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REGGELI
A reggeli a nap legfontosabb étkezése,
állítja a népi mondás – és milyen jól is
mondja! Sajnos felgyorsuló világunkban,
amikor mindenki rohan mindenfele, hajlamosak vagyunk üres gyomorral nekivágni
a nap eseményeinek, legfeljebb egy kávét
erőltetünk magunkba.

Pedig ahogy megmossuk a fogunkat,
kiválasztjuk a megfelelő ruhát, megfésüljük a hajunkat, úgy a testünk is szeretne
energiával feltöltődni, nem csak külsőleg
szeretne „rendben lenni.”
Van, akinek nincs ideje, mások úgy érzik,
nem tudnak reggelizni, illetve olyanok
is kihagyják a reggelit, akiknek nincs
kedvük. Pedig pár apró trükkel igenis be
lehet iktatni egy finom reggelit, méghozzá
tartalmasan. Lássunk pár tippet.
1. Sok féle lehetőség van a reggeli
választékban. Szabadidőnkben olvasgassunk újságot, interneten, vagy akár régi
szakácskönyveket is, biztosan találunk
számos olyan reggeli félét, amit szeretünk
vagy újat kipróbálnánk. Nem csak a müzli
és a gabonapehely létezik.
2. Pirítós teával, rántotta narancslével, egy
szendvics kakaóval, netán egy gyors saláta limonádéval – ha nem szeretünk korán
kelni, este készítsük ki az alapanyagokat, s
reggel máris időt nyerünk.
3. Ha utazás miatt nincs időnk, együnk
a buszon – de mindenképpen ülve. Ha
rohangálunk, a gyomrunk nem tud nyugodtan emészteni, kiborítjuk, leejtjük,
kapkodunk – fájó hassal és kakaós felsővel
pedig csak bosszankodás lesz a vége.

TIPP

4. Ha megpróbálunk némi rendszert bevezetni, teljesen új szemszögből látjuk majd
a reggeleket.
Nem kell hajnalig a gép előtt ülni, vagy
már a hét elején szervezni a hétvégi
programokat. Menjünk aludni időben, így
reggel kipihenten tudunk leülni, falatozni.
5. Ha monotonnak érezzük a dolgot,
kapcsoljunk mellé zenét. Egy kis reggeli
vidámság szintén feldobja a kezdést, jobb
kedvvel indulunk a feladatoknak.

6. Aki szereti a kávét, lehetőség szerint
próbálja csökkenteni – egy adag cukros
koffein bomba nem éppen a legjobb választás, ám ha mégis úgy érezzük, életünk
részévé vált, próbáljunk ki más fajtákat.
Cappuccinok sokaságához juthatunk hozzá, jegeskávékhoz, frappékhoz, amikben
már jóval kevesebb a koffein tartalom. Egy
idő után nem fog hiányozni a kora reggeli,
felgyorsult szívdobogás.
7. Reggelizés közben lehetőleg ne olvassunk, ne csináljunk más tevékenységet – a
testünk egész nap készen áll, hogy segítsen nekünk, igazán kijár az a 10 perc, míg
feltöltjük energiával.

FOLYTATÁS A WOOOWAPP.HU
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Ha külföldi továbbtanuláson gondolkozol, vagy esetleg
ez még nem fordult meg a fejedben, de jól tudsz angolul vagy
németül, érdemes néhány percet szánni a lenti
prezentációk megtekintésére. A prezentáció hangot is tartalmaz!

Svájc

Dánia

képzések angolul

Business + Hospitality
Management - angolul

Kattints a képre!

Olaszország

üzleti és orvosi
képzések angolul

Németország

Kattints a képre!

SRH képzések németül
vagy angolul

Kattints a képre!

Kattints a képre!

info@oxford.hu

képzések angolul

Kattints a képre!

Németország Svájc

F+U képzések németül
vagy angolul

Kattints a képre!

Hollandia

Tel.:(1) 210-1848

Turizmus, Hotel
Management angolul

Kattints a képre!

www.oxford.hu
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a derekamra kellett kötni a zakómat, elég
bizarr látványt nyújtottam feleléskor a teljes
tanári kar előtt...

