények oldalain vállvetve Pókember 
Amerika Kapitánnyal, vagy csapott össze 
az X-men a Bosszúállókkal, a legismertebb 
karaktereket együtt szerepeltető film 
csak egy álom volt. Szerencsére azonban 
a Disney az anyagiakon nem spórolva 
elkezdte felvásárolni többek közt a Marvel 
karaktereinek jogait is, hogy a befektetett 
pénzből még több pénzt fialtasson. Ennek 
volt utolsó állomása a Fox felvásárlása, 
melynek jóvoltából mi rajongók nem csak 
azon izgulhatunk, vajon találkozik-e majd 
az Alien az Oroszlánkirállyal, de azon is, 
mikor fogják összetrombitálni az összes 
nevezetes hőst és csapatot egy hatalmas 
kalandra.
Az idén mozikba kerülő harmadik 
Bosszúállók film még nem lesz teljes ilyen 
szempontból, de a hírek szerint minden, az 
elmúlt években a filmekben felvonultatott 
Marvel hős meg fog benne jelenni, 
leszámítva a készítéskor még más kézben 
lévő X-men-t és Fantasztikus négyest. Az ő 
hiányuk talán a képregény rajongóknak lesz 
fájdalmasabb.

Nagy a titkolózás a film körül, még egy 
valamirevaló előzetest sem kaptunk. Az 
mindenesetre biztosra vehető, hogy nagy 
durranásnak szánja a stúdió. Erre enged 
következtetni az a tény is, hogy az elmúlt 
évek szuperhős filmjeiben rendre volt egy-
egy olyan jelenet, momentum, ami mintha 
épp a Végtelen háborút próbálná felvezetni. 
Mintha minden csak előkészítése volna 
egy hatalmas kalandnak, ami egyszer csak 
megérkezik majd épp idén májusban.
Amit lehet tudni, hogy a történet alapját a 
Végtelen hatalom (Infinity Gauntlet) című 
történet képezi, mely nálunk is megjelent 
pár éve képregényben. Ebben Thanos, a 
világuralomról álmodozó titán összegyűjti a 
végtelen köveket, melyek által gyakorlatilag 
isteni hatalomra tesz szert. Ez pedig akkora 
veszélyt jelent, hogy minden hős összefog, 
hogy valami módon legyőzhessék. Vajon mit 
érhet ellene Hulk ereje, Dr. Strange mágiája, 
vagy akár az ifjú, szárnyait próbálgató 
Pókember fürgesége? A harcba sokak 
örömére a Galaxis Őrzői is bekapcsolódnak, 
ám nekik nem csupán Thanossal, de a 
kamaszkorba lépett Groot jelentette 
problémákkal is meg kell küzdeniük. 
Izgatottan várjuk a végeredményt!

Z.G.

Bosszúállók: Végtelen háború
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Angol nyelvi feladatlap
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Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat! 

I./How do you build the next-generation internet?

Imagine ……………………… computers that can solve problems much …………………. than machines 
today. These “quantum computers” are being ……………………………. in laboratories around the world. 
But scientists have already taken …………………………………., and are thinking about a ……………………….. 
quantum internet that will have to be just as fast. It’s not easy to develop technology for a 
device that hasn’t technically been invented yet, but …………………………………… is an attractive field 
of research because the technology will enable us ………………………………… that are much more 
secure.
There are ……………………………… that will need to be solved in order to make a quantum internet 
possible:
 ………………………. quantum computers to talk to each other
 ………………………. communications secure from hacking
 ……………………….. messages over long distances without losing parts of the message; and
 ……………………….. messages across a quantum network

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

What is a quantum computer?

A quantum computer is a machine that  ……………………………………………………………………………….
In conventional computers  ………………………………………………………………………………………………………………

There are four types of quantum computers:

1. ……………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………

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

Pooling computer power

1. Miben tér el a quantum computer a klasszikus számítógépektől a hallott szöveg alapján? 
2. Mi a véleménye a tudósoknak?
3. Kicsoda Joseph Fitzsimons és mit mondott?

