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2020 LEGJEI ÉS TOPJAI
 DOBD FEL A SZENDVICSEDET FÖRDŐS ZÉVEL!

LEGELKÉPESZTŐBB AJÁNDÉKOK 
B. NAGY RÉKÁVAL!

A MŰVÉSZ ÚR:

VILLÁMINTERJÚK:

A TANÁR:

MUCSI 
ZOLTÁN

MMA MAGYAR 
CSILLAGÁVAL: 
BORICS ÁDÁMMAL

MANUELLELés

NAGY
ERVIN

BRUTÁLISAN JÓ 

KEDVEZMÉNYEKKEL,

CSALÁDODNAK, BARÁTAIDNAK ÉS NEKED!

KARÁCSONYI 

KUPON

ŐRÜLET!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPL ÉN, H EVES,  NÓGR ÁD MEGYE
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EXKLUZÍV INTERJÚ
A KÖZMAG OLVASÓINAK

T A N Á R
A

NAGY
ERVIN
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Fotók: RTL Klub/Sárosi Zoltán

A XIII. éve futó KÖZMAG-nak 
sikerült egy nagyszerű interjút 
készítenie az ország egyik kedvenc 
színészével, Nagy Ervinnel, az  
RTL Klub-on futó A Tanár című  
sorozat főszereplőjével. Meg-
tudhattuk, hogy milyen diáknak 
számított Ervin, és miként került 
a színészet világába. Elárulta azt 
is, miként tud azonosulni A Tanár 
c. sorozatban játszott főszereplő 
karakterével, illetve hogy van egy 
rejtett tehetsége is, amit nem-
rég leplezett le a RTL Klub nézői 
körében.

http://www.kozmag.hu
http://www.kozmag.hu
https://www.instagram.com/nagy_ervin_hivatalos/?hl=hu


Milyen tanulónak számítottál? 
Melyik a legérdekesebb, legviccesebb 
emléked ezekből az időkből?  
  Ervin: Egyáltalán nem számítottam olyan 

jó tanulónak, humán tárgyakból kiemelkedő-
nek gondoltam magam, de kaptam egy olyan 
irodalomtanárt, aki azonnal szárnyamat szeg-
te középiskolában, aztán ott is hagytam azt 
az iskolát és elmentem Budapestre dráma 
tagozatos szakközépiskolába. Elmentem a 
gimnáziumból, a szülővárosomból, Dunaúj-
városból, ahol kifejezetten közepes voltam. 
A humán tárgyak és a biológia, ezek nagyon 
érdekeltek, de aztán ilyen tekintetben a 
színház mindent elmosott, egy kis művész-
képzőben találtam magam Budapesten és 
onnan már egyenes út volt, hogy felvesznek 
[a Színház és Filmművészeti Egyetemre a 
szerk.] és én ezzel fogok foglalkozni. 
Csínytevések? Általában nem gondolkod-
tam ilyenen -mivel sportoltam középiskola 
első két évében- becsületes, jó gyerek vol-
tam, égetnivaló, vásott egyáltalán nem. 
Bizonyos határokon belül mozogtam a 
szüleimnek hála, persze nem kellett sose 
félteni, kis rosszaságért nem mentem a 
szomszédba, 

Pesten már az ember, ha el is követett rosz-
szaságokat, nem olyanok voltak, amik tör-
vénybe ütköztek, még tanárokat is inkább 
imádtam, mint utáltam. Szorgalmas voltam 
egész életemben, nem tudok kirívó példát, 
mindig szokták kérdezni -és milyen rossz 
voltál? Olyan rossz sosem voltam, a sport 
mindig példamutatásra nevelt. Mindig egy 
kicsit osztályelső-csapatkapitány voltam, 
ezért sose engedtem meg magamnak, hogy 
olyan dolgokat csináljak, amiket utána a 
szememre lehet vetni.

Van olyan személy, aki inspirál téged, 
példaképként tekintesz rá?
  Ervin: Olyan nagyon sok ember nincs 

ilyen, mindig a saját fejem után mentem.
Vannak nők, akikre felnézek az okosságuk 
miatt, például ilyen Wéber Kata, Mundruczó 
Kornél társírója. Egyenként vannak érdekes 
személyiségek, akik inspirálnak, például 
Cserhalmi György. Félig-meddig néha úgy 
gondoltam magamra, egyszer majd lehetek 
férfiszínészként örököse. Igazán, nem volt 
jellemző rám életemben az ilyesmi. Időn-
ként inkább olyan civil emberek inspirálnak, 
akiktől néha meg tud melegedni a szívem, 
ha ők beszélnek -vagy inkább társszakmák-
ból fordul elő, mint például Friderikusz 
Sándor, Vitray Tamás vagy Frei Tamás. Mos-
tanában leszálltam erről a „színészvasútról”.

Szerepelni, vagy szinkronizálni szeretsz 
jobban? 
  Ervin: Szerepelni sokkal jobban szere-

tek, mert élő műfaj, a szinkron az mindig 
szekundáns történet, valaki után kell menni. 
Bele tudom tenni magamat, de inkább arról 
szól, hogy 100%-ig vissza tudjam adni azt 
az anyanyelvünkön, ami angolul elhangzik. 
Csak szinkronszínész nem szeretnék lenni.

