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„Hálás vagyok az új
évekért és új kezdetekért.
Alapvető szükséglete az
embernek, hogy időnként
újjászülessen.”
Richard Paul Evans

Kedves Olvasónk!
A 2018-as év számomra is egy ilyen új kezdet, egyfajta
újjá születés. Az előző évben valóra vált egy nagy álmom,
útjára indult az A&K Akadémia, egy olyan prémium
programozó képzéseket nyújtó központ, és egy olyan
barátságos és támogató közösség, ahol jó tanulni, ahol jó
együtt lenni és közösen fejlődni. Az elmúlt évből számtalan
emléket őrzök: az első csoportok lelkesedését, hatalmas
nevetéseket, emlékezetes pillanatokat. Nem kívánok mást
erre az évre sem, mint még több ilyen közös, örök emléket
tanítványainkkal. A jövőben is minden erőm és figyelmem
az Akadémia fejlődésének szentelem, így nagyon sok
újdonsággal, meglepetéssel és programmal készülök,
érdemes lesz követned az utunkat!
Kíváncsian várom a Te ötleted, véleményed, kritikád is az
olvaso@ak-akademia.hu címre minden hónapban, mert az
őszinte visszajelzéseidből tudunk a legtöbbet tanulni.
Nincs más hátra tehát, vágjunk bele a 2018-as évbe és
hozzuk ki belőle és magunkból is a maximumot! Szeretettel
várlak!
Markos András
az A&K Akadémia társalapítója
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Angol szókincsfejlesztés az A&K Magazin
segítségével
Az angol nyelvtanulásban is szeretnénk
segítséget nyújtani neked!
Ismered az autológiát? Ez a szép
megfogalmazása annak, hogy hangosan,
magadban beszélsz :). Vicces? Talán igen,
de nagyon hasznos! Lomb Kató, a híres,
magyar, 28 nyelven beszélő, 10 nyelven
tolmácsoló szakember is előszeretettel
alkalmazta ezt a technikát, és ha
valaki, akkor ő biztosan sokat tudott a
nyelvtanulásról.
Az autológia segítségével beszélgető
partner nélkül is hatékonyan fejlesztheted
a szókincsed és beszédkészséged,
remek kiegészítése lehet a mindennapos
nyelvtanulásnak. A technika lényege,
hogy egy adott témáról szabadon mesélj,
fennhangon, saját magadnak. Azzal, hogy
hallod a hangod, használod az újonnan
megtanult szavakat és kifejezéseket,
magabiztosságra teszel szert a szóbeli
kommunikációban, már nem lesz olyan
idegen a saját hangod, mikor megszólalsz,
és az új szavak is könnyebben rögzülnek.
Hiszünk abban, hogy minél több tanulási
technikát próbálsz ki, annál nagyobb
eséllyel bukkansz rá azokra a fogásokra,
amelyek működnek neked, és melyekkel
elérheted a kitűzött célod. Tégy egy próbát
velünk és az autológiával! Olvass el egy
érdekes cikket a magazinban, majd tanuld
meg az utána következő szószedetet és
kezdődhet is a játékos fejlődés!
Jó beszélgetést kívánunk és ne feledd:
Képes vagy rá, gyakorolj minden nap!
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Markos András vagyok, műszaki informatikus mérnök, az Oracle által hivatalosan elismert
professzionális Java programozó, Java oktató, mentor, az A&K Akadémia társalapítója.
Már gyerekkoromban is érdekeltek a számítógépek és a programozás, emlékszem, ahogy
4-5 évesen BASIC kódot másolok a Magyarországon oly híres Enterprise 128-as gépembe a
felhasználói kézikönyvéből és lelkesen módosítom és futtatom azt. Később Pascal-t tanultam
magánszorgalomból, majd pár évvel később ANSI C-re váltottam, amelyet szintén egy magyar
nyelvű tankönyvből sajátítottam el. Ekkor persze még nagyon kezdetleges programokat írtam,
a tervezési mintákról még csak nem is hallottam. C-s karrierem után C++-t tanultam, először
szintén saját kútfőből, majd az egyetemen (BME) 2 féléven keresztül. Az egyetemi képzés
nagyrészt elméleti síkon zajlott, de hasznos tudást adott, sikerült rendszereznem a tudásom.
A Java nyelvet kezdetei óta figyelemmel kísérem (1996), de aktívan az 1.3-as verziója óta
fejlesztek benne (2000). Jelenleg Java 9-ben kódolok.
Tanítási ambícióm régre nyúlik vissza, már gimnáziumi éveim alatt is korrepetáltam matekot,
számítástechnikát. Egyetemi éveim alatt ez kiegészült az angol és a Java nyelv oktatásával,
és végül az A&K Akadémia megalapításában csúcsosodott ki, ahol a 17 évnyi tapasztalatomat
osztom meg veled.
Korábban 8 évig a Sony-nál dolgoztam technológiai vezetőként egy 12 fős projekten, ahol
egy szerződés- és jogkezelő rendszer fejlesztését végeztük. Jelenleg főállásban az A&K
Akadémián tanítok, könyvet írok és saját szoftvereket fejlesztek.
ak-akademia.hu
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Markos Katalin vagyok, coach és mentor, pszichológus hallgató, az A&K Akadémia
társalapítója.
Képzéseinken angol és magyar nyelven motivációval, tanulástechnikával, prezentációs
technikákkal, kommunikációval és állásinterjú felkészítéssel foglalkozom. Egyéni és
csoportos coaching alkalmakon érintjük az önismeret, önbizalom, stresszkezelés,
időgazdálkodás, döntéshozás, teljesítményproblémák és asszertív kommunikáció területeit is.
Meggyőződésem, hogy megnyílni és fejlődni csak biztonságos közegben lehet, így munkám
során a titoktartás, empátia, ítélkezésmentesség és a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF)
etikai irányelveinek követése alapvető számomra. Jelenleg a nemzetközi coach minősítésem
(ACC) elérésén dolgozom nagy lelkesedéssel.
Világéletemben segíteni akartam másoknak. Hosszú út, több egyetem, tanfolyam és közel
200 óra önismeret vezetett az élelmiszermérnöki, majd a sürgősségi egészségügy mentőtiszt
képzésétől az A&K Akadémia megalapításáig. Jelen voltam emberek születésénél és halálánál
és ez örökre meghatározta az életem. Legjobb tudásom szerint segíteni szeretnék másoknak,
hogy olyan életet élhessenek, amilyenre mindig is vágytak. Épp ezért elköteleztem magam
a folyamatos szakmai és személyes fejlődés mellett. Jelenleg a Károli Gáspár Református
Egyetemen folytatom pszichológiai tanulmányaimat. Nagyon szeretek nyelveket tanulni.
Jelenleg angol, olasz, német és eszperantó nyelven beszélek.
Ha úgy érzed, hogy szeretnél velem beszélgetni, vagy kérdésed van, keress nyugodtan!
További információkat találsz az A&K Akadémia önfejlesztéssel foglalkozó oldalán is:
ak-coaching.hu
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Törék Eszter vagyok, az A&K Magazin angol mp3 hangjaként fogtok majd ismerni.
Tavasszal szereztem meg a BA diplomámat az ELTE BTK Anglisztika szakán, ősztől pedig
folytatom a tanulást az ELTE BTK Angol Irodalom mesterképzésének keretein belül.
Jelenleg kora újkori/ reneszánsz költészettel foglalkozom, a szakdolgozatomat Shakespeare
szonettjeiről írtam.
Szabadidőmben legszívesebben a barátaimmal vagyok, nagyokat sétálok, vagy az ukulelémen
játszom, de egy jó filmet sem vetek meg, ha arról van szó.

Tördelés és grafika: Horváth Andrea
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CSEPPFOTÓZÁS
- a pillanat varázsa
A borítón látható csodálatos kép fotósa
Szeles Miklós, szoftverfejlesztő, fotós,
édesapa és férj. Amikor először megláttam
Miklós képeit, nagyon nagy hatással voltak
rám, ezért úgy gondoltam, az A&K Magazin
olvasóinak is látnia kell őket. Egy nyugodt
szombat délután beszélgettem Miklóssal
fotózásról, érzésekről, jövőbeni tervekről.
Fogadjátok szeretettel az ekkor készült
riportot:
Miért pont a cseppfotózás lett a hobbid?
3 évvel ezelőtt egy téli napon jött az
ötlet, hogy kipróbálom. Nagyon tetszett,
hogy milyen látványos képeket lehet ilyen
technikával készíteni. Különösen érdekes
volt számomra, hogy úgy éreztem, a
cseppfotózásban találkozik a szakmám és
a hobbim. Nem csak kézzel csepegtetek,
hanem elektronikus szelepvezérlést
csináltam, ami egy komoly kihívás volt, hogy
meg tudom-e valósítani. Sokat kellett utána
olvasnom és persze ki kellett találnom,
hogyan épül fel. Végül szereztem egy
Arduino-t…

Arduinot?
Igen, ez egy kis programozható vezérlő,
vannak kimenetei, amelyekre különböző
perifériákat például LED-eket, szelepeket
lehet illeszteni, és vezérelni. Kijelző
is köthető rá. C/C++ nyelven lehet
programozni. Eleinte minden egyes
paraméterváltáshoz újra fel kellett töltenem
a programot, de elég körülményesnek
éreztem ezt, úgyhogy Java-ban készítettem
egy grafikus felületet hozzá, amellyel be
tudom állítani, hogy mennyi ideig legyen
nyitva a szelep, majd egy gombnyomással
át tudom küldeni a beállítást az Arduinora. Eleinte persze nem mindig sikerült úgy,
ahogy szerettem volna, de viszonylag
hamar sikerélményem lett benne.
Kritikus vagy a munkáddal szemben?
Nagyon. Sok száz képet készítek
egy alkalommal, és általában 200300 képenként egyet ítélek meg arra
érdemesnek, hogy végül megmutassam
a nagy nyilvánosságnak. De úgy érzem,
megéri, hogy válogatok.
Mit szeretsz a cseppfotózásban a
legjobban?
Tetszik benne, hogy itt a véletlennek is
nagy szerepe van. Nem jutottam el arra a
szintre, hogy mindent kontrolláljak, nagyon
sok múlik a “csillagok együttállásán” is
is. Nagyjából kitalálom, hogy mit akarok
csinálni, milyen legyen a világítás, hányat
csepegtetek, de hogy abból konkrétan mi
lesz végül, azt nem lehet biztosan tudni.
Milyen folyadékokat használsz
csepegtetéshez?
Váltogatni szoktam. A víz nem a legjobb
választás. Nem elég sűrű, és emiatt
nagyon szétfröccsen. Sűríteni és színezni
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szoktam guargumival és glicerinnel.
Olvastam, hogy kukoricakeményítőt és
xantálgumit is szoktak használni, még
nem próbáltam. Magukat a cseppeket nem
tudod megvilágítani, merthogy átlátszók
alapvetően, ezért az egész világítás hátulról
történik. Viszont, ha mondjuk tej lenne,
vagy tejszerű folyadék, ami nem átlátszó,
akkor már máshogy érdemes világítani,
hogy abból valami látványos eredmény
születhessen.
Hogyan képzeljük el, a lakásban van egy
kis csöpögtetős sarkod, és ott készülnek a
képek?
Igen, így indult. A hálószobában, az
íróasztalon építgettem a szerkezetet. A
feleségem, Panni nagy türelemmel tűrte a
próbálkozásaimat. Ez azóta kinőtte magát.
Ma már két fotós kollegámmal bérelünk egy
pincét a lakásunk alatt, ott egy fotóstúdiót
alakítottunk ki, és van egy külön kis zugom,
ott szoktam cseppfotózni.
Gondoltál rá, hogy komolyabban tanuld a
fotózás elméletét?
Természetesen. Több tanfolyamot végeztem
már és jelenleg is egy OKJ-s fotós képzésre
járok, ősszel ér véget.
A programozó tanfolyamainkon is
tapasztaljuk, hogy időnként csökken
a motiváció, elfogy a lendület. Ez
a fotózásnál is megjelent? Volt a
motivációdban mélypont, amikor úgy
érezted, hogy abbahagyod?
Persze, ebben is eljött ez a pont, nem is
egyszer. Megcsináltam az Éviránytűt, és
ebbe belefoglaltam, hogy megépítem ezt
a szerkezetet, jöttek a látványos képek
és pozitív visszajelzések, akkor nagyon
örültem. Ez vitt előre nagy lendülettel.
Utána „elhalt”, nem csináltam, szét is
szedtem az egészet. Végül hiányzott, és
újrakezdtem, felépítettem a berendezést
megint. Most a fotós brandemet építem (bár
nem gondolom, hogy valaha ez lesz a fő
állásom, mert a szoftverfejlesztést nagyon
szeretem), de fontosnak tartom, hogy jelen
legyek, mint fotós, megtalálják a képeimet

akik akarják. Emiatt néhány hete megint
kimaradt a fotózás maga. De visszatérek
majd és folytatom, mert nagyon tetszik
egyébként, hogy ez a tűnékeny makro világ,
ami az emberi szem számára lényegében
láthatatlan, megörökíthető.
Milyen kihívásokkal szembesültél?
Technikailag sok kihívás volt ebben. Maga
a berendezés megépítése például. Lehetne
készen is venni, de én nem tettem.
Miért nem?
Mert pont az a fejlődési lehetőség tetszett
benne, hogy van benne szoftverfejlesztés
és elektronika is, megragadott, hogy össze
tudom kombinálni a legjobban szeretett
dolgaimat. Ha megveszem, ez az élmény
elveszik, de legalábbis csökken.
Ezen kívül kihívás még az is, hogy szinte
teljesen sötétben készülnek a képek, és a
vakuvillanás az egyetlen, ami kimerevíti
a pillanatot, de ez is csak akkor igaz, ha
a vaku gyenge, mert minél erősebb a
vakuvillanás, annál tovább tart, és akkor
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lekésem az optimális pillanatot. 1/8000 mp
nem elég, 1/30000 mp vagy 1/40000 mp kell
ahhoz, hogy ki tudjam merevíteni a cseppek
ütközését, és ez nagy kihívás volt.
Ráadásul nagyon kicsi a mélységélesség
is. Minél inkább lemegy az ember a makro
világba, annál kisebb lesz az a tartomány, amit
még élesen meg tud jeleníteni a gép. Nem
tudok sorozatot fotózni, mert egy cseppre
egy képet tudok ellőni, és utána elmúlik a
pillanat, a következő kép már más lenne. Mire
a második képet ellőné a gépem, már semmi
nincs az egészből. Ebben az is izgalmas, hogy
egyetlen esélyem van elcsípni a megfelelő
pillanatot.
Amikor emberi portrékról van szó, előkerül
a retusálás kérdése. Mi a helyzet a
cseppfotózás terén? Szoktál retusálni?

buborékokat is behoznak a képbe. Majd
meglátjuk, hogy ilyen szempontból mit hoz
a jövő. Gondoltam már rá, hogy esetleg egy
naptárat készítenék. Jó lenne megtalálni a
megfelelő színvilágot minden hónaphoz, de ez
még konkrétan nem született meg.
Versenyeken indultál már a képeiddel?
Igen. A fotozz.hu –n az egyik képem a hónap
képe volt, 2015 Március.
Egy másik képem pedig egy online
fotóversenyen lett második, több ezer
jelentkezőből.
Ezek jóleső visszajelzések voltak más
fotósoktól is. A kép, ami a hónap fotója
lett, nagyon megmaradt bennem. Olyan,
mintha egy üveg lenne. Ez a kép különleges
számomra.
Hol találkozhatunk még a képeiddel?