IV./ Válaszd ki a megfelelő szavakat a négyzetből és illeszd a szövegbe! (Az ehhez a 
részhez tartozó hanganyagot csak kitöltés után hallgasd meg!)

Quantum encryption
One of the key …………………………. of the quantum internet will be quantum key distribution (QKD), 
whereby a secret key is generated using a pair of ……………………………….., and is then used to 
encrypt information in a way that is impossible for a quantum computer to crack.
This technology already exists, and was first ……………………………… in space by a team of 
researchers from the National University of Singapore and the University of Strathclyde, UK, in 
December 2015. 
But it’s not just the encryption that we will need to build in order to secure our information in 
the quantum future.
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Scientists are also working on “blind quantum computer protocols”, because they allow the 
user to hide anything they want on a computer.
“You can write something, send it to a remote computer and the person who owns the 
computer can’t tell anything about it at all ……………………. how long it took to run and how much 
memory it used,” says Mr Fitzsimons.
“This is important because there likely won’t be many quantum computers when they first 
appear, so people will want to ……………………………. run programs on them, the way we do today in 
the cloud.”
There are two different ………………………….. to building quantum networks - a land-based network 
and a space-based network.
Both methods work well for sending regular bits of data across the internet today, but if we 
want to send data as qubits in the future, it is much more complicated.
To send particles of light (photons), we can use fibre optic cables in the ground. However, the 
light signal deteriorates over long distances (a …………………………….. known as “decoherence”), 
because fibre optics cables sometimes absorb photons. 
It is possible to get around this by building “repeater stations” every 50km. These would 
essentially be miniature quantum ……………………………………. that would try to repair the signal 
before sending it on to the next node in the network. But this system would come with its 
own complexities.

laboratories          except        applications                demonstrated
remotely               entangled photons             phenomenon              approaches

VI./ A hallott szöveg alapján döntsd el, hogy az állítás igaz vagy hamis! 
Land or Space?

The satellite sends the light signal to another satellite.
Jamie Vicary is a junior research fellow at Oxford University.
NQIT means Networked Quantum Information Technologies Hub.
Chinese scientist can teleporting entangled photons between two towns in China located 12 
000km apart.

by Mary-Ann Russon, bbc.com

http://bbc.com 
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A 2018. januári angol mp3-hoz tartozó feladatok megoldása:

Numbers are accurate

As I type this, snow is falling across the Sierras from one of the biggest storms in some 
time. When I looked at the weather today, it looks sunny and cool, a perfect day for 
skiing. But some of the slopes are closed. Why? The new snow might bring avalanches, 
and the slopes can’t be opened until the crew clears the danger with explosives.
The basic numbers from the weather report (temperature, cloud cover, humidity) don’t 
capture some of the special details. Avalanche scientists have more complicated mod-
els that do a good job of predicting when the snow will tumble, but the reality is that 
numbers tell only part of the story. This is why the ski companies send out teams to 
trigger potential avalanches just in case.
The computer industry’s infatuation with numbers has only gotten deeper as the buz-
zwords “big data” get more popular. The hard disks are filled with trillions of numbers, 
so there should be algorithms that can extract something intelligent from all of these 
numbers.
In reality, numbers tell only very specific things. They’re often quite useful, but they’re 
far from completely accurate.

Human language is consistent

One of the ways that developers punt is to put in a text field and let humans fill it with 
whatever they want. The open-ended comment sections are made for humans and 
rarely interpreted by algorithms, so they’re not part of the problem.
The real problem resides in structured fields with text. When my GPS wants me to 
choose a road named after a saint, it tells me to “turn onto Street Johns Road.” Road 
names with apostrophes also throw it for a loop. It’s common to see “St. John’s Road” 
spelled as “Saint Johns,” “St. Johns,” “Saint John’s,” and even the plural form: “Saint 
Johns.” The U.S. Post Office has a canonical list of addresses without extra characters, 
and it maintains an elaborate algorithm for converting any random address into the 
canonical form.