Melyik film- és szinkronszerep az, amelyik 
a legközelebb áll hozzád? 
  Ervin: Deadpool karaktere, a humor az 

akció, minden benne van, amit én szeretek. 
Az abszurditása vetekedik a Monty Python- 
éval és 21. századi akciófilm is egyben. De 
szerettem a Grincset és az Interstellart is. 
Saját filmek közül a Kincsem és a Drakulics 
elvtárs a szívem csücske. 

Szerepeltél az Álarcos Énekesben, mint  
fellépő, illetve mint detektív is. Milyen  
újat tudott ez hozzáadni a te karrieredhez?
  Ervin: Annyiban mindenképpen hozzá-

adott, hogy a lakosság nagy része nincs 
tisztában azzal, hogy én tudok énekelni.  
Az szerintem ilyenkor kifejezetten üdítő, 
hogy az ember ezt a részét is meg tudja 
csillogtatni.

       de egyáltalán nem 
voltam olyan rossz 
gyerek, mint akiket a 
sorozatban móresre 
tanítok.
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Akik színházba járnak, azoknak nem különle-
gesség, hogy foglalkozom klasszikus éneklés-
sel – komoly fokon, mondhatni, hogy szinte 
már félig-meddig operai szinten-, így büszke 
voltam arra, hogy a zenei sokoldalúságomat 
is meg tudtam mutatni és ezt legalább 1 
millió ember látta.
Ha az ember belerak plusz energiát, akkor 
egy ilyen típusú műsorban -ahol el van 
rejtve- is tud maradandót alkotni és nyomot 
hagyni az emberekben. Erről is azt gondolom 
egyébként, hogy ékes példája annak, hogy 
mindent lehet jól és rosszul csinálni, amikor 
produkciókban lép fel az ember -bármi furcsa 
keretek között is-, ha van kreativitás benne 
és mozgáskultúra, tehát a szakmáját jól 
tudja művelni valaki, akkor az látszódni fog. 
Bármilyen körülmények között is, meg lehet 
csillogtatni a tudást. 

Ha nem jött volna a képbe a színészet 
világa, akkor mivel foglalkoznál? 
  Ervin: Orvos lennék, kifezetten úgy 

gondolom. Az életmentésben biztosan részt 
vennék. Ha már hősöket nem játszhatnék a 
színpadon, akkor az életben megpróbálnék 
az lenni.

Van olyan munka, amit egyáltalán nem 
tudnál elképzelni magadnak?
  Ervin: Nem tudnék a bankban ülve irodis-

taként dolgozni, az biztos, hogy nem menne. 

Rengeteg díjat sikerült nyerned az évek 
alatt, amihez gratulálunk! Melyikre vagy  
a legbüszkébb? 
  Ervin: A Magyar Filmkritikusok Díja,  

a Drakulics elvtársért.

Megtalálod Aladdin csodalámpását, és 
kívánhatsz tőle hármat. Mi lenne a Te 
három kívánságod?
  Ervin: 1.A covid által kapjon észbe az 

emberiség, nagyon fontos lenne, ha ez meg-
történhetne még az életemben. 
2. Ha a tanárok, orvosok és a művészek 
bérét felemelnék :) 
3. Tudjak repülni.

A valós életben, ha tanár lennél mit  
tanítanál szívesen? 
  Ervin: Törit, biológiát és testnevelést.

Miben tudsz a legjobban azonosulni az 
RTL Klub A Tanár c. sorozatban játszott 
Vasvári Szilárd karakterével? 
  Ervin: Hogy nem hagyom, hogy a gyen-

géket bántsák. Azt tanultam és mindig 
azt gondoltam, vagyok olyan erős, hogy a 
gyengéket megvédjem és Szilárd is ilyen. 
Talán még a fiatalok azt magukénak tudhat-
nák: valójában úgy növünk fel, hogy egyre 
jobban szeretnek kiközösíteni embereket 
-lásd bullying. 
Szerintem nem az a kemény gyerek, aki 
bántja a másikat, hanem aki megvédi.
Számomra azok a példaértékű, kemény „csá-
vók”, akik a gyengék védelmére kelnek.
Valójában egy klasszikus lovagi értékrend-
em van, mondhatni konzervatív vagyok 
ebben, engem így neveltek fel, jó lenne, ha 
ebben sok fiatal követné a példámat. Nem 
rúgunk bele senkibe, hanem inkább meg-
védjük azt, aki oltalomra szorul. Egyébként 
ezt tanítja a Biblia is.

Mit üzensz a középiskolás olvasóinknak?
  Ervin: Mindig álljanak ki az igazságu-

kért, ne féljenek, ne legyenek gyávák és ha 
ellenvéleményük van vagy ha valami nem 
tetszik, akkor mindig tudjanak felmutatni 
alternatívát.

Ha ilyen emberek jönnek ki a közép-
iskolákból, akkor ez a társadalom egy-
szercsak ott fog tartani, mint Belgium vagy 
Hollandia. 

       Csak akkor lehet 
ellenvéleményt meg-
fogalmazni, ha van 
másik működő ötletük 
arra, ami nem tetszik 
nekik. 

Varga Attila
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2020 LEGÉRDEKESEBB 
GUINNESS REKORDJA
TOP 10

1  Az Egyesült Királyságban 
él Garry Turner, akinek olyan 
a bőre, mint a rágógumi. Fáj-
dalommentesen, mindenfajta 
sérülés nélkül képes a bőrét 
nyújtani. Ez az egész testére 
érvényes, a talpától egészen a 
fejbőréig. Lassan bekerülhet 
ő is a Hihetetlen Családba.