Minimális szinten, pl. kósza vízcseppeket
leszedek, illetve a horizontvonalat lágyítom.
De a cseppek alakja és színe eredeti. Mind a
való élet szüleménye, tényleg megtörtént
események, nincsenek módosítva.
Megismételhetetlen, lenyűgöző pillanatok
ezek.
Milyen jövőbeli elképzeléseid vannak fotózás
terén? Változtatsz a technikán majd?
Sok lehetőség van. Lehetne játszani a
szelepek számával, a folyadékokkal, vagy
akár a világítással is. Sok olyan kép van, ahol
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Facebookon van egy oldalam: @szelesphoto ,
illetve Instagramon: szelesphoto
Milyen méretben vásárolhatók meg a
képeid?
A képeim A4-es mérettől akár 120x80 cm-ig,
többféle méretben rendelhetők, vakrámázott
vászonkép formájában.
Köszönöm szépen a beszélgetést!

Oldd meg a feladatot, küldd be nekünk a helyes megfejtést az
olvaso@ak-akademia.hu email címre
és nyerj A&K Akadémiai ajándékcsomagot! :)
Beküldési határidő: február 26.

23 új elítélt érkezik a helyi börtönbe.
A börtönőr ezzel fogadja őket:
„Bár börtönbe kerültetek, ha megoldjátok a
rejtvényt, elengedlek benneteket! Hallgassátok
meg a feltételeimet és gondolkodjatok csapatként!
Megbeszélhettek egy stratégiát a mai nap folyamán,
de holnaptól mindenki magánzárkában lesz, és nem beszélhettek többé
egymással. A börtönben van egy szoba, amelyben 2 villanykapcsoló van. Egyik
sem működik. Mindegyiknek csak fel vagy lekapcsolt állapota van. Nem árulom el
jelenlegi helyzetüket. Holnaptól minden nap véletlenszerűen ki fogok választani
egy elítéltet közületek, és elkísérem ebbe a szobába. Az elítélt kiválaszthatja az
egyik kapcsolót, amit átvált a másik helyzetbe, de csak az egyiket kapcsolhatja
át. Utána visszakísérem a cellájába. Senki más nem fér hozzá a kapcsolókhoz
és én sem kapcsolom át őket. Lehet, hogy többször is ugyanazt az embert
választom majd.
Hogyan juthattok ki? Bármikor jelezhettek, hogy most
már mindenki járt a szobában. Ha ez az állításotok
igaz, akkor mindenkit elengedek. Ha hamis,
mindannyian meghaltok.”
Milyen stratégiát beszélhetnek meg, amivel
biztosan kijutnak élve?
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Örömmel értesítünk, hogy elindítottuk a felvételi folyamatot
a 2018 elején induló új csoportunkba az A&K Akadémián!
Olvasd el ajánlatunkat és jelentkezz hozzánk!

Miből áll egy Komplex Java Programozó 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!

További részletek és a jelentkezés feltételei a honlapon:
ak-akademia.hu/java-fejleszto-kepzes
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SZÓRAKOZTATÓ ROBOTIKA
- 7 ÁLLATI KÜTYÜ
Hexa
Bárhová képes elsétálni ez a lassú, rákra
emlékeztető hat lábú kis robot, melyet
a Vincross fejlesztett ki. Sétál lépcsőn,
rugalmasan manőverezik nehezebb
terepen is, sötétben is lát, és térérzékelése
is van. MIND operációs rendszert használ,
mely a telefonoddal is kezelhető. Mindenki
számára nyitott, hogy új skilleket fejlesszen
HEXA-hoz, így majdnem olyan, mint egy
tanítható kis házi kedvenc. Megtaníthatod
táncolni, tárgyakat mozgatni, jönni-menni.
1000 dolláros kezdő áron értékesítik a
közeljövőben.

Miro
Az aranyhalakat utánzó robothal
egy ápolást nem igénylő dekorációs
robot akváriumokba, modern
szálláshelyekre. A hal villog, világít,
úszást imitál. Szerintem kissé ijesztő,
de ízlések és pofonok különbözőek.

Robugtix T8X
Sokban hasonlít a Hexa-hoz, de homogén
szürke, gumiszerű felülete és kicsivel
gyorsabb mozgása egészen pókszerűvé
teszi ezt a robotot. A feji részen kör
alakú vörös led világítással hozta rám
a frászt, mikor először láttam, képen
csak kék leddel találtam. A viselkedése
teljesen pókszerű, 26 kisebb motor
biztosítja ezt. Vezeték nélkül irányítható,
okostelefon segítségével. Szintén tovább
programozható és személyre szabható kis
házi kedvenc.
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Bionic bird
A korábbiaknál sokkal barátságosabb
játék ez a bionikus madárrobot, mely
könnyedén repül, utánozva a madarak
mozgását. 100 méteres távolságban
irányítható, 9 gramm súlyú,
kifejezetten gyermekjáték.

Smart bird
A madárrobotok egy következő
fejlesztése a Festo-tól a smart bird,
mely leginkább egy sirály mozgására
emlékeztet. Könnyed szárnycsapások,
közepes méret. Nem csak fel és
leszállásra képes, de meg is tud pördülni
a levegőben. Tényleg lenyűgöző látvány,
és kamerái segítségével közvetíteni is
tudja, amit lát.

Spot Mini
A Boston dynamics kutyaszerű házi
robotja kifejezetten aranyos benyomást
kelt. A négylábú robot kisméretű
kutyákat másoló mozgása révén
könnyedén közlekedik a lakásban, de akár
kültéren is. Képes tárgyakat elpakolni,
vagy lépcsőzni is. Rugalmas, gyors
mozgású szerkezet, mely eléri a 30kg-t
is. 90 percig tart feltölteni. Kamerákat és
mozgásérzékelőket is tartalmaz.

E motion butterflies
Ez a robot tényleg nagyon szép. A
pillangók mozgását másoló kis szerkezet
színes szárnyakkal könnyedén repked
a levegőben. Az egész robot egy kis,
ceruzánál is kisebb méretű testből indul
ki, a nagy szárnyak csak ernyőknek
tűnnek. Gyors mozgású, játékos kis kütyü.
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szórakoztató
bárhová
sétál
rák
kifejleszt
közeljövő
aranyhal

amusing, entertaining
anywhere (to any place)
take a walk, walk
crab, crayfish
develop, evolve
near future
goldfish

ápolás

nursing, care

homogén

homogeneous

led
viselkedés
barátságos
könnyed
irányítható
leszáll
lenyűgöző
kamera
rugalmas
mozgásérzékelő

light-emitting diode
habit, manner, attitude
friendly, nice, pleasant
easy, fluent
leadable, manageable
descend, fly down
impressive, overwhelming
camera
adaptable, elastic
motion sensor

szárny

wing

repked

fly, fly-up, wing the air

ceruza

pencil

ernyő
játékos
kütyü

umbrella, diaphragm
playful, gambler
widget
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HASZNOS ESZKÖZÖK A
HÉTKÖZNAPOKRA
Zanco Tiny T1
A világ legkisebb mobiltelefonja. Elsőre nem tűnhet túlságosan jó
ötletnek egy néhány centis telefon, de gondolj bele sportolás,
utazás vagy munka közben, mikor ki kell öltöznöd, és az öltöny
zsebét akarod tele pakolni, vagy mozgás közben mennyire
praktikus, hogy kis helyet foglal, és a funkcióját így is betölti.
Nano sim kártyával, 13g súllyal került forgalomba.

Lézer billentyűzet
Bluetooth-szal kapcsolódik a telefonodhoz, és egy piros kis lézerrel
kivetíti a közelben levő felületre a billentyűzet gombjait. Több
nyelvet is képes kezelni, és átállítható akár zongora billentyűzetre is,
melynek segítségével zenélni is tudsz. USB csatlakozóval tölthető,
könnyedén magaddal viheted bárhová. Az akkumulátora segítségével közel 10 óráig
bírja egy töltéssel.
Finger Pow
Az okostelefonok egy remek kiegészítője ez a kis eszköz, mely akkor
nyújt számodra plusz energiát, amikor a legnagyobb szükséged van
rá. Ez a hordozható eszköz képes töltést biztosítani a telefonodnak,
amikor nincs csatlakozó a közelben. Kisméretű és vezeték nélkül
működő plusz akkumulátor. Mágneses csatlakozója van. A tesztek
szerint egy iPhone 8-asnak 30 perc alatt 25% plusz töltést tud
biztosítani. Vízálló, kis mérete miatt könnyen hordozható, megbízható segítség a
munkahelyen vagy utazás közben.

Voltaic Generator
Napelem a laptop táskában, jó ötlet, ugye? A Forbes Traveler
szerint is. A táskába épített napelem elég energiát képes termelni
ahhoz, hogy feltöltse a laptopod nagyjából 5 óra alatt. A súlya kb.
2 gramm és 43x31 centis kivitelben kapható. A vastagsága kb.
10 cm. Vízálló. Kb. 100 000 forintos áron lehet hozzájutni. 1 óra
alatt akár 45 percnyi laptop használatot is lehetővé tesz. El tudod
képzelni, hogy szép időben a parkban dolgozz vagy egy kávézó
teraszán? Ha nem vagy csatlakozóhoz kötve, akkor ez lazán
megvalósulhat.
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billentyűzet
lézer
kivetít
átalakítható
zongora

keyboard, finger-board
laser
project
transformable, invertible
piano, pianoforte

kiegészítő

accessory

csatlakozó

connector

vízálló
hordozható
feltölt
megvalósulás
praktikus
kártya
forgalomba hoz
napelem
termel

water resistant
portable
charge
materialization, fruition
practical, sensible
card
release, negotiate
solar cell
crop, produce, generate (energy)

hasznos

beneficial, profitable

hétköznap

weekday, workday

kapcsolódik

connect, join

akkumulátor
%
szüksége van vmire
táska
energia
terasz

accumulator, battery
per cent, percent, centile
have need of sg., need sg.
bag, case
energy, power
terrace, deck, bench
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10 ÖTLET
A 2018-AS ÚJÉVI FOGADALMADHOZ
1. Ai Chi
Az Ai Chi egy vízben végezhető edzésforma,
mely remek választás relaxációhoz, fizikai
rehabilitáció során. Légzéstechnikával
kombinálják (14-16 légzés percenként). Erősíti
az izmokat, miközben kíméli az ízületeket.
Qigong és Tai chi elemeket tartalmaz. 1993ban fejlesztette ki Jun Konno, Japánban. Vállig
érő vízben végrehajtható gyakorlatsor, mely
egyedül és csoportosan is végezhető.

2. BodyART
Egyszerre erősít és nyújt. Különleges
kombinációja a jógának, gyógytornának
és pilatesnek, de dinamikus mozgás, így
egy pörgős edzésforma. Segédeszközt
nem igényel, és önállóan is végezhető.
Egy jógamatrac azért nem árt.

3. BOSU tréning
Ezen az Egyesült Államokból származó
tréningen már használhatsz eszközt, egy
félbevágott, hatalmas labdát, melyen
egyensúlyozva erősítheted az izmaid.
A BOSU a „booth sides up” rövidítéséből
ered. Az eszköz mindkét oldala alkalmas
edzésre. Fejleszti az állóképességet,
egyensúlyérzéket, koordinációt, miközben
kíméli az ízületeket.
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4. Step aerobic
Remek koreográfiák, tempós zenék, a végén erősítő edzéssel, step
padon. A pad magassága 10 és 25 cm között állítható. Segít az
izomtónus javításában, zsírégetésben. Intenzív aerob mozgás. Nem
árt a gyakorlás, kezdőként nehogy elessünk a padban.

5. Hot Iron
Súlyzós edzés, így a súlyok kiválasztása és a
rúd helyes tartása kiemelt jelentőségű edzés
során, hogy elkerüld a sérüléseket. A mozdulatok
lassabbak, tudatosabb a kivitelezés, mint egy
hagyományos aerobic órán. Sokan esküsznek
rá, mások szerint pedig inkább divatos, mint
eredményes. Te próbáltad már?
6. Bikram jóga
Hőség és hatha jóga. A terem kb.
40 fokos, a páratartalom 40%.
A felmelegített ízületek kevésbé
sérülékenyek, a pulzus pedig
már a meleg hatására emelkedik.
Fokozottabb az izzadás, mint egy
átlagos jóga óra alatt. Egy foglalkozás
90 percig tart, és a gyakorlatok
sorrendje kötött. Minden gyakorlatot
kétszer végeznek el ez idő alatt.
7. Deep Work
Gyors, energikus zene, sok guggolás,
kitörés, fekvőtámasz. Leginkább nők között
népszerű mozgásforma. Tartalmaz BodyArt
elemeket is. Eszközt nem igényel, végig saját
testsúllyal dolgozunk. Brutális kalóriaégető,
intenzív, javítja az állóképességet, növeli az
izmok rugalmasságát.
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8. Pilates
Egyenletesen és fokozatosan nehezedő
gyakorlatokkal segíti elő az izmok fejlődését.
Sokat segít az egészséges testtartás
kialakításában, erősíti a mélyizmokat.
Légzéstechnikával kombinálva
kifejezetten hatékony.
Joseph Pilates (a Pilates torna
megalkotója) hat alapelvet fogalmazott
meg módszeréhez: koncentráció, kontroll,
központosítás, légzés, áramlás és precizitás.