Time is consistent

It may feel like time keeps flowing at a constant rate—and it does, but that’s not the 
problem for computers. It’s the humans that mess up the rules and make a program-
mer’s life nasty. You may think there are 24 hours in every day, but you better not write 
your code assuming that will always be true. If someone takes off on the East Coast of 
the United States and lands on the West Coast, that day lasts 27 hours.
Time zones are only the beginning. Daylight saving time adds and subtracts hours, but 
on weekends that change from year to year. In 2000 in the United States, the shift oc-
curred in April. This year, the country changed clocks on the second Sunday in March. 
In the meantime, Europe moves to “summer time” on the last Sunday in March.
If you think that’s the end of it, you might be a programmer tired of writing code. Ari-
zona doesn’t go on daylight saving time at all. The Navajo Nation, however, is a big part 
of Arizona, and it does change its clocks because it’s independent and able to decide 
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these things for itself. So it does.
That’s not the end. The Hopi Nation lies inside the Navajo Nation, and perhaps to assert 
its independence from the Navajo, it does not change its clocks.
But wait, there’s more. The Navajo have a block of land inside the Hopi Nation, making 
it much harder to use geographic coordinates to accurately track the time in Arizona 
alone. Please don’t ask about Indiana.

Files are consistent

It seems that merely remembering the data should be something a computer can do. 
We should be able to recover the bits even if the bits are filled with many logical, stylis-
tic, orthographic, numerical, or other inconsistencies. Alas, we can’t even do that.
Whenever I ask my Mac to check the file system and fix mistakes, it invariably tells me 
about a long list of “permissions errors” that it dutifully repairs for me. How did the 
software get permission to change the permissions for access to my files if I didn’t give 
permission to do it? Don’t ask me.
The problems go deeper. About every six months, the built-in Mac backup software 
called Time Machine announces that the backup copy of everything has become cor-
rupted and the only way to fix it is to rebuild the entire thing. Quick, though, before the 
main computer explodes and all the data is lost.
These are only two examples of how file systems don’t honor the compact between 
user (the person supplying the electricity) and the machine (desperate needer of elec-
tricity). Any programmer will tell you there are hundreds of other examples of situa-
tions where files don’t contain what we expect them to contain. Database companies 
are paid big bucks to make sure the data can be written in a consistent way. Even then, 
something goes wrong and the consultants get paid even more money to fix the tables 
that have gone south.

We’re in control

We like to believe that our instructions are telling the computer what to do and that 
arrogant pride is generally true except when it’s not.
What? Certainly that may not be true for the average nonprogramming saps, un-
washed in the liniment of coding power, but not us, wizards of logic and arithmetic, 
right? Wrong. We’re all powerless beggars who are stuck taking whatever the machines 
give us. The operating system is in charge, and it may or may not let our code compute 
what it wants.
OK, what if we compile the Linux kernel from scratch and install only the code that 
we’ve vetted? Certainly we’re in control then.
Nope. The BIOS has first dibs over the computer, and it can surreptitiously make subtle 
and not-so-subtle changes in your code. If you’re running in the cloud, the hypervisor 
has even more power.
OK, what if we replace the BIOS with our own custom boot loader? You’re getting clos-
er, but there’s still plenty of firmware buried inside your machine. Your disk drive, net-
work card, and video card can all think for themselves, and they listen to their firmware 
first.
Even that little thumb drive has a built-in processor with its own code making its own 
decisions. All of these embedded processors have been caught harboring malware. 
The sad fact is that none of the transistors in that box under your desk report to you.
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További információk

Az A&K Magazinban nincsenek fizetett hirdetések.
Célunk a szórakoztatás és a közösségépítés.

Szeretettel várjuk a visszajelzéseidet az

olvaso@ak-akademia.hu

címre, hogy hónapról hónapra egyre színesebb,
szórakoztatóbb, érdekesebb magazint alkothassunk.

Nem kell félned, hírlevelet, spamet
nem küldünk!

http://olvaso@ak-akademia.hu
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