PIMASZ
ÚR
Aki sokat kérdez másoktól, attól jókat
kérdezhet a Közmag! :)

A hazai műsorvezetők közül sikerült az
„igazi gyöngyszemet” elhozni most
Nektek! Érdemes tudni, hogy Pimasz Úr
nem szokott az életét bemutató elemző
interjúkban részt venni, de nekünk igent
mondott és sikerült Gergővel egy olyan
anyagot most lehoznunk, amiből olyan érdekességek derülnek ki, amiről eddig biztosan
nem tudhattál. Az RTL Klub Reggeli műsor
vezetője most átkerült a mikrofon másik
végére, és bizony válaszol is kérdéseinkre:)
Hova jártál középiskolába? Milyen tanulónak számítottál? Gergő: Budapesten, a
Kölcsey Ferenc Gimnáziumba jártam, ahol
emeltszintű francia tagozatos osztályban
érettségiztem. A francia nyelvet leszámítva bizony kifejezetten közepes tanulónak
számítotam, igaz még franciából is hármast
6
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Fotó: RTL Klub Reggeli

PAPP
GERGŐ
ALIAS

Mindig is a riporterkedéssél, műsorvezetéssel szerettél volna foglalkozni? Gergő:
Nem mindig. A középiskola legelejétől
színésznek készültem. Játszottam több
társulatban, darabokban és filmekben is,
végül a felvételikor elment az egésztől a bátorságom és inkább Párizsba jelentkeztem
kommunikációt és újságírást tanulni a 8-as
számú egyetemre. Nem bántam meg.
Egyetemi tanulmányaidat többek között
Párizsban is végezted, Hogy kerültél a francia fővárosba? Gergő: Mint meséltem már
az egész gimnáziumi tanulmányaim során
egyedül a francia nyelv tetszett és érdekelt.
Miután itthon nem valószínű, hogy felvettek
volna a Bölcsészkarra, ezért a nyelvtudásomat meglovagolva Párizsba jelentkeztem.
Azonnal felvettek.

2 év kinti alapdiploma után azonban itthon
folytattam, a Bölcsészkar átvett, végül ott
államvizsgáztam. Kommunikációs szakember a hivatalos végzettségem.
Van példaképed? Inspirál téged valaki
nap, mint nap? Gergő: Mindig is voltak
példaképeim, főleg énekesek és színészek.
Ez gyerekkoromtól folyton változott mindig
más és más. A televíziózásban példaképeim
nincsenek, viszont vannak, akiket nagyon
jónak tartok és felnézek rájuk - annak
ellenére, hogy nem akartam soha senkire
hasonlítani vagy másolni.
Melyik volt eddig az a műsor, ami a legközelebb állt hozzád? Miért pont az? Gergő:
Az ottalvós/ átcuccolós sorozatunk minden
egyes epizódját kivétel nélkül nagyon szeretem és nagyon a magaménak érzem.
Egy kicsit talán itt köszönt vissza a korábbi
színészi énem - ráéreztem: össze lehet
gyúrni picit a színészi játékot a klasszikus

kaptam akkor is, mikor már felvettek egy
párizsi egyetemre... A jegyeim leginkább a
rossz magatartásomnak szóltak... De aztán
az egyetemen minden megvátozott. Ott
kitűnő tanuló lettem ráadásul idegen nyelven! Az összes addigi - kihagyott kötelező
olvasmányomat abban a 2 évben pótoltam
be és imádtam!
Melyik a legérdekesebb vagy legviccesebb
emléked, sztorid a középsulis időszakodból? Gergő: Van ilyen sajnos/szerencsére
jópár. Ami kapásból eszembe jut, az a
szóbeli érettségi vizsgám. Gyönyörű, ám de
szűk öltönyömben épp a terembe lépéskor
lehajoltam és a sliccemtől a derekamig végigszakadt az öltönynadrágom. Így miután
az egész fenekem kilógott, hiába igyekeztem csinosan és megfelelően felöltözni,
Sok a kérdés, kevés a vál asz?