9. Spinning
Nagyon magas intenzitású,
szobabiciklin végzett edzésforma,
komoly kardió edzés. Fejleszti az
állóképességet és rengeteg kalóriát
égethetünk el vele. Egyes számítások
szerint akár 800 kalóriát is óránként.
Nagyon óvatosan érdemes kezdeni,
bemelegítéssel és fokozatosan
növekvő terheléssel, mert igénybe
veszi a testet. Kiemelt jelentőségű a
folyamatos folyadék utánpótlás is.
Kiválóan csökkenti a feszültséget,
így vizsgaidőszakban vagy stresszes
munka mellett kifejezetten ajánlott.

10. Aquawallgym
A víz ellenállásával szemben végzett
gumiköteles gyakorlatok intenzív edzést
biztosítanak, miközben az ízületekre kisebb
terhelés jut, védve ezzel a sérülésektől. A
kötelek beállításától függően a kezdők és a
legedzettebb sportolók is megtalálják a nekik
való optimális nehézségi szintet.

20

edzés
remek
relaxáció
kombinál

training
great, lovely,
relaxation
combinate, combine

erősít

boost, intensify

kímél

spare

kifejleszt
nyújt
pörgős, energikus
tréning

develop, expand
dilate, extend
energetic
training, workout

egyensúlyoz

balance, equilibrate

állóképesség

endurance, fitness

zsírégető
esküszik vmire
átlagos
fekvőtámasz

fat burner
swear by, swear on
average, common
press-up, pull-up, push-up

testsúly

bodyweight

brutális

brutal, brute

fokozatosan

by degrees, by small and small

légzéstechnika

breathing, breathing technique

áramlás
precizitás
bemelegítés
kötél
eredmény

flow, stream
precision
warm-up, warming-up
cord, rope
achievement, accomplishment
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A TANULÁSI HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE
ÖNISMERETTEL
Az önismeret nem csak a kapcsolatainkban,
de a szakmai fejlődésünk és a tanulás terén
is jó alapot ad a megfelelő módszerek és
utak kiválasztásához. Ha úgy gondolod, hogy
a tanulás lassan és nehezen megy neked,
talán érdemes átgondolnod, hogy milyen
módszerekkel próbálkoztál eddig.
Tanulástechnikai előadásaim során gyakran
beszélgetünk arról, hogy mely technikák azok,
amelyeket a leggyakrabban használunk. Mindig
felmerül a gyakori ismételgetés, magolás, a
szövegkiemelő (sokszor indokolatlan mértékű)
használata, a „lényeg” aláhúzása, hangos
tanulás vagy a puskaírás. Néhányan írnak
jegyzeteket is, de sokszor olyan részletesen,
mintha a tankönyv teljes szövegét másolnák le.
Tényleg csak így lehet? Összegyűjtöttem ebben
a cikkben néhány alternatív megoldást, melyek
talán segíthetnek neked is a következő kihívás
során rendszerezettebben és könnyebben
megtanulni az anyagot. Mi
alapján érdemes választanod?
Próbálgasd őket, keresd az utad,
reflektálj a tapasztaltak alapján és
légy őszinte magadhoz!
Melyik a te utad?
Születésünk napjától kezdve folyamatosan
tanulunk. Kicsi gyermekként nem készítünk
jegyzeteket a világról, mégis egy nap alatt többet
tanulunk, mint felnőtt fejjel egy év alatt. A nyilvánvaló
testi, agyi fejlődésen túl vajon mi lehet ennek az oka?
Az, hogy nem válogatunk az érzékeink között, mindent
egyszerre használunk. Tanulunk látással, hallással,
használjuk mind az öt érzékszervünket. Egy kisbaba
mindent a szájába vesz, megízlel, megrág. Akkor is
egymásra teszi a kockákat, ha azok folyton ledőlnek,
kísérletezik, újra és újra próbálja, míg sikerül. Amikor
felnőttként nyomtatott papírlapról olvasással tanulunk
(és sehogy máshogy), minden más érzékszervünket
kizárjuk a tanulási folyamatból. Nem tud olyan
hatékony lenni, mintha nyitnánk az anyag felé, és
megpróbálnánk más érzékeinkkel is megismerni,
miről is tanulunk.
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Hogyan tanuljunk?
Nagyon fontos, hogy a tanulás ideális
körülményeit igyekezzünk megteremteni.
A hatékony tanulás előfeltétele a
tanulásra való felkészülés. Nem lehet
eredményesen tanulni alvásdeprimált
állapotban, éhesen, stresszesen, vagy
betegen. Az önismereted segít abban
is, hogy megfelelő időpontot válassz a
tanulásra. Nem mindenkinek azonos a
ritmusa, az igényei, a hangulata a nap
során. Ha szeretnéd tesztelni magad,
érdemes különböző napszakokban
próbálkoznod a tanulással, lehet, hogy
van ideálisabb időpont annál, mint amit
eddig választottál.

Nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak
a tanulásra!
Vizualitás
Ha tankönyvből kell tanulnod, mindenképp
csökkentened kell az anyag mennyiségét,
mert nem lesz sem időd, sem kedved több
száz oldalt átolvasni több alkalommal. Erre
sokan használják a szövegkiemelőt és a
jegyzetelést. De ritkábban hallom azt a
megoldást, hogy fordítva gondolkodik valaki
és kihúzza a nem fontos részeket. Pedig ez
is sokat segíthet a lényeg meglátásában.
A vizualitáson belül nem csak a sorok
kiemelése segíthet. Használj (lehetőleg
saját kézzel és színesben elkészített)
ábrákat, grafikonokat, elmetérképet.
Rendszerezz a saját logikád alapján, készíts
egyedi jegyzeteket! Ne mondatokat írj ki,
hanem olyan kulcsszavakat, hívószavakat,
melyekről az adott anyagrész eszedbe jut! A
hatékony vizuális tanulás titka tehát a kevés
szó, színek, saját ábrák! Sokat olvashatunk
a gyors és szelektív olvasási technikákról
is. Bevallom, én még nem próbáltam, de ha
te igen, kíváncsian várom tapasztalataidat
az olvaso@ak-akademia.hu címre. Oszd
meg velünk, hogy milyen eredménnyel
alkalmazod ezeket az olvasási technikákat a
tanulás során!
Hallás
Csendben vagy zene mellett tanulsz?
Hangosan mondod fel magadnak az
anyagot, vagy némán ismételsz? Próbáltad
már felvenni a saját hangod és mp3-ban
visszahallgatni a nap folyamán? Nagyon
hatékonynak mutatkoznak a ritmusos

tanulási módszerek, versek, dalszövegek,
mondókák. Gyermekkorban és felnőttként
is gyorsabban tanulunk meg olyan
szövegeket, melyeknek ritmusa van,
rímei, dallama. Nem ritkák azok a slágerek,
melyeket elég egyszer meghallgatnod és
legalább a refrént biztosan meg is tanultad
abban a 3 percben, míg tartott. Miért ne
tehetnéd ezt meg a tananyaggal is? Ha nem
is tanuláshoz, de a hangulatod emeléséhez
mindenképp javaslom a zenét. Akár a
tanulási szakaszok közé beiktatni a kedvenc
számaid és kiengedni a feszültséget,
nagyon hasznos.
Nem csak zenével és ritmussal
tanulhatunk. Érdekes előadások,
karizmatikus előadók segítségével is sok
fontos információt megjegyezhetünk
egy adott témában. Ha tanulsz,
keress alternatív segédanyagokat,
TED előadásokat, audio anyagokat,
hangoskönyvet az adott témában! Minél
több oldalról közelíted meg a témakört,
annál nagyobb eséllyel találsz logikai
kapaszkodókat, melyekre építhetsz. Minden
előadásból és
segédanyagból másmás információ fog
megragadni, de
mindegyik hasznos
lesz.
Ezek mind passzív tanulási
módok, melyek hatékonysága
igen alacsony szintű,
legfeljebb a tananyag 3040%-át tudod így elsajátítani.
Léteznek azonban olyan
aktív tanulási módok,
melyek hatékonysága a
korábbiak akár duplája
is lehet. Ilyenek a
tanulócsoportok, a
gyakorlati
oktatás,
egymás
tanítása,
előadások
tartása.
Nézzük
sorban
ezeket is!
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Verbalitás
Egy logikus vita, érvelés, kérdések
feltevése segít átlátni az információk
közötti kapcsolatokat. Érdemes tehát
tanulótársakkal átbeszélni az anyagot,
egyedüllét esetén hangosan felolvasni
a szöveget különböző stílusban, ha a
lehetőség adott, akkor összefoglalni,
előadást tartani másoknak belőle. Egy
ilyen feladat segít abban, hogy kiemeld a
fontos pontokat.
Logika
Ha te is csak azt tudod hosszabb távon
megjegyezni, amiben megtalálod a logikát,
az összefüggéseket, akkor érdemes kreatív
utakat keresned ezek felfedezésére.
Törekedj arra, hogy megértsd a „miért”eket, kérdezz magadtól nehéz kérdéseket és
kutass a válaszok után! Akár listát is írhatsz
azokról a dolgokról, melyeket még nem látsz
át, és azokról, melyeket már értesz. Ha a
megtanulandó anyag nem építhető logikára
(számsorok, szavak, felsorolás, adatok, stb.),
akkor keress kiejtésbeli vagy jelentésbeli
kapcsolatokat, ritmust, szimmetriát! Próbálj
asszociálni történetekre és azok között
keresni az összefüggéseket. Talán tovább
tart, mint magolni, de eredményesebb
is lesz. Összekötheted a vizualitással is,
ha emlékeztetőket, kártyákat használsz
és ezeket térben elhelyezve keresed az
összefüggéseket a fogalmak között.

Kinesztetikus, mozgásos tanulás
Tanulás közben sétálni, mozogni, minél
több eszközt használni, és úgy elmondani
az anyagot, további érzékeket kapcsol be
a folyamatba. Rajzolni, grafikonokat és
művészeti eszközöket használni szintén
jó ötlet lehet. Anyagtól függően el is
játszhatod a tananyagot, beleképzelve
magad a történet főszereplője vagy a
felfedezést tett tudós helyébe. Ha ehhez
az előadáshoz nézőket is szerezel, a siker
garantált. A közös, akár mulatságos élmény
könnyebben és gyorsabban bevésődik, mint
a száraz tanulnivaló.
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Interperszonális
Másokkal megosztani a tudásunkat
különleges élmény. Közös célért együtt
tanulni pedig még inkább emlékezetes.
Ha az adott anyagot felosztjuk egymás
között, előadásokkal, vitákkal tarkítjuk
a tanulási folyamatot, gyorsan és
hatékonyan tanulhatunk egymástól.
Oszd meg másokkal a jegyzeteidet
és hallgasd meg az ő nézőpontjukból
ugyanazt a témát, dolgozz és
gondolkodj csoportos feladatokon
is. Minél több verziót hallasz adott
témára, annál részletesebb lesz a
tudásod is.

Intraperszonális
Nem mindenki kedveli a
csapatmunkát, még akkor sem, ha
észérvekkel belátja, hogy hasznos.
Mit tehet az, aki inkább egyedül
szeret tanulni? A tudásod így is
megoszthatod írásos formában,
vagy videóban másokkal. Kérdéseket
úgy is kaphatsz, hogy nem találkozol
személyesen a többiekkel. Ha ez még
mindig túl van a komfortzónádon
és most nem célod a határaid
tágítása, akkor használhatsz olyan
technikákat is, melyekhez nem
szükséges társaság. Vizualizálhatod
a nézőket, a csoporttársakat,
elképzelhetsz kérdéseket és
szituációkat, melyekkel a vizsgán
vagy a munkahelyeden találkozhatsz
majd, és megpróbálhatsz reagálni rá.
Modelleket felállítani, átgondolni a
lehetséges utakat és megoldásokat,
szintén hasznos tevékenység. Egy
nagy előnye van még az önálló
tanulásnak: megtalálhatod a
módját annak, hogy személyessé
tedd a tananyagot. Keresd azokat
a részeket, melyek személy szerint
kapcsolódnak hozzád, az életedhez,
a korábban megélt tapasztalataidhoz
és érzéseidhez, és anélkül, hogy
másokkal megosztanád, kapcsolni
fogod az új anyagot a korábban
átéltekhez, így rögzítve azokat.
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magolás
szövegkiemelő
indokolatlanul

highlighter
unreasonably

lényeg

main point, bottom line (szövegben)

aláhúz

underline, understroke

puska

crib notes

jegyzet
összegyűjt
kihívás
rendszerezés
őszinte
érzékszervek
ismétel
rím

lecture notes, memo
collect together
challenge
systematization
honest
sense organs
repeat
rhyme, rime

sláger

hit song

refrén

chorus, refrain

karizmatikus

charismatic

kapaszkodó

clinging, grasping

elképzel
összefüggés

imagine, visualise
coherence, connection

összeköt

bind, link, set together

elsajátít

acquire, internalize

tanulócsoport
vita
hatékonyság
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swot, conning

study group
argument, dispute, debate
effectiveness, efficiency

A TEHETSÉG, A KREATIVITÁS ÉS AZ
INTELLIGENCIA KAPCSOLATA
Mi a tehetség?
A Nemzeti Köznevelési Törvényben (2011.
CXC) 4. paragrafus 14. pontja szerint
„kiemelten tehetséges tanuló az a
különleges bánásmódot igénylő tanuló,
aki átlag feletti általános vagy speciális
képességek birtokában magas fokú
kreativitással rendelkezik, és felkelthető
benne a feladat iránti erős motiváció,
elkötelezettség…”
Már ennek a néhány sornak az olvasása
közben is felmerült bennem a kérdés, hogy
igen, „nagyfokú kreativitással rendelkezik”,
de ezt hogy lehet objektíven mérni, és
az eredményeket mérhetővé tenni, hogy
később egymással összehasonlíthatók
legyenek? Nyilvánvalóan ennél pontosabb
megítélésre van szükség, és az elfogultság
teljes kizárására.
Először Guilford kezdte vizsgálni (1950)
a kreativitást, és úgy fogalmazta
meg, mint egyfajta alkotóképességet,
teremtőképességet, mely a divergens
gondolkodásban nyilvánul meg. Ez a
fajta gondolkodásmód teszi lehetővé az
egyénben azt, hogy egy felmerülő kérdést
több oldalról is képes legyen megvizsgálni
és elemezni, és mások számára szokatlan
megoldásokra tudjon jutni.