Szerintem nem árulok el újdonságot azzal, hogy manapság már bármiből lehet 
rekordot felállítani. De tényleg, bármiből! Nagyon sok kategóriában találunk 

csúcsokat, amik arra várnak, hogy megdöntsük őket. Léteznek kajával, állatokkal, 
extrém sportolással, tanulmánnyal, feltalálással kapcsolatos rekordok. Ezen felül 

vannak pedig, amik súrolnak egy fajta szintet, és sorolhatóak már a legérdekesebb, 
legextrémebb kategóriába is. Összeszedtünk 10, mondhatni extravagáns 2020-as 

Guinness Rekordot. 

2  Mindenki nagylábon sze-
retne élni, de van egy embetár-
sunk aki ezt iagzán elmondhat-
ja magáról. A venezuelai Jeison 
Orlando Rodriguez Hernandez 
jelenleg a világ legnagyobb 
lábon élő embere. Jobb talpa 
40,1 centiméter, a bal pedig 39,6 
centiméter hosszú. Elképesztő!

A kardnyelő. Chayne 
Hultgren ausztrál 
kardnyelő a saját re-
kordját dönötte meg, 
és sikerült 18 pengét 
legyűrnie a torkán.

3

4
Amikor a fanatizmus a tetőfokára hág. Ann Atkin  
a kerti törpéivel került be a Rekordok könyvébe.  
Összesen 2042 kerti törpét birtokol, ami mára már 
valószínűleg csak növekedhetett. 1979-ben meg is 
nyitotta mindenki törpeparadicsomát.

Összeállította:
Bohnicsek Alex
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6  A világ leghosszabb szőrű 
nyulaként került be a rekor-
derek közé egy angóranyúl. 
Fénykorá ban 36,5 centiméteres 
szőr borította Franchescát, a 
kaliforniai angóranyulat.

Meg van a világ leghosszabb nyelve is.  
A Californiában élő Chanel Tapper tudta 
elhódítani ezt a dicsőséget. Nyelve nem  
rövidebb, mint 9,75 cm. Ezt kidugott álla-
potban, a szájától kezdve méték meg.

10  Unatkozol, és van otthon szívószálad? 
Döntsd meg Marco Hort rekordját. Sikerült 
neki nem kevesebb, mint 264 darabot be-
gyűrnie a szájába. Mi ez, ha nem tehetség?!

Nézd meg ezt a 
klassz videót 
a témában. Kattints
a Youtbe ikonra!

Többet akarsz tudni?
Kattanj a WoooW ikonra!

5

7  Ha van bátor ember, akkor Jackie Bibby közé-
jük sorolható. 13 másodpercig sikeresen a szájá-
ban tartott 8 csörgőkígyót a farkuknál fogva.

8  A leghosszabb köröm. Az amerikai Lee 
Redmond tudhatja ezt magáénak, miszerint 
bal hüvelykujján mért köröm elérte a 69 cm-t.

Ha már szóba jött 
a gumibőrű ember, 
akkor említsük 
meg a gumitestű 
embert is. Captain 
Frodo művészetté 
tudta ezt alakítani, 
és képes 
egy teniszütőn át-
bújtatni mindenét. 
Na ha valaki, akkor 
ő tuti bekerül a Hi-
hetetlen Családba!

9
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Az X-Faktorban ismert meg az ország, 
miért döntöttél úgy, hogy 2019-ben 
jelentkezel?
Már évekkel a 2019-es X-Faktor előtt 
tervben volt az, hogy valamikor jelent-
kezem.Úgy éreztem, hogy már készen 
állok arra, hogy megmutassam maga-
mat és a zenéimet az országnak.
 
Már lehet jelentkezni a 2021-es 
X-Faktorra. Mit üzensz azoknak, akik 
belevágnak?
Azt, hogy ne féljenek belekezdeni. Ne 
féljenek a színpadtól, a sok embertől 
és ha odaállnak a mentorok elé, akkor 
próbáljanak csak az adott pillanatra, es 
a produkcióra  összpontosítani.
Olyan ez, mint amikor először félve 
csúszol le egy nagy vízi csúszdán, 
aztán ha túl vagy rajta, akkor rajössz, 
hogy nem is volt para. Én akárhogyan 
próbáltam, sajnos nem sikerült teljesen 
elengednem magam és ez sokszor a 
produkcióim rovására ment. Szóval 
az a tanácsom, hogy senki ne féljen 
kibontakozni.

Az RTL Klub Álarcos énekes című 
műsorában te voltál a Baba álarc alatt, 
Baby című kliped a Trending elején 
szerepel a Youtube-on. Szerinted 
ráérzel, mi jön be másoknak vagy 
önmagadat adod és ez a siker titka?
Azt gondolom, hogy egy jó előadónak/
szövegírónak először is tisztában kell 
lennie azzal, hogy mi az amire igény 
van és hogy hogyan kell olyan dalt írni, 
ami kesőbb sok emberhez eljut majd.
Ezzel együtt viszont számomra fontos, 
hogy minden dalszövegem összeegyez-
tethető legyen velem es az életemmel.