W W W.W O O O WA P P.H U

KO Z M A G . H U

7

KÖZÉPISKOLÁSOK MAGAZINJA

KÖZÉPISKOLÁSOK MAGAZINJA

Fotó: RTL Klub Reggeli

riporterkedéssel - és érdekes elegy lett a
kettőből, hogy nem akart igazán egyik se
lenni, de lett mégis valami más, valami új.
Természetesen nagyon közel áll hozzám az
RTL Klub Reggeli műsora is a kollégákkal
együtt, mert mindig más, változatos és
többek között ez is benne a kihívás.
Hogyan alakult meg a “Pimasz úr”
karakter? Gergő: Még a korábbi Napló
című riportműsor egyik rovatát kaptam
meg: a beszólós, bekérdező, néha kicsit
veszekedős riporter figuráját, aki az utca
emberére lecsapva épp szemetelés, zebrán
áthajtás, mozgássérült parkolókban parkolás, stb. során szembesítette őket a rosszindulatú bunkóságaikkal. (ezért szerettünk
meg :) szerk.)
Ha nem a televíziózás világában töltenéd
a mindennapjaid, mi lenne a foglalkozásod? Miben nem tudnád magad egyáltalán
elképzelni? Gergő: A film, a színház még
mindig közel áll hozzám. A játék. Amit
biztosan nem tudnék elképzelni magamról:
minden, ami kétkezi, ügyességi, aprólékos,
odafigyelős munka - arra sajnos teljesen
alkalmatlan vagyok, mint például a főzés,
szerelés..
Rábukkansz Aladdin csodalámpására. Szerencsére a dzsinn is benne van, mi lenne a
három kívánságod tőle? Gergő: Első, hogy
a fiam boldog és egészséges legyen úgy
120 éves koráig. Második, hogy megállíthassam az időt és legalább mostantól már ne
öregedjek tovább. Harmadik, hogy mindig
büszke lehessek arra, ahogyan az életemet
élem - még ha ez sokszor tele is van buktatókkal és bukásokkal - de legalább tisztességes és jóravaló ember maradhatok.
Mit üzensz a középiskolás olvasóinknak?
Gergő: Annyit üzennék csupán, hogy bármilyen pályát választotok is majd a jövőben,
csak olyan legyen, amiben egyedit és különlegeset alkothattok.
8
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APP AJÁNLÓ

APP DETOX
Kaptunk a fejlesztőktől egy detoxikáló appot a digitális függőségünkre. Ez az
alkalmazás konkrétanabban segít, hogy ne mobilozz annyit. Nem tesz mást,
mint bizonyos idő után egyszerűen blokkolja a hozzáférést egyes programokhoz. Ennek köszönhetően a figyelmed nem vonja el más teendőkről.

Amiben eltértek az addigi megszokottól
és semmiképp sem a korábbi vagy elvárt
mintákat követitek. Mindenki tud igenis
más és több lenni, merni kell vállalni az
egyediséget - nem beállni a sorba - szerintem legalábbis csak így érdemes. Hajrá
Mindenki!

Varga Attila
W W W.W O O O WA P P.H U

CLAP!
Te is olyan ember vagy, aki ha leteszi
valahova a telefonját, akkor még fél órán
át keresi, mert nem találja meg? Én sajnos
ilyen vagyok és valószínűleg ezt a pocsék
szokást már nem is fogom kinőni, viszont
hoztam egy appot, amivel ez a probléma
rögtön megoldódik! Hallottál már a Clap!
Alkalmazásról? A fejlesztők az olyan
emberek számára találták ki, mint amilyen
én is vagyok. Itt igazából, ha telepítetted az
appot, csak tapsolnod kell! Erre a telefonodon aktiválódik az applikáció és hangjelzést
bocsájt ki. Arról nem is beszélve, hogy
nagyon kevés energiát fogyaszt, így még az
akksit sem terheli!
KO Z M A G . H U
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TIKTOK