Rokonszenves Landau azon megfogalmazása,
hogy „Vannak kereső emberek, akik képesek
minden megszokottól eltérően, másként látni,
így soha nem észlelt jelenségeket ragadnak
meg… nem alkalmaznak, hanem létrehoznak;
nem megtanulnak, hanem rátalálnak vagy
kitalálnak.” Ez egy jó megközelítése lehet a
kreativitásnak. Hogy valaki nem a meglevő
ismereteket jól megtanulva végzi el a
feladatot, hanem új utakat keresve rátalál
egy új megoldásra, újfajta nézőpontból tekint
rá az adott problémára. Minden emberben
benne van a képesség, hogy valami újat
hozzon létre. A kreativitás rengeteg területen
megmutatkozhat, nem csak művészeti
területeken, de az irodalom, vagy akár a
matematika és az informatika területén is.
Azt is biztosan tudhatjuk, hogy a kreativitás
feltételekhez kötött, hisz, ha nem kap teret
és támogatást, akkor nincs lehetősége az
egyénnek a kreativitása kibontakoztatására
sem. Sosem derül ki valakiről, hogy például
milyen különleges és sajátos festő tehetség,
ha nem adunk ecsetet és festéket a kezébe,
hogy próbálkozhasson (Moses nagyiról ezért
derült ki hetven éves kora után, hogy milyen
tehetséges festőművész). Ezért is fontos
kipróbálni különböző dolgokat az életben, még
akkor is, ha egy adott területen tehetségesnek
mutatkoztál már, sosem lehet tudni, mi minden
rejtőzik még benned! Kalandra fel!
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A kreatív személyiség
Landau (1974) szerint a kreatív személyiséget
egyfajta rugalmasság, mozgékonyság,
kidolgozottság és könnyedség jellemez,
melyet eredetiséggel, a problémák iránti
érzékenységgel ötvöz. A hatvanas években
végzett kísérletek (Barron és MacKinnon,
1961) azt mutatták, hogy a kreatív egyének
öntudatosabbak, domináns személyiségek,
akik véleménye a többségtől független,
pszichodinamikájuk pedig komplexebb,
és előnyben is részesítik a komplexitást.
Szerintük fontos alapfeltétele a
kreativitásnak az originalitás és a külvilággal
szembeni nyitottság is. Davis (1992)
kiegészítette ezt a személyiségrajzot azzal,
hogy a kreatív személy kíváncsi, gyakran
humoros, kockázatvállaló és van egyfajta
személyes energiája, mely rá jellemző. Ezen
kívül gyakran introvertált, de legalábbis
rendszeresen igénye van egyedüllétre.
A kreativitás és az intelligencia kapcsolata
Guilford fogalmazta meg először 1950ben, hogy a kreativitást nem lehet mérni
IQ tesztekkel. Ennek mérésére más
módszerek kidolgozására van szükség.
1963-ban kialakított egy tesztsorozatot,
mely a kreativitást volt hivatott mérni.
Guilford modelljében minden előre
meghatározott képességet mérni lehetett:
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a könnyedséget, a hajlékonyságot, az
eredetiséget, az elaborációt, a szenzitivitást,
és átfogalmazást. A könnyedség arra a
képességre utal, hogy hogyan emlékszünk
egyes szavakra, kifejezésekre, mondatokra.
A hajlékonyság az ismeretek átalakítására
vonatkozik, spontán vagy adaptív módon
közelítünk meg egy adott problémát. Az
originalitás, vagy eredetiség (más nevén
transzformációs faktor) azt a készséget jelöli,
hogy a dolgokat másképp látjuk-e, mint az
átlag. Az elaboráció az a képesség, ami azt
mutatja meg, hogy részletekből hogyan
vagyunk képesek létrehozni egy egészet. A
szenzitivitás a külvilággal szembeni egyéni
érzékenységünk. Az átfogalmazás pedig
azt jelzi, hogy a meglévő ismeretekből
hogyan vagyunk képesek átalakítással újak
létrehozására. Ezek a nagy csoportok további
alcsoportokra oszthatók.
Torrance (1962) kutatásában megállapította,
hogy a legkreatívabb emberek intelligensek
is, de a legintelligensebb emberek között
csak kevés a kreatív. 1963-as tanulmányában
azt írja, hogy bár találtak némi összefüggést
az intelligencia és a divergens gondolkodás
között, de az összefüggés nem szignifikáns.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy
a magas IQ szint még egyáltalán nem
feltételez automatikusan kreativitást is,
de a kreativitáshoz szükséges bizonyos
intelligencia szint.

A kreatív megnyilvánulás feltételei –
gátló és segítő tényezők
Nagyon szimpatikus számomra Rogers
(1959) hozzáállása a kreativitáshoz. Azt
mondja, hogy az egyik legfontosabb
tényező a pszichológiai biztonság, a
másik pedig a pszichológiai szabadság.
Biztonságot úgy tudunk adni a másik
embernek, ha teljes mértékben bizalmat
szavazunk neki, és feltétel nélkül
elfogadjuk olyannak, amilyen. Fontosnak
tartja, hogy olyan környezetet hozzanak
az egyén körül létre, ahova nem jut el külső
értékelés, így kritika nélkül ténykedhet,
anélkül, hogy feszültséget keltene
benne egy külső felügyelet ítélkező
megnyilvánulása. Kiemeli a megértés
és a teljes elfogadás fontosságát, hogy
elérjük azt, hogy az alany megnyíljon
és feltárja legbelsőbb gondolatait. A
pszichológiai szabadság alatt a konvenciók
korlátozásának feloldását érti.
Számos pszichológuskutató sokféle
eszközzel próbálta elérni a kreativitás
felszabadulását, pl. Kankeleit (1959) a
hipnózissal próbálkozott, Leary és Barron
(1964) úgy gondolja, hogy egy gombából
származó szer (a későbbi LSD) az, ami
segít a belső kreativitás feltárásában
azzal, hogy kibővíti a tudatot. De
akárhányan és akármivel próbálkoztak,
abban mindannyian megegyeztek,
hogy a biztonságos környezet és a
cenzúramentesség kedvezően befolyásolja
a kreativitás megélését.
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Miért fontos ez?
Ahogy már a hatvanas években Donald és
Toynbee is megfogalmazta, és ami később
a kreativitást vizsgáló első pszichológiai
vizsgálatok jelmondatává is vált: „a
nemzet fennmaradásához az egyénnek
kreatív módon kell gondolkoznia”. Én
kiegészíteném annyival, hogy nem csak a
nemzetnek, de a világnak is értéket ad, ha
egy kreatív embernek teret adunk és nem
utolsó sorban magának az egyénnek is
boldogságot ad, ha megélheti kreativitását.
Tehát mind a külső, mind a belső világ
érdeke az, hogy a kreativitás utat
találjon és megvalósulhasson!
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tehetség
kreativitás

creativity, constructiveness

intelligencia

intelligence

törvény
paragrafus
alkotás
feltétel
támogatás
érzékenység
külvilág
kockázatvállaló

law
paragraph, section
creation, constitution
terms, assumption, condition
assistance, support
sensitivity
outside world, outworld
risk-taking

megértés

appreciation, understanding

elfogadás

acceptance

megvalósul
jelmondat
megél
megfogalmaz
megegyezik, azonos
összefüggés
alany
felszabadul

materialize, come to fruition
motto, slogan, tagline
contrive, live
concieve,
parallel, square with
coherence, context
entity
disengage, liberation, release

átfogalmazás

paraphrase

jellemző (vkire)

typical, characteristic

egyedüllét
eredetiség
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talent, gift

loneliness, privacy
originality

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

Milyen témákat érinthetünk a beszélgetéseink során?

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

IT SOCIAL önfejlesztő csoport a szociális
készségek fejlesztéséért!

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

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

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

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

• még csak most ismerkedsz az IT világgal?
• szeretnél fejlesztő lenni?
• javítanál a kommunikációdon, hogy sikeresebb legyél?
• tele vagy izgalommal, hogy elég jó szakember leszel –e?
• egy szuper életről álmodozol, és jó lenne megtervezni az odafelé vezető utat?
• tele vagy gátlásokkal, amiket szeretnél végre magad mögött hagyni?
Ha magadra ismertél, akkor ez a program neked szól!
Kis csoportos önismereti nap a karrierjük elején járó IT szakemberjelölteknek.
Maximum 6 fős csoport.
Jelentkezni: ak-coaching.hu oldalon tudsz a jelentkezési lap kitöltésével.
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KRAKKÓ - A BOROSTYÁN VÁROS
Krakkó 1795-ig Lengyelország fővárosa
volt. A Visztula folyó partján fekszik,
mely (különösen este) csodálatos
fényben úszik keresztül a városon.
Páratlan látvány és örök emlék végig
sétálni a partján. A városban rengeteg
park van, csodálatos zöld területek,
padok és különleges illatok keverednek.
A Wawel erődítmény a város
legrégebbi része, magasan a város fölé
emelkedik. A királyi palota, bástyák
és a katedrális a hegy tetején lengyel
királyok temetkezési helye. A várfalak
kanyargósan veszik körbe az épületeket,
emlékeztetve az arra járókat, hogy
ez valamikor háborús szempontból
védett terület volt. Manapság az egyik
legnépszerűbb rendezvény helyszín is a
városban. A reneszánsz palota boltívei,
az itt található Nemzeti Múzeum és a
síremlékek egy egész napos kirándulás
tartalmas programjai lehetnek. Ha
Krakkóban jársz, feltétlenül látogass el
ide is!

könnyedén bejárható, de egy térképet
érdemes magunkkal vinnünk.
A város egyik központi eleme a
Posztócsarnok a Főtéren. Nem ritkaság,
hogy lovaskocsival gurulnak át turisták
a téren, ez a hangulatos közlekedési
eszköz megszokott a városnak ezen a
részén. Árusok, pantomim művészek,
egész nap nyitva álló templomok,
fantasztikus éttermek sora várja az ide
látogatókat egész évben. Különösen jó
érzés magyar szóra bukkanni az egyik kis
utcában, itt található ugyanis a Balaton
étterem.
Ha már a kulináris élvezeteknél tartunk,
a sós-mákos perecet, a pirított hagymás
hot-dogot és a lengyel füstölt sajtokat
semmiképp ne hagyd ki, ha Krakkó
utcáin sétálsz! Minden sarkon kapható
nassolnivaló és meg is éri az árát.

Krakkóban 18 kerület található.
Villamosok, buszok és vonatok remek
összhangban segítik az itt élőket
és ide látogatókat a közlekedésben.
Egy rövid látogatásom alkalmával
végtelenül pozitív tapasztalatom volt a
közlekedésben dolgozókkal, mindenki
segítőkész és támogató volt, látva
tanácstalanságunkat, merre is kell
mennünk.
A város akár gyalog is
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A Mária templom szintén a főtéren
található, előtte rengeteg virágárussal
és élő szobrot formázó művészekkel.
A hangulatot nehéz írásban átadni,
ez is egy olyan élmény, amit érdemes
megtapasztalni. A templomban nem csak
történelmet kedvelő turistákat látni, de
a lengyelek nagy része is rendszeresen
jár, így egy pillanatra bekapcsolódhatunk
az itt élők mindennapjaiba, ha részt
veszünk egy misén. A tér több pontján
is látni itt élő fiatalokat, akik zenélnek,
beszélgetnek, élvezik a város nyüzsgését
és hangulatát.
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És hogy miért éppen borostyán város?
Mert ez az elem mindenhol megtalálható,
szó szerint szinte mindenhol a városban.
A táskákon, ruhákon, az árusok portékáin,
díszítéseken, ékszereken, szatyrokon,
szuveníreken, a legváratlanabb helyeken.
Csodálatos, hogy milyen sokoldalúan
tudják felhasználni.
Te jártál már Krakkóban?
Örömmel várjuk úti beszámolód és
élményeid az olvaso@ak-akademia.hu
címre!

keresztül
emlék
erődítmény
hegytető
temetkezési hely
várfal
kanyargós

across, through
memory
fortification, fortress
mountaintop, hilltop
burial-place, grave
bailey
curvy, zigzag

emlékeztet

memorate, remind

rendezvény

event

reneszánsz

renascence, Renaissance

boltív
közlekedés
segítőkész

arch
traffic, transport
helpful, ready to help

mák

poppy seeds

perec

twist, pretzel

mise

mass

nyüzsgés

hive,bustle

borostyán

amber, ivy

portéka

merchandise, ware

szuvenír

souvenir

sokoldalú

multi-faceted, many-sided

Krakkó
tapasztalat
pillanat
füstölt sajt

Cracow, Krakow
experience
moment, momentum
smoked cheese
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PROBLÉMAMEGOLDÁS KICSIT MÁSKÉPP
Művészeti coaching és ami mögötte van
Storytelling Cabinet - Történetmesélő művészeti coaching műhely
El tudja képzelni, hogy egy
múzeumban kap választ aktuális
megoldatlan élethelyzetére?
Esetleg egy várostörténeti séta
keretében
döbben rá arra, hogy elakadt valamiben
és nem tud tovább lépni?
Zenével, kreatív írással, vagy rajzok,
fotók, filmjelenetek segítségével
tapasztalja
meg azt a csodát, ami Önben van?
Nyitott arra, hogy egy galériában
például montázst készítsen? A
montázs például kiválóan
alkalmas arra, hogy egy
aktuális elakadás jó és rossz
tapasztalatait integráljuk és
átbeszéljük.

A művészeti coaching kreatív és
vizuális technikákat hív segítségül
egyéni döntések meghozatalában.
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„

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

A múzeum nem
mauzóleum.

