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Élményajándék
Hagyományosan az ajándék elsôsorban olyan használati tárgy
vagy pénz szokott lenni, amelyet figyelmességbôl, szívességbôl, szeretetbôl valakinek ingyen adnak, juttatnak. A fogyasztói
társadalom nem elégedett meg az efféle, kézzelfogható ajándékkal, ezért divatba hozta az olyan ajándékot, amelyet a megajándékozott személy kihasználhat, kipróbálhat, megtapasztalhat.
Az ilyen ajándékot nem lehet becsomagolni, átnyújtani. Általában sajátos tevékenység végzésének lehetôségérôl, különleges
szolgáltatás igénybevételérôl van szó: munkagép kipróbálása,
harckocsivezetés, terepjárótúra, extrém quadtúra, tandemugrás
repülôbôl, raliautó-vezetés, koronglövészet, sziklamászás, búvárkodás, borkóstoló, esküvôi tûzijáték, kényeztetô kecsketejes
bôrápolás, közös fürdôzés és masszázs, autós moziban való filmnézés stb. Mivel ezek várhatóan különleges élményt jelentenek a
megajándékozott személynek, az élményajándék címkével látják
el ôket. Egy-egy cég élményajándék-kínálatát képzett élményszakértôk állítják össze. Az élményajándékozást az a tapasztalat
teszi indokolttá, hogy egy idô után az ember már nem vágyik új
tárgyakra, eszközökre, hanem inkább az új élmények jelentenek
örömet számára.
Az élményajándék fônév többnyire reklámszövegekben jelenik meg:
● Jelentkezz be hozzánk még ma, és lepd meg magad, barátaidat
vagy családtagjaidat egy egyedi raliautó-vezetési élményajándékkal! ● Terepjárótúra élményajándékunk megvásárolható cd
ajándékutalvány formájában postai utánvétellel. ● Válassza esküvôi
tûzijáték szolgáltatás csomagunk bármelyikét, és garantáltan igazi
élményajándékkal lepi meg vendégeit vagy az ifjú párt! ● A nyolcadik bögre és piperecsomag helyett élményajándékot is választhat.
● Ha szeretnéd párodat meglepni valami nagyszerû ajándékkal, de
úgy érzed, hogy már megvan mindene, adj neki élményajándékot!
Élsportol
A rádiót hallgatva figyeltem fel nemrégiben az élsportol szóra, az
egyik riportalany említette. Eleinte azt hittem, hogy hapax legomenonról, azaz egyszeri elszólásról van szó. Utóbb aztán kiderült,
hogy van ilyen ige:
● Bori kiskorában élsportolt. Nagy stressznek volt kitéve, aludni
sem tudott sokszor, így édesanyja kivette ôt a csapatból. ● Büszke
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vagyok a lányokra, hiszen ôk fôiskolai hallgatóként élsportolnak,
és elsô osztályú mérkôzéstapasztalat nélkül vágtak bele a szezonba.
● Csak mindenki maradjon a saját szintjén, tehát ha eddig élsportolt, akkor sportolhat tovább. ● Nem gondolom, hogy az az életük
tragédiája, hogy nem élsportolnak. ● Aki valaha is élsportolt,
az tudhatja: az ellenfelet semmilyen körülmények között sem szabad
megalázni!
Az élsportol ige az élsportoló fônévbôl jött létre, méghozzá elvonással. Ilyen keletkezésû még többek között a gyógykezel (a
gyógykezelés fônévbôl vonták el) és a nagytakarít (a nagytakarításból). Az élsportoló fônév a második világháború után jelent meg
a szóhasználatban, eredeti jelentése ’kiváló eredményei révén a
versenyzôk elsô sorába tartozó s az államtól megkülönböztetett
bánásmódban részesülô sportoló’. Manapság általában élvonalbeli sportolóra mondják, hogy élsportoló, aki az adott sportágat kiemelkedôen és eredményesen ûzi. Az ilyen rendszerint
hivatásszerûen sportol, de akár amatôr is lehet. Annak idején
az élmunkás fônév is használatban volt, arra az iparban vagy a
mezôgazdaságban dolgozó munkásra vonatkoztatták, aki az egy
szakmájúak közül kimagaslóan nagy teljesítményt ért el, kevés
selejttel vagy selejt nélkül dolgozott, és ezért kitüntették. Ez a
szó idôvel elavult, 1990-ig egy budapesti tér ôrizte emlékét (azóta
Lehet tér a neve). Az élsportoló szó viszont megmaradt, sôt (mint
tapasztaljuk) származéka is született.
Energizál
Új keletû idegen szóként terjed a magyar nyelvben az energizál
ige. Az angol energize (’áram alá helyez, erélyesen mûködik, erôt
ad, felvillanyoz, stimulál’) a mintája. Fôleg kozmetikai szereknek,
alternatív gyógyszereknek és összetevôiknek az emberi szervezetre kifejtett hatását fejezik ki vele:
● A proteinben, A-vitaminban, karotinban és vasban gazdag
fenyôtûolaj energizálja a testet és semlegesíti a testszagot. ● Ez
az aminosav fokozza az idegrendszer mûködését és energizálja a
szervezetet. ● Az arcmaszk értékes kakaókivonatot tartalmaz, mely
energizálja, hidratálja és táplálja a bôrt. ● A ginszeng rendkívül jól
energizálja és revitalizálja a bôrt.
Az energizál igével jelölt cselekvés személyekre is irányulhat, lelkesíti, felvillanyozza ôket valami:
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