TRENDEK

Mára már nem mondok ismeretlent azzal,
hogy TikTok. Kevés olyan ember van, aki ne
tudná, hogy pontosan mi is ez az applikáció.
A korábbi musical.ly néven ismerté vált
videókészítő oldal bejárta, sőt mondhatni
meghódította az egész világot. De pontosan
mit is tud? Kreatív, gyorsaság, egyszerűség.
Ezt hangsúlyozza sok népszerű influenszer
az alkalmazás kapcsán. Az applikáció elsődleges célja a szórakoztatás volt. Sok zenés,
táncos, vicces produkcióval találkozhatunk,
és a legfiatalabbak mellett már az idősebb
generáció figyelmét is felkeltette. Mostanra
az is kiderült, hogy bárki képes röpke 15 másodperc alatt vicces, érdekes, laza tartalmat
készíteni. A TikTok-nak pont ez az erőssége,
hogy rövid, de annál tartalmasabb videókat
kreálhatunk. Több hasznos effekt is rejlik a
programban. Ilyen például a Slow-motion,
azaz a lassított felvétel. Ez az egyik legtrendibb kiegészítője. Legtöbben általában
trükkök, mutatványok, valamint különböző táncmozgásoknál alkalmazzák ezt az
effektet. A #slowmo hashtagre keresve több
millió ilyen videót találunk.
Cosplay. A cosplay a “costume play” kifejezés rövidített formája. A cosplay lényege,
hogy a résztvevők saját készítésű jelmezeket, kiegészítőket viselnek, és adnak elő egy
karaktert, koncepciót. Többnyire filmbeli
és játékbeli karaktereket valósítanak meg
öltözködésükkel, viszont népszerű a manga,
anime és nyugati képregények főhősei is.
Vannak amolyan trend dance challengek,
amikor valami aktuális, menő táncot kell
előadni ugyan olyan pontossággal, mint az
eredeti videón.
10
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Hasítanak még az éneklős, duettes videók,
mikor egy másik tartalomra készítenek
videót, elektronikus duettet megalkotva.
Személyes kedvenceim közé tartozik, mikor
az ajtóba, egy pokróccal állnak az emberek,
és a házikedvencük szeme láttára “eltűnnek”. Szoktak balul elsült produkciók is
napvilágot látni.
Tudjátok még mi az igazán menő?
Ha van egy ikertesótok. Az ikrek mindig különlegesek maradnak. Ez a TikTok-on sincs
másképp. A #twins hashtagre rákeresve kb
1,8 millió ikerposztot találhattok. Általában
együtt táncolnak, nagy összhangban vannak, ezáltal különösen színvonalas tartalmat
tudnak készíteni.
Emellett még számos effektet tudtok alkalHasznos, vi cces, érdekes - Neked!

W W W.W O O O WA P P.H U

mazni, sok-sok trend van még jelen az appban. Számos magyar felhasználója is akad.
Tavaly rendezték meg az első TikTOP Fest
& Awards-ot, ahol több magyar TikTok tartalmat díjaztak. Csak hogy néhány tartalomkészítőt megemlítsünk, Czura Karina lett
a 2019-es év TikTok-videósa a maga közel
16 millió lájkjával, és 383 ezer követőjével.
Díjazták a legnépszerűbb videót is, melyet
Liszkai Márk zsebelt be egy olyan tartalommal, ahol éppen tánctípusokat mutatott be,
amelyekkel a szórakozóhelyeken találkozhatunk. Mindenesetre érdekes, vicces, de
komoly tartalmakat is megtalálunk ezen a
platformon. Az egyszer biztos, hogy
érdekes időtöltésnek ígérkezik a TikTok
használata.
KO Z M A G . H U
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TIAH
MASZKOT FEL?

INTERJÚ

Fellépések, zenei tevékenységek mellett
mennyi szabadidőd van? Mit szoktál/szeretsz ilyenkor csinálni? TIAH: Most sajnos
túl sok szabadidőm van a vírus miatt, idén
terveztem tanulni, mert a zene mellett még
mindig hatalmas szerelem a filmezés is és
szívesen képeztem volna tovább magam
ezen a területen is, de nem indult a vírus
miatt képzés. Most egy nagy projekten
dolgozom, ami még nem publikus, majd
csak januártól.

Hova jártál középiskolába? Milyen tanulónak számítottál? TIAH: Az iskolát nem
szeretném megnevezni helyileg ha nem baj,
egy gimnáziumba jártam. Mindig jó tanuló
voltam, a matekot és a kémiát leszámítva.
A magatartásomra mondjuk nem vagyok
büszke, a 2-es 3-as volt jellemző végig.

ura legyek. A zenélés előtt is egyéni vállalkozóként dolgoztam játékfilm forgatásokon,
sorozatokban, reklámokban.

Volt a családban valaki, aki már jelen van
a zeneiparban? TIAH: Nincsen senki, nem
zenélt senki sem a családban.

Miért TIAH lett a művészneved? TIAH:
Ez tetszett mikor leírtam egy lapra. A semmiből jött.

Ha megtalálnád Aladdin csodalámpását,
és lehetne tőle három kívánságod, miket
kívánnál? TIAH: Hogy a szeretteimnek nagyon hosszú egészséges élete legyen, soha
ne legyen anyagi problémájuk, és eltűnjön
az összes gonosz ember a Földről.

