Én kifejezetten azért indultam a válogatóversenyen, mert a későbbi csapatvezetőnk, Nikházy Laci
említette, hogy a továbbjutók részt vehetnek egy egyhetes programozói táborban, ahova megéri
elmenni. Egyáltalán nem csalódtam.
Bár a feldolgozott témák nagy részét már ismertem, új feladatokkal, alkalmazásokkal találkozhattam,
és mélyebb tudást szerezhettem az érintett területeken.
Tetszett az órák interaktív jellege. Folyamatosan lehetőség volt kérdéseket feltenni, amire a tanár
általában jól érthető, intuitív magyarázatot adott.
Miután az előadó részletesen kifejtette az anyagot, feladatokat oldhattunk meg az általunk preferált
programozási nyelven, hogy a gyakorlatban is kipróbáljuk ez elhangzott technikákat, ötleteket.
Személyes kedvenceim az Aho-Corasick algoritmushoz kapcsolódó problémák voltak – ezek közül
oldottam meg a legtöbbet, a kitűzött 8 feladatból 7-et.
Az algoritmus egyik alkalmazása, hogy hatékonyan (a szöveg hosszára plusz az egyezések számára
lineáris időben) kereshetünk vele egy szövegben előre megadott mintákat, karakterláncokat.
A társaság is pozitív csalódás volt számomra. Féltem, hogy egyedüli debreceniként perifériára
szorulok, de nem így lett. Az első pár napban kicsit tényleg feszengtem, de hamar kialakult köztünk
egy közvetlen, baráti hangvétel.
Összességében jó érzés volt két hétig olyan, rendkívül tehetséges fiatalok körében lenni, akiknek az
érdeklődési köre szinte teljesen megegyezik az enyémmel.
A szabadidős programok többségében tetszettek, bár volt, amin nem vettem részt. Szerencsére mind
Laci, mind a magyar csapat többi tagja elfogadó volt ezzel kapcsolatban.
A versenyzés volt az, amitől végig nagyon féltem. Eléggé rosszul kezelem a versenyhelyzetet; általában
nem tudok koncentrálni, és gyakran pánikba esek, ha nem megy minden tökéletesen. Sajnos most sem
volt másként, rengeteg hibát vétettem a verseny folyamán. Ennek ellenére örülök, hogy nem
futamodtam meg, és a végére sikerült valamennyire összeszednem magam.
A visszaút elég kalandosra sikerült, hiszen az eredeti járatot – a gépre történő felszállás után három
órával – törölték. Így meg kellett hosszabbítanunk a vízumot, ismét átléptünk az orosz határon, majd fél
nappal később újra megpróbálkoztunk a hazarepüléssel. Itt már minden zökkenőmentesen alakult, bár
nagyon fáradtak voltunk a szerény alvási lehetőségek miatt.