VILLÁMINTERJÚ: MANUEL
K Ö Z É P I S K O L Á S O K  M A G A Z I N J A
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2020-BAN  / TOP 3 +1
A LEGEK LEGJEI

LEGGYORSABB 

LEGHOSSZABB

Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy ma már mindennek van 
viszonyítása alapja. Mindenből megtalálhatjuk a leggyorsabbat, legkisebbet, 

legnagyobbat, legfinomabbat, legvilágosabbat, legillatosabbat. Összeszedtünk 
nektek néhány érdekességet az idei évben, mondhatni csúcstartókat a LEG-ek 

“csatájából”. Nézzétek hát ezt a rangsort! 

Itt egyből kettő díjat is kiosztunk 
a 2020-as évben. A leggyorsabb 
keréken guruló az idén nem más, 
mint a Bugatti Chiron Super 
Sport 300+. Ez a bestia képes 
akár a 490 km/h-s sebességre is. 
Mindössze 30 darabot készítettek 
belőle, és átszámítva egyenként 
1,2 milliárd forintba kerül. Kategó-
riánk másik kiemeltje a vonatok 
jövőbeli gyöngyszeme. Idén már 
letesztelték a világ leggyorsabb 
vonatát, amely képes a 600 km/
h-s sebességre. A szupervonatot 
a Sanghaj Egyetemen tesztelték, 
egy mágneses pályán lebegő, 
kerekek nélküli, ezáltal súrlódás 
nélküli tömegközlekedési eszközt 
hoztak létre.

Eme csodára az óceán mélyén 
bukkantak rá. Ausztrália északnyu-
gati részén, Nigaloo partjainál egy 
óceánmélyi kanyonban fedezték fel 
a 45 méter hosszú telepes medúzát.  
A láncszerűen kialakult állat az óce-
án fenekén spirális alakban fejlődik.

Összeállította: Bohnicsek Alex

1
2
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wsufwsufwsufwsufKERESKEDELEM ÉS MARKETING - 
Angol nyelven is!
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT - 
Angol nyelven is!
gazdaságinformatikus
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
EMBERI ERŐFORRÁSOK

alapképzéseink

válassz minket, ha
gyakorlat orientált minőségi 
oktatásra
versenyképes tandíjra
támogató oktatókra, barátságos 
környezetre
intézményen belüli nyelvvizsga 
lehetőségre
piacképes diplomára, biztos 
karrierre VÁGYSZ!

Tanulj tovább 2021 
szeptemberétől 
nappali vagy levelező 
munkarendben a

Wekerle Sándor 
Üzleti Főiskola 
ALAPKÉPZÉSEIN!

hozzánk
csatlakozz!

vár a

a Corvin-negyedben
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ÁND O R  Ü Z LET I  F

I SKO
LA

B U D A P E S TB U D A P E S T

Learn to succeedLearn to succeed

wsuf

JELENTKEZZ a www.felvi.hu honlapon december második felétől!

jelöld első helyen a WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLát!

bővebb információ
www.wsuf.hu



LEGNAGYOBB

LEGDRÁGÁBB

Maradván kicsit az élőlények körében, 
bemutatjuk nektek a világ jelenlegi 
legnagyobb élőlényét, az óriási kék 
bálnát. A monstrumot Sydney közelé-
ben sikerült lencsevégre kapni. A bálna 
hosszúsága meghaladja a 25 métert, 
súlya pedig a 100 tonnát. 

Utána néztünk a nemrégiben fellelhető, 
legdrágább telefonoknak is. A Caviar nevű 
vállalat egyedi iPhone és Samsung model-
leket állítanak elő (volt már rá példa, hogy 
Huawei-t is készítettek). Általában kézzel 
készített darabok a hátlapjukra drágaköve-
ket és arany borítást kapnak. Nálunk az év 
elején legdrágábban megkapható telefon 
az iPhone 11 Pro Max Solarius Zenith nevet 
viseli, és  nem kevesebb, mint 34 millió 
forintba kerül az ára. Durva mi?

3

+1 Többet akarsz tudni?
Kattanj a WoooW ikonra!
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Ki volt rád a legnagyobb 
hatással a sport terén? Kit tartasz 
a példaképednek? 
Ádám: Nincs ilyen példa számomra.

Hány éves korodban kezdett 
foglalkoztatni a küzdősport? 
Melyik sporttal kezdted?
Ádám: 16,5 évesen kezdtem el küzdő-
sportolni, thai.boksz edzésre látogattam 
el először. De gyermekként is vonzottak 
már nagyon a harcművészetek, csak saj-
nos nem volt rá lehetőségem korábban.

Felkészülések, edzések során szoktál 
zenét hallgatni? Melyik műfajt 
szereted? Ádám: Ha egyedül edzek 
mindig hallgatok zenét természetesen. 
Leginkább rap számokat hallgatok. Edzé-
sen meg mindig dübörög a zene, de azt 
nem én választom, viszont jó hangulatot 
tud teremteni.

VILLÁMINTERJÚ BORICS
ÁDÁMMAL

Szabadidődben mit szoktál csinálni?
Ádám: Leginkább a párommal próbálok 
minőségi időt eltölteni, bár sok időm itt 
nincs hisz 7-napból 6-ot edzek, de még 
vasárnap is mobilizációs gyakorlatokat 
csinálok, ezért túl sok energiám nincs. 
Az igazi kikapcsolódás számomra akkor 
van amikor Magyarországon tartózko-
dom. Szeretek biciklizni a párommal, 
xboxozni, vagy a csapattársaimmal 
MMA meccseket nézni.