Szeretteid, családtagjaid támogatják a karriered az elejétől kezdve? TIAH: Igen, hál
Istennek mindenki maximálisan támogat
és mellettem van, nagyon boldog vagyok és
hálás, amiért normális családom van.

Az tudható már, hogy miért hordasz maszkot. Viszont miért pont a símaszk mellett
tetted le a voksod? Nem gondolkodtál
esetleg valami farsangi álarcon? TIAH:
Ez áll a legközelebb az imidzsemhez, Az
öltözködésemhez. Szájmaszkokat szoktam
még felvenni, de abban nem tudok fellépni,
így azok maradnak csak a képeken.

Mit üzensz középiskolás olvasóinknak?
TIAH: Amíg gimibe jártam alig vártam,
hogy vége legyen a sulinak. Hamar vége is
lett. Azóta nincs olyan hét, hogy ne álmodnék a sulis időszakról, annyira hiányzik.
Túl hamar elmennek ezek az évek, kérlek
élvezzétek, mert soha nem fogtok tudni
visszamenni az időben!

Mi az a szakma, amiben egyáltalán nem tudod elképzelni magad? TIAH: Alkalmazottként sose tudtam magam elképzelni, nem
tudnám elfogadni, hogy ne a saját magam
12

Maszkok közül számodra melyik a legcukibb, és melyik a legrémísztőbb? TIAH:
Van kb 12 maszkom, de 1 db-ot hordok folyamatosan, egy sima feketét, amit díszíteni
szoktam hol kövekkel, hol biztosító tűvel.
De a legcukibb színű maszkomon is egy
UZI van himezve. :)

KO Z M A G . H U

Ha nem jött volna az életedbe a zene, mi
lenne a munkád? TIAH: Naplóvezető lennék filmekben.

Ve lü n k n e m keveredsz el a mi ndennapokban!

Bohnicsek Alex
W W W.W O O O WA P P.H U

KO Z M A G . H U
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SZÍN-

KOS -PIROS.
A szerelem és a temperamentum színe.
A Kos szenvedélyes, keresi a kalandot és
élvezi a kihívásokat. A Kos eleme a Tűz,
mely kedvenc színében is kifejeződik. Aktív
és lobbanékony természetű. Domináns és
szeret uralkodni, de hatalmát mindig pozitív
módon tudja kamatoztatni.

BIKA - VÖRÖS.
A tűz és a féltékenység színe. A Bika szeret
birtokolni, viszont hűséggel jutalmazza a
partnerét. Vörösen izzó érzelmei ellenére
türelmes és megbízható. Érzékien szerelmes,
partnere nem unatkozik mellette. Eleme a
Föld.
IKREK –BARNA.
Zárkózott, de szívós és kitartó alkatra vall.
A barna összes árnyalatát kedveli, ez is jelzi,
hogy nagyon könnyen teremt kapcsolatot
embertársaival. Kedveli a társaságot, újdonságra vágyó, jó a humorérzéke és mentes az
élet gondjaitól. Az ibolyaszín szintén jól illik
erőteljes személyiségéhez.

KÖZÉPISKOLÁSOK MAGAZINJA

HOROSZKÓP

RÁK -ZÖLD.
A zöld a Vízelemű Rák kedvence, aki konokul kiáll az élet viharai ellen.
Általában erős egyéniség, konokul ragaszkodik értékrendjéhez, ami a makacsságig
viszi el őt. A szerelemben önző is lehet,
viszont partnere biztonságban tudhatja magát mellette. Túlzott érzékenysége mellett
érzelmi egyensúlyra vágyik.
OROSZLÁN- ARANYSÁRGA.
A nap és az életöröm színe. Ez az öntudatos Oroszlán eleme. Hatalomra vágyik és
tekintélyt parancsoló. Aki sárgát visel, mindig
könnyed, vidám és optimista társ. Igazi jó
barát, aki a szerelemben is örömet hoz, de
emellett szeszélyes partner.

SZŰZ- FEHÉR ÉS RÓZSASZÍN.
A Szűz eleme a Föld, ezért elsősorban az anyagot akarja megismerni,
a dolgok lényegét keresi. Álmodozó,
képzeletdús, de érzékeny ember.
A szerelemben romantikára vágyik,
ezért nála a szerelem nem igen tart
soká. A rózsaszín a csöndes nyugodt
élet színe, ami szintén jellemzője a
Szűznek.
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Mi t udj uk, mi re keresed a vál aszt !