”

Aki belevág egy ilyen folyamatba,
megtapasztalja azt, hogy hogyan
lesz a ”vitrinszemléletű”
gondolkodásból
„problémamegoldószemlélet.”
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

KÓDJÁTÉK
Mit ír ki a következő kódrészlet?
public class MysteriousAlgorithm {
public static void main(String args[]) {
		
int x = 3;
		
int y = 0;
		
switch (x) {
		case 4:
			y += 4;
		case 2:
			y += 2;
		default:
			y += 7;
		case 0:
			y += 11;
		}
		
System.out.println(“y = “ + y);
}
}

1. 2017. decemberi szám Java kódjáték megoldás a “mit ír ki a program?” kérdésre:
hello world
2. 2017. decemberi szám Java 9 REPL:
1. Mire használható a Java 9-ben elérhetővé vált REPL?
Ez az új parancssori eszköz arra használható, hogy a fejlesztők kipróbálhassák gyorsan új
ötleteiket, például ellenőrizhessék, hogy egy String formázáshoz készített kifejezést sikerült-e
jól megadni.
2. Milyen Java utasításokat tud végrehajtani a jshell?
Minden olyan utasítást végre tud hajtani, ami normál esetben is előfordulhat egy Java
programban, nincs egyéb megkötés.
3. Milyen meta parancsokat támogat és melyik mire használható?
Több meta parancs is támogatott, ezek / jellel kezdődnek. A /help paranccsal kilistáztathatjuk
mindet. Néhány példa:
/exit - kilép a jshell-ből
/list - kilistázza a forrás kódot, amit a jshell indítása óta gépeltünk be
/save - elmenti az eddig megadott forráskódot egy fájlba
/open - betölti a korábban elmentett forráskódot a megadott fájlból
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JAVA9 CIKK
A Java 9 új alapértelmezett szemétgyűjtője a Garbage First Garbage Collector lett
Válaszolj a kérdésekre az alábbi cikk alapján!

Kérdések:
1. Hogyan működik a G1GC?
2. Miben jobb a ParallelGC-hez képest?
3. G1GC-vel előfordulhat-e stop-the-world szituáció?

G1GC – Java 9 Garbage Collector explained in 5 minutes
With Java 9, the default garbage collector (GC) is being changed from the ParallelGC to the
G1GC. But what does this mean?
This article assumes a basic understanding of garbage collection – if the only GC you know
is the one that picks up recycling on Tuesdays, check out this tutorial by Oracle on garbage
collection in Java.
So, what is the G1GC?
The “Garbage-first” garbage collector, aka G1, is
a concurrent multi-threaded GC. It mostly works
alongside the application threads (much like the
concurrent mark sweep GC) and is designed to offer
shorter, more predictable pause times – while still
achieving high throughput.
What makes G1 different is that instead of splitting
the heap into 3 big regions, it partitions it into a
set of lots of equal-sized ones. Certain subsets
of regions are still assigned roles just like in the
other GCs. The amount of live data in each region
is tracked, and when a collection is triggered the
G1GC will clear the ones with the most ‘garbage’
first – hence the name. By doing this, it attempts
to free as much space as possible with each
collection. Furthermore, it compacts the heap
during these collections, mostly eliminating
potential fragmentation issues.
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G1 Heap Allocation
Credit: Oracle, http://www.oracle.com/technetwork/tutorials/tutorials-1876574.html
G1 also tracks various metrics for each region, and calculates how long it will take to collect
them – give it a target for pause times, and it will attempt to collect as much garbage as it can
within the given constraints.
Comparison to Parallel GC
By default, the JVM (pre-Java-9) uses ParallelGC. This GC is designed to be used by
applications that need to do a lot of work (high throughput) and where long pause times are
acceptable. Over long periods of time, applications using the ParallelGC tend to spend less
time overall in garbage collection, but can potentially have some notoriously long pause
times. This can cause latency, affecting the responsiveness of the application.
Concurrency. With the ParallelGC, all collections stop the application threads. G1, however,
will only “stop-the-world” during a full garbage collection. In addition to this, it also offers a
variety of tuning options so that full collections can be avoided outright.
Throughput. In exchange for a small hit to throughput (the percentage of total time
NOT spent in garbage collection), G1 focuses on minimising pause times/latency. As
aforementioned, the ParallelGC does the opposite, maximising throughput at the expense of
potentially long pause times.
Compaction. As time goes on, and objects are removed from the heap, gaps will open up
in-between the remaining objects. After a while, the ParallelGC will need to perform a full
collection in order to reorganise and clear the heap. On the other hand, G1 compacts the heap
while it does collections, avoiding this situation.
Process size. Lastly, another point worth noting is that the G1 has a larger footprint. This is
due to extra data structures needed to manage each region, so the JVM process size is larger
(though Oracle have stated that the impact should be less than 6%).
(forrás: blog.idrsolutions.com)
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Állásinterjú felkészítő csomag az A&K Akadémián
•

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

•

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

•

Szeretnél magabiztosan, önbizalmat sugározva megjelenni a felvételin?

•

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

•

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

Komplex állásinterjú felkészítő csomagunk keretében segítünk neked maximálisan felkészülni
a következő interjúkra, hogy kihozhasd magadból a maximumot!
Nálunk konkrét interjú kérdésekkel találkozhatsz, megmutatjuk a kulisszatitkokat, hogy
mire figyelnek majd az interjúztatók, gyakorolhatsz a különböző helyzetekre, akár egyéni
és csoportos (AC) interjúkra is, segítünk felkészülni nem csak a szakmai kihívásokra, de
magabiztosságot szerezhetsz angol nyelvből, és fejlődhetsz kommunikáció és önbizalom
terén is.
Mit tartalmaz az állásinterjú felkészítő csomagunk?
3 x 12 alkalmas szakmai felkészítést, akár 3 hónapon keresztül:
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-

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

-

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

-

A konzultációk között folyamatos kapcsolattartást, kérdezhetsz bármikor a
felkészülés során

-

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

-

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

-

Business fotózást, hogy a legjobb oldalad mutathasd

-

Önéletrajz és motivációs levél csomagot, hogy megnyerő jelentkezést nyújthass be

-

LinkedIn, Facebook és Instagram fiókod optimalizálását a tudatos online jelenlétért

-

Sok-sok gyakorlást

+1 AJÁNDÉK:
Sikeres felvételi interjú után pezsgős ünnepi vacsorán gratulálunk neked az új állásodhoz!

Szeretnél minket személyesen is megismerni, mielőtt döntést hozol?
1. Írj nekünk az info@ak-akademia.hu címre (a jelentkezés még nem jelent elköteleződést,
csak érdeklődést)
2. Megadott elérhetőségeiden egyeztetünk egy időpontot a személyes találkozásra, ahol
kölcsönösen megismerhetjük egymást, és válaszolhatunk a felmerülő kérdéseidre.
3. Ha úgy döntesz, hogy velünk szeretnél felkészülni, azonnal bele is vághatunk a tanulásba!
4. Véglegesítjük a megrendelésed egy megbízási szerződéssel és egyeztetjük a következő
kontaktórák időpontját.
5. Folyamatosan gyakorlunk és veled együtt dolgozunk a sikeredért.
6. Miután felvételt nyertél a vágyott pozícióba, együtt ünnepeljük meg a sikered egy
ajándék ünnepi vacsora keretén belül.
Jelentkezés: ha érdekel az állásinterjú felkészítő csomag, küldd el nekünk aktuális
önéletrajzod és szabad fogalmazású motivációs leveled, hogy miért szeretnél velünk tanulni,
az info@ak-akademia.hu címre, és hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot egy személyes
interjú időpontjának egyeztetéséhez.
Kínálunk-e álláslehetőséget a felkészülés végén?
Igen. Több, felvételre nyitott informatikai céggel is partnerkapcsolatban állunk, ha szeretnél
náluk próbát tenni, maximálisan támogatni fogunk!
Mi történik a munkahelyen felvétel után?
Ha sikeresen felvételt nyertél, de úgy érzed, hogy a továbbiakban is még támogatásra van
szükséged, akkor is keress minket bizalommal! 90 napos támogatási programunk keretében
segítünk az új munkahelyen való beilleszkedésben a próbaidőd alatt, az új kapcsolatok
kialakításában és szakmai kérdésekben egyaránt! Amennyiben érdekel ez a csomag is,
látogass el honlapunkra az https://ak-akademia.hu/az-elso-90-nap-tamogatasa oldalra!
Szeretettel várunk!
Markos András és Katalin
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A KOTLIN PROGRAMNYELV
Előszó
Napjainkban számos széles körben elterjedt programozási nyelv van, mint a Java,
PHP, Python, amelyek a legtöbb üzleti igényt ki tudják elégíteni. Új programozási
nyelvek is folyamatosan jelennek meg, amelyeknek a sorsa nagyban függ gyakorlati
alkalmazhatóságuktól. Sok új nyelv hamar a feledés homályába merül, de mindig akad egyegy, ami sokra viszi. Nehéz előre megjósolni, hogy melyik nyelvek futnak be.
Mi az a Kotlin?
A Kotlin is egy ilyen új programozási nyelv. A JetBrains szoftverfejlesztő cég (korában IntelliJ)
szentpétervári csapata rukkolt elő az ötlettel még 2011 júliusában, azzal a nem titkolt céllal,
hogy vásárlókat vonzzanak be a termékükre, az IDEA-ra, ami a világ egyik legelterjedtebb
integrált szoftverfejlesztő környezete.
A Java virtuális gép elsődleges nyelve a Java, de nem ez az egyetlen. Csak hogy néhány
híresebbet említsek, van a Scala, ami egy statikusan típusos objektum orientált és funkcionális
programozási nyelv, a Groovy, ami egy dinamikus programozási és szkript nyelv, a Clojure, ami
egy funkcionális Lisp dialektus, a JRuby és a Jython, ami a Python egy implementációja.
A Kotlin nem más, mint egy újabb programozási nyelv a JVM-hez. Nem ez az első, és nem is
az utolsó valószínűleg. Publikus bejelentésének idején már egy éve fejlesztették. Egy évvel
később open source-szá tették az Apache 2 licensz alatt.
Nevét egy Kotlin nevű szigetről kapta, ami szentpétervár közelében található, hogy
hasonlóan legyen elnevezve, mint a Java, ami egy indonéz szigetről kapta a nevét. Bár a Java
valószínűbb, hogy az azonos nevű kávéról kapta a nevét.
Szintaxisa
Változókat a Java-val ellentétben itt úgy lehet megadni, hogy először a változónevet,
majd a típusát. adjuk meg. Az utasításokat nem kötelező pontosvesszővel lezárni, sokszor
elegendő egy új sor karakterrel jelezni azt, ebből a fordító képes kikövetkeztetni, hogy vége az
utasításnak.
Hello world!
Érdekes látni, hogy mi az a legegyszerűbb program egy adott nyelven, ami már működőképes,
lefordítható és futtatható és valami minimális műveletet végrehajt. Ezeket a programokat
hívjuk hello world programoknak, amik – ha az adott programozási nyelvnek van kimenete –
akkor kiírja a „Hello world!” szöveget. Ez Kotlinban a következőképpen néz ki:
fun main(args : Array<String>) {
println(“Hello World!”)
}
A Java nyelvben – vagy igazából bármelyik magasszintű programozási nyelvben – jártas
ember számára semmi meglepő nem történik itt.
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Kotlin előnyei
1. A Java programozók rémálma a NullPointerException. Annyira
gyakran fut bele az ember ebbe a kivételbe karrierje során, hogy
arra nincs szó (sem több szóból álló kifejezés). A Kotlin null-tudatos
típusrendszere nagyban segít ezt megakadályozni. Igaz, hogy a
Java 8-ban már az Optional osztály segítségével ez a probléma
orvosolható, sajnos elég bőbeszédű kódot eredményez a használata.
Kotlinban viszont ez tömören megfogalmazható a ?. dereferálás és a ?:
alapértelmezett érték operátorokkal. Expliciten megnevezhető az is, hogy mi nem lehet null és
mi lehet. Utóbbi esetben pusztán egy ?-et kell a típusnév végére írnunk.
2. Korlátozott operátor átdefiniálást tesz lehetővé, vagyis definiálhatjuk, hogy a + operátor a
saját típusunk esetén milyen műveletet jelentsen, például egy komplex számokat modellező
osztály példányait összeadva a valós és képzetes részeket adja össze. Ez sokkal jobb módszer,
mintha ész nélküli teljes operátor átdefiniálás, amit sok más nyelv megenged, aminek hatására
olvashatatlan kód keletkezik.
3. Az adat osztályok Kotlinban nagyon tömören írhatók. Míg Java-ban egy tisztességes adat
osztály megvalósítása rengeteg boilerplate kódot eredményez, addig Kotlinban erre nincs
szükség. Íme egy példa. Ami Java-ban így nézne ki:
public class Book {
private
private
private
private

String
String
String
String

ISBN;
category;
title;
author;

public String getISBN() {
		return ISBN;
}
public void setISBN(String iSBN) {
		
ISBN = iSBN;
}
public String getCategory() {
		return category;
}
public void setCategory(String category) {
		this.category = category;
}
public String getTitle() {
		return title;
}
public void setTitle(String title) {
		this.title = title;
}
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public String getAuthor() {
		return author;
}
public void setAuthor(String author) {
		this.author = author;
}
@Override
public int hashCode() {
		final int prime = 31;
		int result = 1;
		
result = prime * result
		
result = prime * result
		
result = prime * result
hashCode());
		
result = prime * result
		return result;
}

+ (ISBN == null ? 0 : ISBN.hashCode());
+ (author == null ? 0 : author.hashCode());
+ (category == null ? 0 : category.
+ (title == null ? 0 : title.hashCode());

@Override
public boolean equals(Object obj) {
		if (this == obj) {
			return true;
		}
		if (obj == null) {
			return false;
		}
		if (!(obj instanceof Book)) {
			return false;
		}
		
Book other = (Book) obj;
		if (ISBN == null) {
			if (other.ISBN != null) {
				return false;
			}
		} else if (!ISBN.equals(other.ISBN)) {
			return false;
		}
		if (author == null) {
			if (other.author != null) {
				return false;
			}
		} else if (!author.equals(other.author)) {
			return false;
		}
		if (category == null) {
			if (other.category != null) {
				return false;
			}
		} else if (!category.equals(other.category)) {
			return false;
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		}
		if (title == null) {
			if (other.title != null) {
				return false;
			}
		} else if (!title.equals(other.title)) {
			return false;
		}
		return true;
}
@Override
public String toString() {
		return “Book [ISBN=” + ISBN + “, category=” + category + “, title=”
+ title + “, author=” + author + “]”;
}
}
addig az Kotlinban így:
data class Book(var ISBN: String, var category: String, var title: String, var
author: String)
Közel 100 sor helyett 1. Persze nem mindig ilyen jó a helyzet, de azért rengeteg feleslegesen
begépelendő, illetve manuálisan legenerálandó kódtól óv meg bennünket.
4. Metódusok hívhatók infix módion is, vagyis ehelyett:
myComplexNumber.add(myOtherComplexNumber)
írhatjuk ezt:
myComplexNumber add myOtherComplexNumber
5. Metódusok hívhatók nevesített argumentumokkal. Ez különösen jól jöhet olyan esetben,
amikor egy metódusnak sok paramétere van (Liferay?).
Konklúzió
Összességében érdemes foglalkozni a Kotlin nyelvvel, sokat tanulhat belőle az ember, már
csak azt megnézve, hogy milyen Java nyelvben előforduló mindennapi problémákra nyújt
egyszerűsítést, vagy megoldást.
Egy automatikus konvertáló eszközzel meglepően jó hatásfokkal átalakíthatjuk meglévő Java
projektünket Kotlin forráskódúvá.
5 év múlva vajon minden jelenlegi Java fejlesztő Kotlinban fog fejleszteni? Nem tudni, de
szerintem ez határozottan egy plauzábilis jövőkép.
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A KÉRDÉSEK EREJE
Azt szokták mondani, hogy az irányítja
a beszélgetést, aki kérdez. Nem csak
hivatalos, de társasági helyzetben is
sok előnye van a kérdéseknek. Jártál
már úgy, hogy csak hallgattál valakit
hosszú ideig, majd a végén azt mondta,
hogy „de jót beszélgettünk”? A legtöbb
embernek szüksége van arra, hogy valaki
meghallgassa őket, így már egy ártatlan
„hogy vagy?” is egy egész lavinát képes
elindítani, ha jókor teszik fel. De hogyan
irányíthatjuk hatékonyan a beszélgetést,
hogyan ismerhetünk meg valakit jobban
úgy, hogy csak kérdezünk?
A kérdések típusai
A kérdéseket, a rájuk adott válaszok alapján,
több csoportba sorolhatjuk.