Megtalálnád Aladdin csodalámpását, 
és a benne rejtőzködő Dzsinntől kíván-
hatnál 3-at, miket kivánnál?
Ádám: Azt, hogy legyen végtelen kíván-
ságom. 

18 KOZMAG.HU
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EXKLUZÍV INTERJÚ
A KÖZMAG OLVASÓINAK

MUCSI
ZOLTÁN
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Melyik középiskolába járt a Művész Úr? 
Milyen tanulólnak számított ebben az 
időszakban? Volt kedvenc tantárgya? 
  Zoltán: Általános iskola után Budapesten a 

Szakmunkásképzőbe jártam, majd esti tago-
zaton érettségiztem le Szolnokon, a Vegyipari 
Szakközépiskolában. A tantárgyak azok mindig 
változtak. Elsősorban nem is érdeklődés-, 
hanem inkább tanárfüggő volt. Ami közel 
került hozzám, az a földrajz, történelem és 
magyar, ami viszont annyira nem, az a matek. 
Hatodik után én matek tagozatba kerültem, és 
az óraszám mennyisége miatt ott nagyon beso-
kalltam tőle. Azt viszont meg kell hagyni, hogy 
matematikából nagyon jó tanáraim voltak,  
nagy élvezettel jártam be oda. Általános 
iskolában olyan 3,9 és a 4,7 között voltak az 
átla gaim, szakmunkást meg mondjuk úgy, hogy 
elvégeztem :)

Mi volt a legviccesebb, vagy esetleg a 
legkínosabb története a középiskolából?
  Zoltán: Vicces nem nagyon jut eszembe. 

Gondolkodott már azon, hogyha ugyan ez a 
tanár még ma is élne, és látná az elért sikereit, 
hogy hogyan néz Önre egy egész ország, mit 
szólna ehhez? 
  Zoltán: Inkább arra gondolok, hogy vannak 

csodálatos tanárok, és vannak ártó tanárok. 
Amennyit én tudok a finn oktatásról, azt 
gondolom, hogy nem véletlenül sorolják a 
világ élvonalába. Lenne mit tanulni tőlük. Nem 
hiszek a büntetésben, magolásban. Gondolko-
dásban, rávezetésben és a szeretetben hiszek, 
az oktatásban ezeknek fontos szerepe van.

Ha jól tudjuk, gyerekként futballista 
szeretett volna lenni, hogyan kötött ki a 
színészetben? 
  Zoltán: Azért sok állomása volt ennek. 

Mint minden gyermek, én is szerettem 
volna kéményseprő, buszsofőr, rendőr, 
mozdonyvezető lenni. Volt egy időszak, 
amikor erdészmérnök is szerettem volna 
lenni, amiről tulajdonképpen nem tudtam, 
hogy pontosan mi is az, de jól hangzott. 
Ezután jött a labdarúgás. Itt az én látképem 
sajnos nem találkozott a valósággal. Majd 
egy barátom elvitt egy akkor amatőrnek 
nevezett együttesbe. Itt sok bíztatást 
kaptam, nagyon jól éreztem magam ebben 
a közegben. Ahogy kerestük egy darabnak 
az igazságtartalmát, a megközelítését a 
figuráknak, ez mind nagyon izgalmasnak 
tűnt. A sok biztatás pedig hitet adott nekem, 
hogy jelentkezzek Szolnokra segédszínész-
nek. Majd a Főiskolára is, ahova háromszor 
próbálkoztam, de nem sikerült. Nem volt 
más választásom, minthogy a szamárlétrán 
araszolva menjek végig a pályán, és tartsak 
ott ahol tartok. 

       Általános iskolából 
is inkább a kellemetlen 
időszak maradt meg. 
Egy-egy helyesírási hi-
báért járt ott a körmös... 
Ezek inkább kellemetle-
nebbek, mint kínosak. 
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Van olyan szerep, amit egyáltalán nem 
játszana el? 
  Zoltán: Ezt nem így nézi az ember, hanem 

hogy az egész előadásban annak a karakter-
nek mi a teljes szerepe. 

Inkább ha a darab sugall olyat, ami az én 
értékrendszerembe nem fér bele, akkor azt 
nem vállalnám el, de ilyennel még nem volt 
dolgom. 

Volt nagy bakija már előadásai során?  
Melyik a legemlékezetesebb?
  Zoltán: Ha most azt mondanám, hogy 

nem volt, akkor félnék, hogy rámszakadna a 
mennyezet. 41 év alatt előfordult kisebb-ap-
róbb baki, de olyan durva eset, hogy megállt 
volna az egész előadás nem történt. Megesik 
viszont, amikor az embernek pillanatnyi 
rolója lesz, ebből ki kell kecmeregni vagy 
éppen kisegítenek belőle a kollégák. Ilynekor 
nem a konkrét eset az érdekes, hanem hogy 
megváltozik az idő. Az a 2-3 másodperc 
sokkal többnek érződik abban a szituációban. 
Ilyenkor szokott pár ősz hajszála az embernek 
a helyére ugrani. 

Ezek a bakik többnyire pozitív  
visszaemlékezések az Ön számára?
  Zoltán: Van persze pozitív is. Viszont 

valamiért nekem a szörnyűségesebb dolgok 
maradnak meg jobban, nyilván ezeknek egy 
része ezután évekig legenda lesz, ha felkerül 
valahova, de abban az adott szituációban 
nagyon rossz érzést kelt. 