MÉRLEG- SÁRGA.
A sárga gondolkodó és
alkotó személyiségre vall.
Gyakorlatias ember, nem
pazarolja az idejét hiábavalóságokra. A szerelemben
is kiegyensúlyozott, mint a
mérleg - maga a harmónia.
Hogy mindenben remekeljen, szellemi kapcsolatokra
van szüksége. Kiegyensú
lyozottságát a világoszöld
is kifejezi, melyet szintén
szeret.

SKORPIÓ – SZÜRKE ÉS SÖTÉTVÖRÖS.
Minden tekintetben megfontolt, de visszafogott
személyiség. A skorpió nehezen kiismerhető,
eléggé ellentétes és szélsőséges jellem. Az élet
sok csapást rótt rá, ezért arra vár, hogy valaki
megértse, de ezt titkolja, mint a szürke szín iránti
vonzalmát is. A szerelemben a sötétvörössel
takarja gátlásait.
NYILAS – KÉK ÉS PIROS.
A kék és a piros kifejezi a Nyilas változó jellemét,
szeretetreméltóságát és értelmi képességeit.
A kék a kiegyensúlyozottság és az óvatosság
színe. Szerelmét és érzelmeit eltakarja, és nem
akarja kimutatni. A piros lobbanékony természetére utal. Féktelen szenvedélyessége türelmet
igényel, domináns természete megértést.

BAK – FEKETE ÉS SÖTÉT SZÍNEK.
A fekete szín méltóságot és komolyságot
jelent és kifejezi sorscsapásainak elfogadását. Szerelemben kerüli a gyengédséget, ez rideg ember benyomását kelti.
A sötét színek kedvelői viszont segítőkész emberek, család- és gyerekszeretők.
VÍZÖNTŐ- KÉK ÉS IBOLYA.
A kék szín kedvelője bölcs és óvatos.
Szereti a feszültségmentes kapcsolatokat,
nyugalomra vágyik, zavaró indulatait
eltitkolja a környezete elől. Szerelemben az ibolyaszín kedvelője eredeti és
tiszteletet parancsoló. Jó megfigyelő,
hamar felismeri mások hibáit. Hajlamos
a borúlátásra.

HALAK - OPÁLSZÍN
Az opálszín nem határozott színárnyalat. Bizonytalan és megnevezhetetlen,
mint a Halak csillag szülötte. Kettős
jelleműek, és mindenre érzékenyen
reagáló emberek. Befelé fordulás,
kitartás, másokkal való jó kapcsolat
és bizonytalanság jellemzi a Halakat.

W W W.W O O O WA P P.H U
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Egy ködös novemberi estén bemegyek a
szupermarketbe, hogy a hosszú nap után
megvegyem a napi vacsorára valót, és mi
az, amibe először belebotlok?: egy raklapnyi
mikulás csoki és egyéb karácsonyi édesség.
És mindez természetesen olyan elhelyezésben, hogy véletlenül se kerülhesse el az
ember figyelmét. Csak felsóhajtani tudtam:
ez nem lehet igaz! Gyorsan elfordítottam
a fejem, mert nem szerettem volna, hogy
idén is elvegyék a kedvem a karácsonytól,
mert mikor még el sem múlt mindenszentek
napja, már idejekorán karácsonyi cuccokkal
vannak tele az üzletek. De nem ez az egyetlen baj a kapitalista karácsonnyal. A másik
az a rettegés, amit már jóval karácsony
előtt elkezdünk érezni, ha arra gondolunk,
hogy mennyi ajándékot kell vennünk, már
a megfogalmazásunkban is így szerepel,
hogy kell... Tulajdonképpen egy kellemetlen
16
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feladatként éljük meg azt, aminek kedvességből és szeretetből kellene, hogy fakadjon.
De a baj igazából csak az, hogy a mércét
tették elég magasra: mivel nagy ünnepről
van szó, nagy ajándék tartozik hozzá. És ha
sok a rokon és ismerős, akkor szinte egy kisebb vagyonra van szükség, hogy az ember
ne érezze kínosan magát, hogy én csak ilyen
kis gáz ajándékot tudtam adni.
Ha valaki ötletes, akkor egy kicsit jobb helyzetben van, mert a jópofa ajándékot mindig
jó kedély fogadja, és általában, ezek nem is
igényelnek nagyobb invesztíciót. De akinek
kevésbé élénk a fantáziája, az nagy gondban
lehet, és hetekig törheti a fejét azon, hogy
mivel is lepje meg szeretteit. A diáknak
nincs sok pénze, ezt mindenki elismeri, és
talán nem is gondolnánk, hogy a szülők már
annak is örülnek, hogy a karácsonyt együtt
Érd e kel nek az egyszerű megol dások?