Zárt kérdések
Zárt kérdéseknek nevezzük azokat
a kérdéseket, melyek eldöntendő
kérdések, tehát elég egy igennel vagy
nemmel felelni rájuk, vagy rövid 1-2
szavas választ igényelnek, adatokra,
információkra kérdeznek rá. Ezek
legtöbbször nem vezetnek messzire,
de arra tökéletesek, hogy a kérdező
kénytelen legyen határozottan állást
foglalni a kérdést illetően. „Megfelelő a
találkozó délután 2-kor?”, „Elkészült a
feladattal?”, stb. A határozottságán túl
ez a kérdéstípus alkalmas arra is, hogy
a hosszú, véget nem érőnek tűnő vagy
céltalan sztorizgatásnak véget vessünk
egy beszélgetés alkalmával. Bánjuk
a zárt kérdésekkel óvatosan, mert ha
egymás után túl sok zárt kérdést teszel
fel, a beszélgetés kezd kihallgatás
jelleget ölteni.

Kapcsolatteremtő kérdések
Sokszor tanácstalanságot érzünk,
hogyan is kezdjünk el egy beszélgetést.
Ilyenkor is hasznos segítségünkre vannak
a kérdések. A megérkeztető kérdések,
kedves érdeklődés mindig jó alap. „Hogy
telt eddig a napja?” vagy „Könnyen ide
talált?” kérdések segítenek oldani a kezdeti
feszültséget, de nem feltételeznek mély
érzelmi tartalmat.
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Nyitott kérdések
A zárt kérdéseket tehát érdemes
színesíteni nyitott kérdésekkel is. Kérdezd
meg a beszélgetőpartnered véleményét
dolgokról! Az emberek szeretik megosztani
gondolataikat, véleményüket egy
beszélgetés folyamán, tehát használd a
„Mit gondol arról, hogy…” és „Mit ért az

alatt, hogy…” Nem csak az a fontos, hogy a
kérdést megfelelően tedd fel, de ügyelned
kell az értő figyelem alkalmazására is.
Emlékezni a részletekre, odafigyelni a
másikra, visszakérdezni fontos pontokra
mindig imponáló egy beszélgetésben.
Azt jelenti, hogy időnket és figyelmünket
partnerünknek szenteljük. Épp ezért fontos,
hogy tényleg csak olyan kérdést tegyünk
fel, amire szeretnénk is hallani a választ.
Vannak túl nyitott kérdések? Igen! A
„Miért?” kérdést érdemes kerülni. Ennek
használatával elveszíted az irányítást,
és csak ömleni fognak a kontrollálatlan
információk. A nyitott kérdések esetén is
érdemes koncentrálni arra, hogy pontosan
megfogalmazott, szűkítő kérdés legyen.
Alternatív kérdések
Amikor döntésre szeretnénk jutni,
feltehetünk ilyen kérdéseket. „Melyik
nap lenne megfelelő, hétfő vagy kedd?”,
de alkalmazhatjuk ismerkedés esetén
is, például „Vizet vagy kávét adhatok?”.
Ezeknek a kérdéseknek az a lényege,
hogy a válasznak nincs súlya, mégis egy
kicsit átadhatunk az irányításból a másik
félnek. Beszélgetés során ezzel oldhatjuk a
feszültséget eltolódott hatalmi helyzetben,
vizsgaszituációban, felvételin vagy
állásinterjú közben.

Szuggesztív kérdések
Sugalmaznak egy adott választ. „Ugye
megfelelő ez a megoldás?” , „Akkor önnek
is megfelelő a kedd délután, ugye?” , stb.
Ezek alkalmazása sem baráti sem hivatalos
beszélgetés során nem túl elegáns, de
néha segít lezárni egy hosszúra nyúlt
beszélgetést. Ilyen kérdésekre ritkán felel
beszélgetőpartnerünk ellenkezéssel.
Tükröző kérdések
Ha valamit, akkor inkább ezt lenne
érdemes alkalmazni, mert segít elkerülni a
félreértéseket. A kérdés lényege az, hogy
összefoglalja a beszélgetőpartner által
elmondottakat, és egy kérdésbe tömörítve
visszatükrözi azt. Ezek a kérdések
pontosítanak anélkül, hogy minősítenék
a hallottakat. Olyan kezdetű mondatokra
gondolok, mint például a „Eszerint tehát…”
vagy a „Ha jól értem, akkor azt mondja,
hogy…”. Ha félre is értettünk valamit, akkor
az olyan formán derül ki, hogy a másik fél
számára sem kellemetlen, és lehetősége
van a pontosításra. Sok veszekedés
elkerülhető lenne, ha gyakrabban
tükröznénk egymás gondolatait.
Mit ne tegyél?
Soha ne válaszold meg a saját kérdéseidet!
Ne ismételd meg a kérdéseidet!
Ne tegyél fel bonyolult kérdéseket!
Ne sürgesd a másik felet a válaszadásra!
Amikor meghallod a választ, ne ítélkezz!
Mit tegyél?
A kis fejbólintások, non-verbális
bíztatások, őszinte bókok, a másik fél
biztonságérzetének és megértettségének
növelése mind-mind lehetőséget adnak
arra, hogy jobban megértsük egymást
és sokkal kevesebb konfliktus terhelje
mindennapi kapcsolatainkat.
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irányít

manage, direct

hivatalos

offical, formal

előny
kapcsolatteremtés
tanácstalanság
érdeklődés
eldöntendő kérdés
imponál
feszültség
eltolódik
szuggesztív
sugalmaz
elegáns

establishment of relations with

perplexity
interest, enquiry
yes/no question
compelling
tension, stress, pressure
shift
suggestive
suggest, inspire
elegant

lezár

seal, terminate, close

ritkán

rarely, seldom

félreértés

misunderstanding

összefoglal

summarize

tömörít
kellemetlen
pontosít

compact, compress
unpleasant
specify, refine

elkerülhető

avoidable

fejbólintás

nod

sürget
ítélkezik
biztonságérzet
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advantage

urge, rush
judge
feeling of security

EMILIE FLÖGE

- A SZECESSZIÓS DIVAT NAGY REFORMERE
Sétálni jó. Megcsodálni Budapest szép épületeit egy
izgalmas téma mentén, az még jobb. Sétálva beszélgetni,
válaszokat keresni elődeink gondolatvilágából, az is
nagyon izgalmas. A divat és a szecesszió kapcsolatáról
szóló séta pont ilyen, könnyed, szép és izgalmas.
Fejünkben számos kérdés merülhet fel – a Váci utca
környékén sétálgatva –: honnan és hogyan öltözködött
a budapesti nagypolgárság akkoriban? Miként nőttek ki
a földből a látványos nagyáruházak és elegáns üzletek?
Hogy alakította át a szecesszió kulturális és társadalmi
mozgalma a 19. század kényelmetlen, mozgásra, sportra,
munkára alkalmatlan női viseletét? És mi látható ma
az egykori metropolisz nyüzsgő kereskedelmi életéből
ezeken az utcákon. Ha már a szecesszió korába kell
képzelnünk magunkat, akkor muszáj tennünk egy kis
kitérőt Bécs felé. És naná, hogy a Mariahilfer Strasséra.
Ugyanis itt nyitotta meg varrodáját az az Emilie Flöge,
akire Gustav Klimt, a szecesszió egyik legismertebb
festője is felfigyelt, és akit a divattal foglalkozók közül
elsőként megérintett az
újhullám friss pezsgése.
Emilie – aki nővérével együtt vágott bele az üzletbe – még
csak tizennyolc éves volt ekkor, de szárnyaló fantáziáját és
újító kedvét ruháiban fogalmazta meg. Nem a konzervatív
közönségnek tervezett, formabontó különlegességek pattantak
ki a fejéből, amelyeket hamarosan a Klimtnek modellt álló nők is
viseltek. Bár kapcsolatuk valódi minőségét a mai napig homály
fedi, az bizonyos, hogy Emilie tagja lett Klimt baráti körének,
a férfi ismerősei pedig gyakran a ruhatervező klienseivé
váltak. Mivel ekkoriban már az orvosok is azt hirdették,
hogy a fűző rendkívül egészségtelen, hiszen összenyomja
a tüdőt, a májat és a szívet, Emilie olyan ruhákat tervezett,
amelyekben a női test fellélegezhetett. Védjegyévé váltak a
vállról lazán lelógó, széles ujjú, kényelmes, bohém darabok.
Zsákszerű „reformruháiban” az Európát meghódító, a középkori
divatelveknek hátat fordító stílusváltás búcsút mondott
a derekat összeszorító páncélfűzőnek és az alsószoknyák
tömkelegének. Pár év késéssel ugyan, de az új divatirányzat
Magyarországra is megérkezett, és az arisztokrácia, de az
alsóbb polgári rétegek asszonyai is soha nem látott kihívásokkal
találták szembe magukat.
A sétát rendszeresen meghirdetik a
https://www.facebook.com/storytelling.cabinet oldalon.
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MOZOGJ, NE CSAK ÜLJ
Biztosan te is gyakran hallod, hogy
mennyire fontos odafigyelned a mozgásra,
ha egész nap ülő munkát végzel. Ez
is olyasmi, ami villámgyorsan terjed a
köztudatban, de vajon valójában hányan
fogadják meg a tanácsot és mozognak
napi szinten? Te a rendszeresen sportolók
táborát erősíted, vagy elengeded a füled
mellett a jó tanácsokat?
Tudjuk, hogy egy átlagember is sokat ül, de
egy IT szakember ebben is kiemelkedően
teljesít. A napi 8 óra ülő munkán túl a
legtöbb informatikai területen dolgozó
szakember hobbija is a számítógéphez
köthető, például számítógépes játékok,
online szerencsejáték, filmek, zenék, stb.
Legtöbbször ülve is utazunk a munkahelyre
és haza, BKV-n, autóban. Az így eltöltött
8 óra gyakran nyúlik 10 vagy akár 14 óra
hosszúságúra is. Ha fontos számodra
az egészséged, komolyan fontolóra kell
venned a tested napi szintű átmozgatását.
A tudatosság a helyes ülési helyzet
elsajátításával kezdődik. Ha túlságosan
előre dőlsz, erőlteted a nyaki
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gerincszakaszt, könnyen izommerevség,
fejfájás alakulhat ki és hosszú évek
alatt akár nyaki gerincsérv kialakulását
kockáztatod. A helytelen ülési pozíció
aránytalanul nagy terhet ró a lumbális
régióra is. Éreztél már derékfájdalmat egy
–egy hosszú nap után? Intő jel!
Gyakori kifogás akár mozgásról, akár
tanulásról vagy más egyéb „nemakarom”
tennivalóról van szó, hogy nincs rá elég
idő. A test átmozgatásához nem kell
feltétlenül külön időt szakítanod, az
alapvető mozgásokat munka közben is
elvégezheted. Érdemes állva telefonálni,
sétálva beszélgetni, ha papíron olvasol
valamit, megteheted az ablak előtt
mozogva is. Mindig használd a lépcsőt
lift helyett! Sokat segítenek a helyes
testtartásban az alternatív székek,
térdelő párnák, rugalmas labdák, de
egyre gyakrabban találkozni modern
munkahelyeken álló vagy állóvá
átalakítható íróasztalokkal is. Váltogatva
a munkakörnyezetet remek tartási
problémákat megelőző eszközök ezek.

Hogyan rendezd be az irodát?
Érdemes olyan széket választanod, amelynek
dőlésszöge változtatható, hogy teljesen személyre
tudd szabni az alátámasztást. Egészségesebb
magasabban ülni, hogy a csípőd és a térded legalább
100 fokos szöget zárjon be egymással. A lábad teljes
talppal érintse a földet közben. Ha választhatsz, olyan
széket keress, aminek ülőfelülete előre felé lejt, ez
tehermentesíti a lumbális gerincszakaszt és dolgoznia
kell az izmaidnak ahhoz, hogy megtartson ülés közben.
Ezt nevezzük aktív ülésnek. Ha ilyen széket nem
találsz, kapsz ortopéd szaküzletben ún. anatómiai
ülőpárnát vagy ékpárnát, melyet a székedre helyezve
szintén eléred a szükséges dőlésszöget.
Természetesen az sem mindegy, hogyan helyezed el a
számítógépet. Egy korábbi lapszámunkban olvashattál
már a kéztő alagút szindrómáról. Abban a cikkben
is javasoltuk, hogy az íróasztalod úgy helyezd el,
hogy az alkarod és csuklód legyen megtámasztva,
és amikor csak teheted, pihentesd az asztal
lapján. A billentyűzeted legyen vízszintesnél kissé
alacsonyabban.
A hivatalos javaslat az, hogy a számítógép monitorának
felső széle legyen pont szemmagasságban. Ennek
megfelelően változtasd az ülésmagasságot a
székeden. Ha már a szemeknél tartunk, ne feledd
évente egyszer a szemészeti kontroll vizsgálatot sem,
és ha szükséges, viselj szemüveget!