Kiemelkedő alakításai nagyon sok 
elismerést is hoztak Önnek, amihez 
szerkesztőségünk innen is gratulál. 
Melyik díjára a legbüszkébb? 

  Zoltán: Az embernek minden elismerés 
jól esik. Van 2 nézői levelem, ami számomra 
nagyon fontos. Ezek a kincsek, ez a kettő levél 
van nálam a polc legfelső fokán. 

Ha nem a színészet világában lenne jelen, 
akkor mi lenne foglalkozása? 
  Zoltán: A felsoroltak közül talán valamelyik. 

Kéményseprő vagy buszsofőr, de volt olyan 
időszak is, hogy emberjogokkal, újságírással 
akartam foglalkozni.

Zavarják társadalmi igazságtalanságok?
  Zoltán: Persze, mint minden normális em-

bert. És sajnos olyan világot élünk, ahol van 
belőle bőven. Alapvetően az igazságtalanság, 
ha valaki nem torzult szeméyiség, bántja. Van, 
akit nagyon megvisel, van kit kevésbbé, de ha 
nem érinti meg az embert, akkor ott már nagy 
baj van.

Az újévet követően nagyon sok ember újévi 
fogadalmat tesz. Többnyire túlzásba is 
esnek ezzel. Ön szerint mik a legextrémebb, 
legfeleslegesebb fogadalmak, amiket embe-
reket ki tudnak jelenteni? Ön szokott ilyen 
fogadalmakat tenni? 
  Zoltán: Talán amikor a kijelentés pillana-

tában tudja, hogy a fogadalom, meg annak a 
teljesítési lehetősége között irgalmatlan nagy 
szakadék van és ott sohasem lesz átkelő. Az 
ilyet kár megfogadni. Én nem szoktam foga-
dalmat kötni. Én csak úgy szeretnék létezni, 
hogy ne ártsak. Próbáljak szeretettel, nyitott-
sággal, elfogadással, előítéletek nélkül élni. 
Ez nem is mondható fogadalomnak, hanem 
inkább egy általam alkotott életszemlélet, 
aminek hellyel-közzel igyekszem eleget tenni. 

Ha megtalálná Aladdin csodalámpását, és 
kívánhatna tőle hármat, akkor mi lenne az? 
  Zoltán: Béke, egészség, szeretet.

Mit üzen a középiskolás diákoknak?
  Zoltán: Tiétek a jövő, legyetek szabadok! 

Legyetek toleránsak, és mindent kérdőjelez-
zetek meg, de ne rosszindulatból! 

       Lehet, hogy egy aljas 
figura a történet végén 
rávilágít valamire, 
kérdéseket vet fel, vagy 
több lesz tőle a darab. 

Varga Attila
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2020 TOP APPJAI
Mára már szerves része lett az éle-
tünkben a mobilunk. Az egészen 
kicsiktől már az idősebb korosz-
tály zsebében is ott lapul egy-egy 
okoskészülék. Szinte mindent le-
het ezekkel a telefonokkal csinál-
ni. Hívni, SMS-t írni, fotózni, zenét 
hallgatni, bóklászni a világhálón, 
és természetesen applikációkat 
kedvünk szerint letölteni. Legálta-
lánosabb app áruházakból, az App 
Store-ból illetve a Play Áruházból 
szoktunk töltögetni. Összegyűjtöt-
tük nektek a top 10 app-ot, amiket 
külön az App Store-ból és külön 
a Play Áruházból töltöttek le az 
emberek. Ezt a sorrendet a Store 
Intelligence platform segítségével 
hozták létre, és mind a kettő áru-
házban az első helyen nem meg-
lepő módon a fiatalok kedvence, a 
TikTok szerepel. Ami számomra 
érdekesség még, hogy míg az App 
Store ranglistájában a top 5-ben 
szerepel a Youtube és Instagram, 
addig ez nem mondható el a Play 
Áruháznál. Lássuk hát, hogyan is 
alakult ez a “verseny”.

Összeállította: Bohnicsek Alex

1. TIKTOK

2. ZOOM

3. YOUTUBE

4. INSTAGRAM

5. WHATSAPP

6. FACEBOOK

7. GMAIL

8. MICROSOFT TEAMS

9. MESSENGER

10. GOOGLE MAPS

Top 10

in 2020

8
1
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1. TIKTOK

2. FACEBOOK

3. ZOOM

4. SNACK VIDEO

5. GOOGLE MEET

6. WHATSAPP

7. INSTAGRAM

8. MESSENGER

9. TELEGRAM

10. SNAPCHAT

Top 10

in 2020
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Érdekesség, hogy többnyire a 
kommunkációval, társasági élettel 
kapcsolatos applikációk dominál-
nak az idei évben. Annak ellenére 
is vezeti a rangsort a TikTok, hogy 
több országban be akarták, vagy si-
keresen be is tiltották. Közel 2 %-os 
növekedést produkált az előző év 
azonos időszakához képest. Orszá-
gokra lebontva, a letöltési adatokat 
tekintve Brazíliában szerepel a leg-
több készüléken a TikTok (11%), ezt 
követi pedig az Egyesült Államok 
(9%). Fontos tudni, hogy Ameri-
kában szóba jött, hogy végképp 
tiltásra kerül az app használata.  
A Zoom programnak viszont nem 
várt sikereket hozott a járványokoz-
ta nehézségek. Az ingyenes csoport-
hívásokkal világszerte könnyebben 
tudnak kapcsolatot tartani egymás-
sal az emberek.