tulajdonképpen nem tudnak, nem tudunk.
És ezt nem azért mondom, mert materialista
gondolkodású lennék, hanem mert az ember
ilyenkor pont azt érzi, hogy nem azért
kapott ajándékot, mert gondoltak rá, és ezért
örülni kéne, hanem arra, hogy egyáltalán
nem ismeri őt a másik, és ez elkeserítő.
Ezért azt gondolom, hogy ha már ajándékozunk, akkor ne mindenáron, hanem inkább
odafigyeléssel tegyük. Inkább szánjunk
rá több időt, és készítsünk kézzel egyénre
szabott ajándékokat.
Ha nem is vagyunk profik benne, mégis
sokkal jobb megoldás, mintha a kényszermegoldású bonbon, kozmetikai cikk stb.
típusú lehetőséget választanánk. Az őszinte
ajándék, őszinte mosolyt fog csalni a másik
arcára.

SUDOKU

PARA
AZ
AJÁNDÉKOZÁS
KÖRÜL

tölthetik kamaszaikkal, akiket barátaik
elég gyakran csábítanak el otthonról, így
kevesebb időt töltenek otthon. Kis öröm ide
vagy oda, ajándék nélkül mégsem telhet el a
karácsony. Mit csináljunk akkor? Először is
arra kell gondolnunk, hogy ki az, akinek az
ajándék szól.
Minek örülne, mi illene hozzá? Mikor ezen
töprengünk, akkor jövünk rá, mennyire
nem figyeltünk oda a másikra, mert egy
dolog sem jut eszünkbe, aminek feltételezésünk szerint örülne. Ilyenkor esünk abba
a hibába, hogy olyan ajándékot választunk,
aminek mi örülnénk, vagy épp megvesszük
az első kacatot, amibe belebotlunk. Ilyenkor
kényszerítjük óriási alakításokra a másikat, vagy kényszerítenek mások minket,
ha olyan ajándéknak kell örülni, aminek

W W W.W O O O WA P P.H U
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DE MIÉRT?

SZLENGELŐ
Folytatódik közkedvelt sorozatunk, avagy
kvízjátékunk, amelyben a mai világban
használt szavak-kifejezések értelmezéseit
láthatjátok, kissé játékos formában.
Reméljük tetszett az előző játékunk is, most
pedig ugorjatok neki a következő feladatsornak!

1. Kajak elhoztál egy Boomer partyba?!?
A - Elhoztál egy nyugdíjas buliba?
B - Eldobtam olyan messzire a bumerángot,
amennyire csak tudtam.
C - Boomer party, az amerikai származású
unokatesóm szülinapi partija.
2. Vigyázz. Kész. Challenge!
A - Küldtem egy üzenetet!
B - Rajt.
C - Kihívtalak egy kihívásra.
3. Friendzone-ol.
A - Felcsíp, felszed.
B - Inkább legyünk csak barátok.
C - Zónázva védekezik.
4. Hakkol. Na de mit csinál?
A - Smakkol, csak akcentussal kifejezve.
B - Titokvédő programot feltör. Hackel.
C - Egy finom balatoni hekk, más szóval
jellemezve.
5. Lecsuhadhatnál.
A - Csumázza a kukoricát.
B - Lecsupálja a dughagymát.
C - Nyugodj le.
18
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6. Hát, ez nagyon pacek!
A - Hát, ez nagyon jó!
B - Pacman játék egyik szakszava.
C - Ott van egy kacsa!
7. “Inasba vágtam a stilómat!”
A - Kemény munkába kezdek.
B - Koszos az öltözékem.
C - Ma nagyon divatosan öltöztem.
8. “Hát, te nagyon flexels Instán
mostanában!”
A - Sokat posztolt az Instagramra.
B - Az adott személy nagyon menőzik az
Instagramján.
C - Letiltották az Instagramon.