Prémium szolgáltatások
munkahelyen
Egyes munkahelyeken
már elérhető irodai
masszázsszolgáltatás a
monitor előtt dolgozók
számára. Ha van
lehetőséged, érdemes
részt venned az ilyen
foglalkozásokon, mert
serkenti a vérkeringést,
átmozgatja a merev
izmokat, és felfrissít.

Új segédeszköz a tartásjavításban

A WHO ajánlása

Ha pedig semmi más nem használ, próbáld ki
az UpRight-ot! Ez egy új segédeszköz, mely
tapadókoronggal a gerinced problémás területeire
illeszthető, és ha rosszul tartod magad, bizsergéssel
figyelmeztet a tartásod korrigálására. Napi 1 óránál
hosszabb ideig
nem javasolt a
használata, de az
biztos, hogy ha
minden alkalommal,
mikor elengeded
magad, megcsíp
valami, egy idő
után, mint Pavlov
kutyája, kerülni
fogod azt a
viselkedésformát.
Egy próbát
megérhet!

Az Egészségügyi Világszervezet
szerint minimum heti 150 perc,
azaz 2.5 óra mozgásra van
szüksége minden ülő munkát
végző embernek. Ez persze
legfeljebb az abszolút minimum,
ezt érdemes heti 4-5x 1 óra
tornára növelni. Nem csak a
gerincbántalmak, de a fokozott
trombózis veszély miatt is, fogadd
meg ezeket a tanácsokat! Javasolt
az úszás, túrázás, gerinctorna,
pilates vagy jóga. Ha sokat ülsz,
a biciklizést inkább hanyagold,
keress gerincet átmozgató és
kímélő mozgásformákat!
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odafigyel

pay attention

köztudat

common knowledge

villámgyors
elenged
tanács
kiemelkedő
szerencsejáték
többször
fontolóra vesz
megmozgat, motivál

to let go
advice, recommendation
significant, outstanding
gamble, game of chance, lottery

several times, often
take into consideration, consider

motivate, agitate

tudatos

conscious, aware

elsajátít

pick up, acquire

merev
fejfájás
kifogás
testtartás
berendez
dőlésszög
segédeszköz
ülőpárna
csukló
trombózis
felfrissít
tapadókorong
megcsíp
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as quick as lightning

stiff, stubborn
headache, migraine
excuse, objection
pose, attitude
furnish, equip
inclination angle
tool, medical aids (gyógyászati)

seat cushion
wrist
thrombosis
refresh, renew
suction-cup, sucking disk
stunk

TEMATIKUS SÉTÁK BUDAPESTEN
A storytelling cabinet- Történetmesélő coaching műhely bemutatja:
Városi séták kicsit másképp. Tematikus túrák.
Minden séta kérhető a meghirdetett időpontokon túl is. Születésnapok, családi rendezvények,
csapatéptő tréningek keretében is. Bővebb információ a setaneked@gmail.com címen kérhető.
https://www.facebook.com/storytelling.cabinet

Álmodj királylány…Elfeledett szépségkirálynők nyomában
2018. Március 31. 10:00 – 12:00
Különleges séta a Horthy korszak szépségkirálynői és Miss Hungary választás története körül.
Alig tudja ma már valaki, hogy a magyar származású Hedy Lamarr nem csak
okos, hanem a világ egyik legszebb asszonya is volt, Hollywood ünnepelt
filmcsillaga is egyben. Szinte hihetetlen, de a wifi feltalálása is az ő
nevéhez fűződik. A keszthelyi születésű Simon Böskét 1929-ben
Miss Hungáriának választották. Ő volt az első szépségkirálynő
Magyarországon. A magyarországi szépségkirálynő cím után, a
Párizsban 1929 februárjában megrendezett európai döntőn a Miss
Európa cím elnyerésével Simon Bözske nemzetközi hírű ikon lett.
„Mademoiselle Elisabeth Simon” életmódja azonban meg sem
közelítette a mai celebek szokásait. Miközben a Keleti pályaudvaron
hömpölygő tömegek várták a párizsi vonat megérkezését, ahol
Miss Európa utazott, a kor politikai szellemének köszönhetően, nem
mindenki örült az eredménynek.1933-ban a budapesti Gál Júlia lett
a legszebb magyar lány, aki szépségkirálynő társaihoz hasonlóan,
színészi babérokról álmodott. Megválasztása utána hamarosan a Royal
Orfeumban szerepet is kapott. A séta során betekintést nyerhetünk az
egykori magyar szépségkirálynők életébe. Ellátogatunk a szépségkirálynő
választások helyszíneire, érdekes történeteket hallhatunk a korabeli szépségideálról, de
arról is, hogy a Horthy korszakban sem volt egyszerű szépségkirálynőnek lenni. Milyen
lehetett egy szépségverseny a hőskorban és milyenek voltak az akkori ideálok? A sétából
nem maradnak ki a világszép Gábor lányok, Zsazsa, Éva és Magda történetei sem, akikről az a
hír járta, hogy amikor Vilmos papa nyitott autójába ültette őket, és végighajtott az Andrássy
úton – leállt a forgalom.
Találkozó: Budapest, Nagymező u. 22, 1065- Thália Színház előtt
A séta időtartalma: 1,5-2 óra
A séta ára: 3500 Ft, amit a helyszínen lehet fizetni.
A sétára regisztrálni kell itt: setaneked@gmail.com
A sétát vezeti, Dr. Czingel Szilvia kulturális antropológus.
A séta végén apró ajándék várja a sétálókat.
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A bugyogótól a szaténbugyiig - Divatséta a fehérnemű körül
2018. Március 10. 10:00 – 12:00
A 19. század végére egy új világkép és egyben stílus kopogtatott Európa ablakán, ami
szakított a korábbi korok merevségével, és teljesen megváltoztatta a női
divatot is. A szecesszió vagy Jugendstil, Franciaországban art nouveau
kulturális és társadalmi mozgalma nagy léptekkel alakította át a 19.
század kényelmetlen, mozgásra, sportra, munkára alkalmatlan női
viseletét. Az Európát meghódító,a középkori divatelveknek hátat
fordító stílusváltás búcsút mondott a derekat összeszorító
páncélfűzőnek és az alsószoknyák tömkelegének. Gustav Klimt
barátnője, Emilie Flöge az új irányzat egyik képviselőjeként
fehérneműket kezdett tervezni Bécs arisztokrata hölgyeinek,
ami már a szecesszió és a hozzá kapcsolódó forradalmi
gondolatok, a női test újraértelmezésének jegyében történt.
Divatsétánkon a modern fehérnemű magyarországi elterjedését
mutatjuk be.
Találkozó: Budapest, Ferenciek tere 6, 1053- Az egyetemi könyvtár
előtt
A séta időtartama: 1,5-2 óra.
A séta ára 3500 Ft, amit a helyszínen lehet fizetni
A sétára regisztrálni kell itt: setaneked@gmail.com
A sétát vezeti, Dr. Czingel Szilvia kulturális antropológus.

Púder és szappan, avagy hol fürdött a pesti polgár
2018. Április 14. 10:00 – 12:00
A nagymama zománcos lavórjától a tisztasági fürdőig... Mit keresett a dezodor, a
szappanos doboz vagy az üres kézkrém tégely a szobaszekrény vitrinjében
a nippek és csipkék között? Miért vetett keresztet a nehézsorsú vidéki
cselédlány, amikor a nagysága arra kérte, üljön be a fürdőkádba?
Miért féltek a polgárasszonyok a mosónőktől? Miért volt
örökös káosz és drámák helyszíne a fürdőszoba? Miért volt
természetes az izzadság és lábszag a körúti villamoson? Miért
vásárolt kizárólag drogériában szappant, egy magára adó
polgárasszony? Hol voltak Budapest leghíresebb „pucerájai”?
„Púder és szappan”- városnéző túra a higiénia és tisztálkodás
jegyében, a századelő Budapestjén.
Találkozó: 1053 Károlyi kert (szökőkút)
A séta időtartama: 2-2,5 óra.
A séta ára 3500 Ft, amit a helyszínen lehet fizetni.
A sétára regisztrálni kell itt: setaneked@gmail.com
A sétát vezeti, Dr. Czingel Szilvia kulturális antropológus
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KÖNYVAJÁNLÓ

Lynsey Addario – Mesterségem – Egy háborús fotóriporter élete
szavakban és képekben
Kapott egy fényképezőgépet ajándékba, majd véletlenek sorozata
úgy hozta, hogy haditudósítóvá vált. Bejárta Irakot, Afganisztánt,
Kongót, Szudánt és Líbiát. Volt hadifogoly, barátai haltak meg
a polgárháborúban. Nőként, fotósként, barátként, íróként,
tudósítóként számtalan szemszögből mutatja meg nekünk a
háború igazi arcát. Felkavaró könyv, melynek filmes jogait Steven
Spielberg megvásárolta. Kíváncsian várjuk, mit hoz ki belőle.

Richard Dawkins – A csoda bűvöletében – Egy tudós lenyűgöző
életútja
Richard Dawkins életrajzi könyve fiatalkorától egészen Az önző
gén és Az isteni téveszme című könyvének megírásáig kíséri
végig a tudós életét. Etológus, biológus, író, aki műveiben
gyakran foglalkozott a vallásos alapkérdésekkel, és megalkotta
a mémelmélet alapjait. A génközpontú evolúcióban, a
szelekcióban, természetes kiválasztódásban hisz, vallásos
neveltetése ellenére kizárólag a tudomány felé fordult,
ateistaként kutatja a fejlődés útjait.

Lawrence M. Krauss – Kvantumember – Richard Feynman
tudományos munkássága
A Nobel díjas kutató, kozmológus és fizikus életéről, kritikai
gondolkodásról és a világegyetemről olvashatunk ebben a
regényben. „A tudomány nem más, mint annak a megtanítása,
hogyan lehet valamit megismerni; mi az, amit nem ismerünk; amit
ismerünk, mennyire ismerjük; hogyan kezeljük kételyeinket és
bizonytalanságainkat; hogyan kell bebizonyítani valamit; hogyan
gondolkodjunk úgy a dolgokról, hogy aztán megítélhessük őket;
s hogyan különböztessük meg az igazságot a sarlatánságtól és
szemfényvesztéstől.” - vallja Feynman.
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FILMAJÁNLÓ
Seven Sisters
Ebben a 2017-es sci-fi-ben 7 lánytestvér születik egy olyan világba, ahol a túlnépesedés miatt
törvényileg csak egyetlen gyermeket vállalhat egy család. Egy személyazonosság alatt élnek,
a napokat beosztják egymás között, minden nap csak egy lány hagyhatja el az otthonukat,
nehogy a radikális politikai helyzet miatt elhurcolják a gyerekeket. A szigorú, de jól működő
rendszerben a gyerekek biztonságban nőnek fel. Dolgozni járnak, és bár azonos név alatt, de
lelkileg külön életet élnek. Egy nap azonban az egyik lány nem tér haza, és ezzel elindulnak
a bonyodalmak. A feszültség lehetne drámaibb, az akció látványosabb, a történetszál
bonyolultabb, de alapvetően egy elgondolkodtató filmet kapunk. A 7 főszerepben Noomi
Rapace-t láthatjuk, a további főbb szerepekben pedig Glenn Close-t és William Dafoe-t.
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LOMB KATÓ
- EGY 16 NYELVŰ TOLMÁCS
Fiatal felnőtt koráig úgy gondolta, hogy
nemigen fog idegen nyelven beszélni,
mert nincs nyelvérzéke. Ahogy ő
fogalmaz, „a gimnázium elvégzése után is
nyelvantitalentumnak tartottam magam:
természettudományi karra kértem a
felvételem.” Története álljon mindenki előtt
példaként, aki hasonlóan érzi magát! Bár
már nincs közöttünk, az általa írt könyv
alapján gondolatban elbeszélgettem vele
és szeretném elmesélni neked a történetét,
hogy mindannyian tanulhassunk tőle, mert
bőséggel van mit!
Könnyedén gondolhatjuk azt, hogy
ő biztos egy rejtett tehetség volt, és
mi magunk nem vagyunk képesek
hasonló teljesítményre, sőt! Egy nyelvet
sem tudtunk megtanulni az elmúlt
10-15 évben, akkor hogyan tudnánk
ilyen sokat? Lehetetlen. Válaszoljon
bizonytalanságunkra is Kató: „Szeretném
hangsúlyozni azon meggyőződésemet,
hogy bárki, aki annyi kíváncsisággal és
kitartással hajolt volna könyvei fölé, mint én
1933 tavaszán albérleti díványom sarkában,
az elérte volna ugyanezt az eredményt.”

Hogyan tanult meg ilyen sok nyelven?
A háború alatt sok esélye nem volt
nyelviskolában, tankönyvekből tanulni,
megragadta hát azokat a lehetőségeket,
amik adódtak. Néhány dohos, régi szótár,
és kiselejtezett regények. Olvasott és
olvasott. Az „Így tanulok nyelveket”
című könyvében részletesen mesél arról,
hogyan ugrotta át az ismeretlen szavakat,
mert veszélyes lett volna óvóhelyen orosz
szótárt elővennie, és hogyan értette meg
hónapról hónapra egyre jobban az írt
szövegeket, szótárazás nélkül is. Szerinte
a nyelvhez érdemes az érdeklődési
körünknek megfelelő szövegekkel
közelíteni, legyen szó szakcikkekről vagy
regényekről, érdekes történetekről. A
fontos, hogy érdekeljen minket, ami
le van írva, és akkor türelemmel és
kitartással képesek leszünk megfejteni
a nyelv jelentését. Lássuk be, ez nagyon
messze áll attól a nyelvtanulási stílustól,
amivel mindannyian találkoztunk már az
iskolapadban.
De miért tanuljunk nyelveket?

„A tanulás sosem
teher, hanem mindig
kiapadhatatlan
örömforrás volt
számomra.”

„Azért tanuljunk nyelveket, mert a nyelv
az egyetlen, amit rosszul is érdemes
tudni.” – vallja Lomb Kató.
Megérteni a kedvenc regényed eredetiben
olvasva, megnézni egy filmet anélkül,
hogy a rossz szinkron torzítaná az
élményt, beszélgetni valakivel, akivel
véletlenül találkoztál, arról, ami érdekel,
elmondani a gondolataidat másoknak
épp elég indok arra, hogy tanuljunk.
Amikor először hallgattam meg úgy
egy színdarabot, hogy eredeti nyelven
beszéltek és én megértettem, amikor
először szippantott magába egy film
izgalma felirat nélkül, amikor először
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kaptam emailt idegen nyelven egy
távol élő jó baráttól, akivel más közös
nyelvem nem is volt, mind-mind olyan
feledhetetlen élmények, melyeket nem
élhettem volna át, ha nem tanulok. Bátran
állíthatom, hogy minden perc tanulás
megérte!

hanganyagok hallgatására, beszédre,
vagy írásra fordíthatnál? Időd nincs vagy
az önfegyelemnek vagy híján?
„Az ismétlés olyan nélkülözhetetlen eleme
a nyelvtanulásnak, mint az üzemanyag a
belső égésű motoroknak.”, vagy ahogy a
latin közmondás szól: „Repetitio est mater
studiorum.”, azaz az ismétlés a tudás
anyja!