4

3
9

Többet akarsz tudni?
Kattanj a WoooW ikonra!



1
A mai világban a zene szerves részét képe-
zi az emberi életnek. Akár merre megyünk, 
zenébe botlunk. Zene szól a tömegközleke-
désen, a bevásárlóközpontokban, munka-
helyeken, de helyenként még az iskolák-
ban is a szünetekben. Zenét hallgatunk 
ha boldogok vagyunk, ha szomorkodunk, 
ha ünneplünk valamit, de akkor is, ha 
csak unatkozunk. Rengeteg kategóriá-
ban meglelhetjünk kedvenc műfajunkat, 
előadónkat, kedvenc zenénket. Ezeket az 
alkotásokat pedig évről-évre versenybe 
engedik egymással, és megkaphatjuk az 
év legjobbjait. Az egyik, hanem a legran-
gosabb zenei verseny a MTV EMA Music 
Award. Most innen mutatjuk be Nektek 
a 2020-as év top előadóid, zenéit, zenei 
alkotásait. Nyertest hirdettek a következő 
kategóriákban: 

Legjobb 
magyar előadó
DZSÚDLÓ

Legjobb előadó 
LADY GAGA

Legjobb dal >> BTS 
- DYNAMITE

Legjobb klip 
DJ KHALED FT. DRAKE, STARRING 
JUSTIN BIEBER - POPSTAR

3 42

FAVORIT 
ZENÉK 
AZ IDEI 
ÉVBEN
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Legjobb kollab 
KAROL G FT. 

NICKI MINAJ 
- TUSA

Legjobb pop > LITTLE MIX

5 6
Legjobb új
DOJA CAT

Legjobb rock
COLDPLAY

7
8

9

Legnagyobb rajongók > BTS

Többet akarsz tudni?
Kattanj a WoooW ikonra!

http://kozmag.hu
http://kozmag.hu
https://wooowapp.hu/news/favorit-zenek-az-idei-evben-3a7jmf?fbclid=IwAR0wZaX6Il9vr0PcJaJ1mkhPeEilJgfwBDHi7CsrKrJFmChVaoGdQfuLpHE
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Legjobb hip-hop
CARDI B

Kimondottan sokrétű, és megoszló lett szerintem az idei MTV EMA díjátadó. 
Ők alkották idén a legjobbak, a legmaradandóbbat a szavazatok alapján. 

Legjobb elektronikus > DAVID GUETTA

Legjobb csapat > BTS
Legjobb latin > KAROL G

Videó egy 
jó ügy érdekében 
H.E.R. – I CAN’T 
BREATHE

Legjobb 
push előadó 
YUNGBLUD

Legjobb live virtuális show > BTS

Legjobb alternatív
HAYLEY WILLIAMS

10
12

15
16

1314

17

11

Bohnicsek Alex
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Fördős Zé, az RTL Klubon futó, népszerű gasztro műsor, A Konyhafőnök 
zsűritagja és az ország egyik legnépszerűbb gasztrovloggere ajánlásával. 

Aki pedig már betöltötte 18. életévét és él-hal a gasztronómiáért, már jelentkezhet 
A Konyhafőnök következő évadába! Részletek az rtl.hu-n! 

A paradicsomokat kb. fél centis 
karikára vágjuk, egy tálba 
dobjuk és rálocsoljuk az olíva-
olajat, citromlevet, szójaszószt, 
sózzuk-borsozzuk, megszórjuk a 
cukorral és rádobáljuk a vékony 
szeletekre vágott fokhagymát. 

A házi majonézhez:
2 tojássárgája
3 dl étolaj
1 tk mustár
½ citrom
4 ek víz
só, fehérbors
4-5 gerezd fokhagyma

Hozzávalók 4 főnek:
500 g pulykasonka
8 szelet amerikai (nagy) toast kenyér
2 szép paradicsom
5 ek olívaolaj
3 ek szójaszósz
2 ek citromlé
só, bors
1 tk kristálycukor
1 gerezd fokhagyma
200 g bacon
1 fejes saláta

ZÉ-FÉLE CLUB 
SZENDVICS

FÖRDŐS ZÉ
SZENDVICS TIPP

http://kozmag.hu
http://kozmag.hu
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Összeforgatjuk és félrerakjuk 
pihenni. A bacont közepesen 
forró serpenyőben ropogósra 
sütjük, közben megcsináljuk a 
házi majonézt: a tojássárgáját 
egy tálba tesszük, hozzáadjuk a 
mustárt, pár csepp citromlevet 
és kevés sót. Habverővel össze-
keverjük, majd az olajból először 
néhány cseppet hozzáadva 
tovább kevergetjük. Innentől na-
gyon vékony sugárban adagolva 
keverjük a majonézt, ha szépen 
kezd összeállni és sűrűsödni, el-
kezdhetjük bátrabban adagolni 
az olajat. Ha mindet hozzáadtuk, 
4 evőkanál hideg vízzel lazítjuk, 
majd sóval, borssal, citromlével 
és esetleg még egy kis mustár-
ral ízesítjük. A bacon visszama-
radt zsírjában ropogósra sütjük 
a fokhagymákat, kiszedjük és ha 
kicsit kihűltek, durvára vágjuk, 
végül belekeverjük a majonézbe. 