MIÉRT MARAD MEG OLYAN SOKÁIG
A TETOVÁLÁS?
A tetoválást valószínűleg egy véletlennek
köszönheti az emberiség, bár eredete nem
tisztázott. Gondolj csak bele az ősemberek
kormos, koszos testének sebes felületén a
bőrbe jutott korom sokkal tovább maradt
látható. A mai világban szerencsére az eljáráshoz már kifinomult eszközök, kellékek
vannak. A titok nyitja a mélységen alapul.
A bőr részeit a felhám, az irha és a bőr alatti
zsírszövetek képezik. Egy tetoválást (a jó
tetováló) az irharétegbe „rajzol”. Annak
ellenére, hogy a tetoválógép felsérti és
sokkolja a szervezetet, nem egy őrjítő eljárásról beszélünk. A tű mindösszesen csak
néhány miliméter mélyen hatol a bőrbe, ám
a percenkénti több ezer szúrást ténylegesen
sokkoló hatásként éli meg az emberi szervezet. Az, hogy több évig megmarad az adott
minta, annak tudható be, hogy a bőrnek a
felhám rétege folyamatosan cserélődik, az
alsóbb rétegek ehhez képest jóval „merevebbek”, viszont azok is cserélődnek egy idő
után. Ha megfigyelsz egy már begyógyult,
de még viszonylag friss tetoválást, valamint
egy 10-15 éveset, látni fogod, hogy az utóbbi
már kissé elmosódott, kifakult, mely a bőr
regenerálódásának köszönhető. Ez viszont
nem jelenti azt, hogy ha eleget vársz, majd
teljesen kikopik a tetoválás a bőrödből, úgyhogy jól válassz, ha varratni szeretnél, mert
jó pár évtizedig nézegetheted!

9. Ezt most skippelem.
A - Továbblépek.
B - Ezt most inkább kihagyom.
C - Más tevékenységbe kezdek.
10. Adom az ötletet!
A - Jó ötletet adtam másnak.
B - Tetszik az ötlet.
C - Nincs ötletem.

c iki m ár a kérdés i s? WoooW i t t a vál asz

MIÉRT LESZEL LIBABŐRÖS BIZONYOS
ZENE HALLGATÁSÁTÓL?
Biztosan ismerős számodra az a katartikus
élmény, mikor egy random zene olyan
királyul szól, hogy minden szőrszál feláll
a karodon. Van egy jó hírem, ha valóban
tapasztaltál már ilyen történést magadon,
akkor most egy érdekességet árulok el
rólad. Matthew Sachs kutató, egykori
Harvard-diák foglalkozott a jelenség okával.
20 diákot vont be a kísérletbe, akik közül
10-en tapasztalták az említett mozzanatot,
10-en pedig nem. A kutatás egy különleges
agyi kapcsolatot tárt fel, ugyanis akik libabőrösek lettek a zenétől, azoknak az agyat
és az érzelmek feldolgozásáért felelős hallókérget összekötő rostjaik sokkal sűrűbben
vannak jelen, így a kettő jobban kommunikál egymással. Ez alapján az a megállapítás
születtett Sachs-tól, hogy azok az emberek,
akik tapasztalták az említett jelenséget
valószínűleg erőteljesebb és intenzívebb
érzelmeket él meg a mindennapokban. Te is
libabőrös vagy egy jó zenétől?

Járka Emese
W W W.W O O O WA P P.H U
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megjelenő adatok hitelességéért, valamint a tartalmak jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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Ha van egy jó cikked vagy szeretsz írni,
ne tétovázz lépj kapcsolatba velünk!

Kövess minket a www.facebook.com/kozmag.hu oldalon is!

SZLENGELŐ MEGOLDÓKULCS
1. Kajak elhoztál egy Boomer partyba?!? A - Elhoztál egy nyugdíjas buliba?
2. Vigyázz. Kész. Challenge! C - Kihívtalak egy kihívásra.
3. Friendzone-ol. B - Inkább legyünk csak barátok.
4. Hakkol. Na de mit csinál? B - Titokvédő programot feltör. Hackel.
5. Lecsuhadhatnál. C - Nyugodj le.
6. Hát, ez nagyon pacek! A - Hát, ez nagyon jó!
7. “Inasba vágtam a stilómat!” C - Ma nagyon divatosan öltöztem.
8. “Hát, te nagyon flexels Instán mostanában!” B - Az adott személy nagyon menőzik az Instagramján.
9. Ezt most skippelem. B - Ezt most inkább kihagyom
10. Adom az ötletet! B - Tetszik az ötlet
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