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erdőfürdő fn, jelentéssűrítő összetétel, életmód
stresszűző, relaxációs program a természetben, amely a kutatások szerint csök-
kenti a stresszt, helyrebillenti a vérnyomást, valamint erősíti az immunrendszert, 
és amelynek során a túrázók megmerítkeznek a fák által kibocsátott esszenciális 
illóolajok párájában.
Az erdőfürdő a nemzetközi gyakorlatban már széles körben alkalmazott, veze-
tett relaxációs technika. A mindfullness technikáihoz hasonló elemeket is hordozó 
erdőfürdőséták során valójában tényleges vízben való fürdőzés ritkán történik; az 
azonos jelentéssel bíró japán shinrin yoku (ejtsd: sinrin joku) megnevezés az erdő 
atmoszférájában való megmerítkezésre utal.

FOmO (fear of Missing out) betűszó, ang
Attól való folyamatos félelem, hogy valaki kimarad valamiből.
Biztos sokan értetlenkedve olvassák, hogy mi lehet az a foMo. Ez egy betűszó, ami 
a Fear of Missing Out angol szavakat rejti, ez szabad fordításban kb. annyit tesz, 
hogy attól való folyamatos félelme valakinek, hogy kimarad valamiből. És ez a mai 
tinédzserekre hatványozottan igaz.

hackerújságírás fn, jelentéssűrítő összetétel
Kiszivárogtatáson alapuló hírközlés.
Az információszabadságot zászlajára tűző szervezet a kiszivárogtatáson nyugvó 
hackerújságírás és a nagy mennyiségű szerkesztetlen hírre épülő adatújságírás olyan 
úttörő kombinációját teremtette meg, amely korábban elképzelhetetlennek tűnt.

gondosóra fn, jelentéssűrítő összetétel, informatika
karóra formájú jelzőeszköz, amelynek feladata, hogy a saját otthonukban élő idős 
emberek ennek segítségével kapcsolatba léphessenek azzal az általuk előre megje-
lölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve megol-
dást nyújthat a problémájukra.
A gondosóra egy újabb praktikus gerontechnológiai megoldás a 65 év felettieknek.

információbróker fn, jelentéssűrítő összetétel, informatika
olyan személy, aki a termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez szükséges külső infor-
mációkat megszerzi, és egy cég rendelkezésére bocsátja. ilyen információ lehet pél-
dául minden egyes árfolyamváltozással kapcsolatos hír, statisztikai adat stb.
Az információbróker információval kereskedik, információt szolgáltat. A megrende-
lője problémájának megoldása érdekében információs csomagot készít, összegezve 
más szakemberek, források adatait.

kamubejelent ige, elvonás
Hamis információt ad.
A gyűjteményből származó alábbi példák mindegyikére igaz, hogy összetett szóból ke-
letkeztek: árfolyamrögzít, fényfest, kamubejelent, magánrendel, munkamegbeszél.
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klímabérlet fn, jelentéssűrítő összetétel
országosan megvásárolható, minden tömegközlekedési eszközre érvényes, egysé-
gesen 5000 forintba kerülő bérlet.
A klímabérlet vonzóbbá tenné a közösségi közlekedést, és segítséget jelentene mind-
azoknak, akiknek egyre nagyobb nehézséget okoznak az elszabaduló energiaárak, 
vagyis költségkímélőbbé tenné a családoknak ezáltal az utazást.

mémesedik ige, szóképzés 
Mémmé válik, azaz egy tréfás kép, szöveg terjedni kezd az interneten.
Ahogy látom, erősen mémesedik, pedig ő akart másokból mémet csinálni, de ez is 
visszafelé sült el, mint minden az életében.

mindfulness fn, ang
tudatos vagy éber jelenlét, amikor a figyelmünket célzottan a jelen pillanatra és 
annak történéseire irányítjuk.
A mindfulnessnek nem célja, hogy elszakadjunk gondolatainktól és érzéseinktől, in-
kább egy egészséges távolság megteremtését célozza meg. A lényeg, hogy felismer-
jük: gondolataink csak gondolatok, nem a valóság, valamint hogy érzéseink nem mi 
magunk vagyunk, ugyanis azok csak múló lelki állapotok.

okosrózsafüzér fn, jelentéssűrítő összetétel
egy okosóra és egy applikáció kombinációja, amely emlékezteti viselőjét az imád-
ság fontosságára. leginkább egy kis fekete karkötőre hasonlít, amelynek része egy 
kereszt alakú okosképernyő is.
A Vatikánban bemutatták az okosrózsafüzért, amely bizonyára elsősorban nem az 
idősebb korosztály imádkozási szokásait hivatott erősíteni, hanem inkább a digitális 
eszközöktől elszakadni képtelen Y és Z generáció tagjait. 

ökogyász fn, jelentéssűrítő összetétel
az ökológiai veszteségek felett érzett gyász.
A fiatalok nincsenek egyedül: egyre többeknél figyelik meg az ökogyász jelenségét, 
vagyis azt az állapotot, amikor valaki már annyira lemondott a bolygóról, hogy elő-
re siratja, és ettől depresszióba is esik.

zöldít ige, jelentésbővülés
környezetvédelmi szempontokat érvényesít, vesz figyelembe.
zöldít az EFOTT. A vállalás teljesítése érdekében az EFOTT szervezői és a MATE 
szakértői arra törekszenek, hogy a fesztivál területén működő vendéglátóipari egysé-
gek minél nagyobb arányban használjanak hiteles komposztálhatósági jelölésekkel 
ellátott csomagolóanyagokat, étkészleteket és poharakat, beleértve a söröskorsót is, 
amelyből várhatóan több mint 100 ezer darabot fognak elhasználni a fesztiválozók.
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