Hogyan szánjunk rá időt a sok
elfoglaltságunk mellett?
„Ellen kell állni a „jó műsor megy a
tévében” sziréndalnak”. – válaszolja
meg Kató. Ezenkívül azt mondja, hogy
napi 1-1,5 órát mindenképp szánni
kell a tanulásra ahhoz, hogy valaki
eredményt érjen el a nyelvtanulás
során. Igen, ez sok idő, de mindannyian
tudjuk, hogy van ennyi időnk, csak épp
nem gyűjtöttük össze és nem szántuk
egy adott cél elérésére. Mindannyian
szoktunk reggelizni (ami alatt lehet
olvasni), szoktunk utazni (legtöbbször
olyan járművel, amiben ülünk és nem kell
figyelnünk, de ha igen, hallgatni akkor is
tudunk), szoktunk szüneteket tartani a
napunk során, általában van néhány óránk
esténként is. Őszinte vagy magadhoz,
amikor azt mondod, nem tudsz
összeszedni összesen 1 órát (ha nem is
egészben) a napod során, amit olvasásra,

Nem vagyok én már túl öreg a
nyelvtanuláshoz?
„A vizsgálatok szerint az idősebbek
ugyan kétségkívül lassabban tanulnak
például idegen nyelveket, mint a fiatalok,
de a hosszabb munkával elért eredmény
éppoly tartós… Ne éveket adjunk az
életnek, hanem életet az éveknek!”
Ezt csak alátámasztani tudom a saját
példámmal is. Angolul 9 évesen kezdtem
tanulni, végig bukdácsoltam belőle
a gimnáziumot. Igazán valamikor a
tinikorom vége felé tanultam meg,
akkor is csak középszinten, és messze
sem folyékonyan. Az áttörést a felnőtt
fejjel belefektetett tanulás hozta meg,
fényévnyi távolságra a tankönyvektől és
szótárfüzetektől.
Te mikor és hogy tanultál meg egy
nyelvet? Meséld el nekünk a történeted,
őszintén érdekel! olvaso@ak-akademia.hu

„Minél több beható
szellemi munkát végzünk,
annál később öregedik
meg az agyunk.”
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beléd gyökerezzék. Ha egyedül tanulsz, a
megtanulandó egység csak akkora legyen,
amekkora kizárja a hiba lehetőségét.
7, A különleges nyelvi fordulatokat (az
úgynevezett izmusokat) mindig egyes szám
első személyre átalakítva jegyezd meg.
8, Az idegen nyelv: vár. Célszerű minden
irányból egyszerre ostromolni: újság
és rádió, szinkronizálatlan film és
szakértekezés, tankönyv és a szomszédék
vendége felől.

Mi a siker titka?
Lomb Kató 10 pontban fogalmazta meg
azt, mit tanácsol a nyelvtanulóknak a
sikeres nyelvtanulás érdekében. Álljon ez
most itt mindannyiunknak, változtatások
nélkül:
1, Egy-egy alkalommal csak akkor és
csak addig tanulj, amíg érdeklődésed a
tanulnivaló iránt lankadni nem kezd.
2, Foglalkozz mindennap a nyelvvel – ha
többre nem jut idő, legalább egy tízperces
monológ erejéig. A reggeli órák különösen
értékesek e szempontból: ki korán kel,
szókincset lel.

9, Ne riasszon vissza a megszólalástól,
hogy esetleg hibákat csinálsz, de kérdd
meg a partneredet, hogy javítsa ki őket.
És főleg ne sértődj meg, ha – ami nem
valószínű – ezt meg is teszi.
10, Légy szilárdan meggyőződve arról,
hogy nyelvzseni vagy. Ha a tények az
ellenkezőjét bizonyítják, inkább szidd az
elsajátítandó nyelvet, a szótárakat vagy ezt
a könyvecskét, mint tenmagadat.”
Forrás: Lomb Kató – Így tanulok nyelveket
Mire vársz hát? Nyelvtanulásra fel! :)
ak-nyelvtanulas.hu

3, Sohase elszigetelt egységeket, hanem
mindig kontextusba ágyazott szavakat,
nyelvtani formákat tanulj.
4, Soron kívül írj ki és vágj be minden
olyan részmondatot, amelyet, mint „előre
gyártott elemet” tudsz a beszélgetés során
felhasználni.
5, Szem előtt elvillanó reklámszöveget,
kapuszámot, fül mellett elsuhanó
beszélgetést még a fáradt agynak is
pihenés gyorsan „kapásból”, önmagának
lefordítani.
6, Betanulni azonban csak azt szabad,
amit a tanár kijavított. Saját lektorálatlan
írásaidat ne olvasgasd, nehogy a hiba
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fogalmaz
példa
hasonlóan
gondolat
könnyedén
bizonytalanság

example, precedent
alike, likewise, similarly
idea, thought
easily, lightly
insecurity

hangsúlyoz

accent

albérlet

sublet

dívány
eredmény
háború
tankönyv
dohos

couch, divan, sofa
accomplishment, achievement

war
college textbook, manual
confined air

kiselejtez

discard, weed out

türelem

patience, tolerance

kitartás
színdarab
önfegyelem
szótár
fényév

consistence
drama, play
self-discipline
vocabulary, dictionary
light-year

elszigetel

isolate, localize

célszerű

practical, expediential

tény

fact, deed

szid

ream sy out

tanács
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indite

counsel, piece of advice

Hallgasd meg az mp3 mellékletet és pótold a hiányzó szavakat!

I./
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 ……………………… are closed. Why? The new snow
might bring …………………………., and the slopes can’t be opened until the crew clears
the danger with ……………………………..
The basic numbers from the weather report (…………………………………………………………….)
don’t capture some of the special details. Avalanche scientists have more
complicated models that do a good job of ……………………………… 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 ……………………………. with numbers has only gotten deeper
as the …………………………….. “big data” get more popular. The hard disks are filled
with trillions of numbers, so there should be …………………………. 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.
II./ Fejezd be a mondatokat a hallott szöveg alapján!
Human language is consistent
The open-ended comment sections are made for
……………………………………………………………………………….
The real problem with GPS is ……………………………………………………………………………………………………
…………
The U.S. Post Office has ……………………………………………………………………………………………………………
…………
III./ Válaszolj magyarul a feltett kérdésekre a hallott szöveg alapján!
Time is consistent
01.
02.
03.

Miben tér el az emberi és a gépi időérzékelés?
Mi a magyarázat erre az eltérésre?
Mi köze a Navajo nemzetnek ehhez a témakörhöz?
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IV./ Válaszd ki a megfelelő szavakat a négyzetből és illeszd a szövegbe! (Az
ehhez a részhez tartozó hanganyagot csak kitöltés után hallgasd meg!)
Files are consistent
It seems that merely ………………………………. 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, stylistic, orthographic, numerical, or other ……………………………... 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 …………………………… repairs for
me. How did the software get permission to change the permissions for access
to my files if I didn’t give …………………………… to do it? Don’t ask me.
The problems go deeper. About every six months, the ……………………… Mac backup
software called Time Machine announces that the backup copy of everything
has become corrupted and the only way to fix it is to ……………………………. 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
(……………………… needer of electricity). Any …………………………. will tell you there are
hundreds of other examples of situations 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 …………………………… way. Even then, something goes
wrong and the ……………………………….. get paid even more money to fix the tables that
have gone south.
desperate
remembering
inconsistencies
dutifully
rebuild
consultants
programmer
permission built-in
consistent

VI./ A hallott szöveg alapján döntsd el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
We’re in control
We’re all powerless beggars.
The operating system is the boss, not us.
The BIOS hasn’t dibs over the computer.
If you’re running in the cloud, the hypervisor has more power.
Your network card listen to the firmware first.
The fact is that one of the transistors in that box under your desk report to you.
by Peter Wayner, InfoWorld
64

A decemberi angol feladatlap megoldása:

9 lies programmers tell themselves
Confidence in our power over machines also makes us guilty of hoping to bend
reality to our code
Programmers have pride with good reason. No one else has the power to reach
into a database and change reality. The more the world relies on computers to
define how the world works, the more powerful coders become.
Alas, pride goeth before the fall. The power we share is very real, but it’s far from
absolute and it’s often hollow. In fact, it may always be hollow because there is
no perfect piece of code. Sometimes we cross our fingers and set limits because
computers make mistakes. Computers too can be fallible, which we all know
from too much firsthand experience.
Of course, many problems stem from assumptions we programmers make that
simply aren’t correct. They’re usually sort of true some of the time, but that’s not
the same as being true all of the time. As Mark Twain supposedly said, “It ain’t
what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that
just ain’t so.”
Kevin Deldycke’s GitHub-hosted list of falsehoods that programmers believe
is a good example of how disconnected cyberspace can be from reality. It’s a
compendium that will only grow as others contribute their war stories. Consider
it a good kick in the pants itemizing a thousand examples that say, in essence,
“Remember, Caesar, thou art mortal.”
My favorite may be the list of falsehoods about phone numbers. If you think that
saving a phone number for a person is as simple as putting seven or maybe 10
digits in a database, you’re mistaken. That works until it doesn’t because there
are country codes, abandoned numbers, and more than a dozen gotchas that
make it hard to do a good job keeping a list of phone numbers. Is it any wonder
that there’s a smug smile of satisfaction on the faces of the Luddites who keep
their phone lists in a little black book?
Here are a number of false beliefs that we programmers often pretend are quite
true.
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Questions have one answer
The database table is filled with columns, and each column has an entry or it
doesn’t. It’s either full or null. What’s so hard about matching up an answer for
every question?
Alas, sometimes there is more than one answer, then the table starts to fail.
Maybe a person has more than one telephone number or a second weekend
home. Database designers figured out some of the solutions to this by creating
one-to-many and many-to-one mappings that can store multiple answers.
Some of the more modern NoSQL solutions use a “document” model that lumps
together all of the possible answers with different tags in one big soup.
These solutions are better, but even they have limits. Sometimes answers are
valid only for a short window of time. A parking spot may be legal except during
rush hour between 4 p.m. and 6 p.m.
If you think it’s enough to add one slot to the table to handle a window for each
day, remember that sometimes there are several exceptions like 7 a.m. to 9
a.m. and 4 p.m. to 6 p.m. But don’t keep track of the time of day simply because
the parking rules are often different on weekends, but then the definition of
weekends changes. Parking is free in the District of Columbia on Sundays—but
not Saturdays. Federal holidays are different too, and so are local ones.
Those are times only. The list of potential exceptions goes on and on making
it impossible to imagine that a database will ever model reality by storing the
absolute and final answer for any question no matter how simple.
Null is acceptable
Sometimes I think that half of the Java code I write is checking to see whether a
pointer is null. When I’m feeling aggressive, I try to draw a perimeter around my
library and test for null only at the entry methods, those locations where the API
is open to the rest of the code. That simplifies things for a bit, but eventually I
want to reach into the library and use a small method that’s sitting there. Oops.
Now it needs to test for nullity and the perimeter has been breached. So much
for building a wall.
Figuring out how to handle this issue is a big problem for modern language
design. The clever way some languages use a question mark to check for nullity
helps, but it doesn’t get rid of the issue. Null simply makes object-oriented
programming much more confusing and prolix.
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Human relationships can be codified
When gay marriage was legalized, one smart database administrator recognized
that this was much bigger than the Y2K problem, which had almost paralyzed
the country by asking the programmers to go back and add two new digits to
the year. To solve this, the DBA considered how to handle the challenge with
14 progressively more accommodating database schema, each more elaborate
than the last. In the end, he concluded, “Perhaps the simplest solution would be
to ban marriage outright.”
But tracking who is married to whom is only the beginning. Imagine you’re
building a database table for a school for determining which adult can pick up a
kid after school or maybe make a decision about administering aspirin. Sure, the
birth mother is easy, but what about the stepparents? What about the step older
sibling who’s back from college break and definitely remembers meeting the kid
at their parents’ wedding last summer, at least before the bar opened?
You might be tempted to pull a Facebook and punt with an “it’s complicated”
entry, but you can’t. These are legal questions that can produce lawsuits if the
code isn’t accurate. By “accurate,” I mean conforms to the law, and we all know
how accurate Congress can be when writing laws. But forget about blaming
Washington. The kid needs aspirin. What will your database say?
”Unicode” stands for universal communication
There’s an earnest committee that meets frequently trying to decide which
emojis should be included in the definitive list of glyphs that define human
communication. They also toss aside certain emoji, effectively denying
someone’s feelings.
The explosion in memes shows how futile this process can be. If the world finds
emojis too limiting, spurring them to turn to mixing text with photos of cultural
icons, how can any list of emojis be adequate?
Then there’s the problem of emoji fonts. What looks cute and cuddly in one font
can look dastardly and suspect in another. You can choose the cute emoji, and
your phone will dutifully send the Unicode bytes to your friend with a different
brand phone and a different font that will render the bytes with the dastardly
version of the emoji. Oops.
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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!
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Amennyiben bármelyik téma felkeltette az érdeklődésedet,
további információt találsz az alábbi forrásjegyzékben.
Az A&K Magazin jelen számában felhasznált források:

aquawallgym.com
bikram.hu
bostondynamics.com
businessinsider.com
cbsbutler.com
dbam-o-siebie.pl
ecodirect.com
fitnessmagazine.com
fontsquirrel.com
hot-iron.hu
i2.wp.com
indigofitness.ch
insertmag.ca
libri.hu
life.hu
newatlas.com
nlcafe.hu
unsplash.com
panoramio.com
pexels.com
robotshop.com
sobugtix.com
spinning.com
store.uprightpose.com
theawsomer.com
youtube.com
Lomb Kató: Így tanulok nyelveket
Erika Landau: A kreativitás pszichológiája
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Reméljük, hogy akkor is olvasóink
között köszönthetünk majd!
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