A kenyérszeletek egyik felét egész 
vékonyan megkenjük majonézzel és 
a közben szárazra törölt serpenyő-
ben egymás után megpirítjuk őket 
mindkét oldalukon. Az összeállí-
tásnál egy kenyérszeletre pakolunk 
a sonkából, erre paradicsomot és 
bacont nyomatunk, megkenjük fok-
hagymás majonézzel, majd rádobunk 
egy szép levél salátát és egy újabb 
adag sonkát, végül egy másik pirított 
kenyérszelettel lefedjük. Két ilyen 
zárt szendvics tetejére rápakoljuk 
a maradék sonkát, paradicsomot és 
salátát, kevés majonézt és a mara-
dék egy-egy szendvicset a tetejükre 
ültetjük. Átlósan kettévágjuk a két 
tornyot és a két felet egymásra rakva, 
hurkapálcával vagy grill nyárssal 
átszúrva szervírozzuk az elképedt 
közönségünknek. 

A komoly, pénzdíjazású versenyben Zé 
sosem hagy ki lehetőséget, hogy zsűritársai 
életét megnehezítse. Fotó: RTL Klub.

http://kozmag.hu
http://kozmag.hu
https://www.instagram.com/fordos_ze/?hl=hu


Minden ismerősödnek szoktál ajándékot 
adni az ünnepekkor? 
Réka: A családomnak és a legközelebbi 
barátaimnak mindig gondosan kiválasztom 
az ajándékokat, a kicsit távolabbi ismerő-
seimnek, akikkel azért viszonylag többet 
szoktam beszélni, mindig írok egy kedves 
üzenetet, amiben Kellemes Ünnepeket 
kívánok. 
 
Szerinted mik a legpraktikusabb 
ajándékok az anyukák, apukák, lánytesók, 
fiútesók számára? 
Réka: Én igyekszem mindig megfigyelni, 
hogy ki mit szeret, sokszor egy-egy apróság-
gal is nagy örömet lehet okozni a másiknak. 
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Figyelek arra is, hogy hasznos ajándékot 
adjak, hogy ne csak egy századik porfogót, 
vagy netán olyan tárgyat vegyek, amit in-
kább tovább adna az ajándékozott.  Gyakran 
valamilyen élményt kapnak tőlem a szeret-
teim, akár egy színházjegyet, koncertjegyet, 
utazást vagy olyasmit amit tudom, hogy 
már régen ki szeretett volna próbálni, mint 
pl. egy szabadulószoba, de lehet akár egy 
tandem ugrás is.
 
Szerintem lányoknak alapvetően könnyebb 
vásárolni, hiszen akár egy smink termék, 
parfüm, ékszer mindig jó meglepetés lehet, 
a fiúknak már nehezebb. Ha szeret valami-
lyen sportot, akkor olyan kiegészítőt  

INTERJÚRÉKA
NAGY
B 

Az ünnepek ideje alatt sokkal nagyobb figyelmet fordítunk az ajándékozásra, 
mint általában. Vannak, akik könnyedén lerendezik ezeket, de akadnak olyanok is, 
akik hajlamosak túlzásba esni etéren. Kifaggattuk az ajándékozásról B. Nagy Réka 

vloggert és énekesnőt, megtudhatjuk, hogy szerinte mi a legextrémebb, 
vagy akár a legcikibb ajándék.

http://kozmag.hu
http://kozmag.hu
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érdemes venni vagy bármit ami a hobbijuk-
hoz kapcsolódik. 
 
Melyek a legextrémebb/ legelképesztőbb 
ajándékok, amiket adni lehet egymásnak?
Réka: Az én szememben a legextrémebb 
ajándék mindenképpen egy olyan élmény, 
amit sosem felejt el a másik, említettem a 
tandem ugrást, de gondolhatunk hőlégbal-
lonozásra vagy bungee jumpingra is. 

Osztálykarácsonykor mivel érdemes meg-
lepni a másikat?
Réka: Régen mikor volt osztálykarácso-
nyom, én ha lányt húztam, akkor mindig 
valamilyen bizsut adtam nekik, amit 
különösen szerettek. Ha fiút és tudtam hogy 
szeret olvasni, akkor egy könyvet, vagy pl a 
kedvenc sorozatához, filmjéhez kapcsolódó 
kulcstartót, pólót, bármilyen kiegészítőt.

Inkább a kézzel készített, vagy meg-
vásárolt ajándékokat preferálod jobban?
Réka: Nagyon szeretem a kézzel készített 
ajándékokat, de sokszor a kivitelezésre 
nincsen időm, de akár egy egyszerűbb 
fényképalbum összeállítása, nagyon jó kis 
ajándék tud lenni. Általában én inkább 
veszek valamit, viszont személy szerint 
mindig nagyon örülök egy kézzel készített 
ajándéknak, sokkal nagyobb értéke van 
számomra.

Mit jelent számodra a cikis karácsonyi 
ajándék fogalma? Réka: Amik szerintem 
cikik, azok a tisztálkodó szerek. Ha egy 
tipikus tusfürdő, sampon, szappan kombót 
ajándékozunk a másiknak, szerintem azzal 
kicsit azt is érezteti az ember, hogy csak le 
akarja tudni a másikat, nem is fektetett az 
ajándékba időt. 

Bohnicsek Alex

http://kozmag.hu
http://kozmag.hu
https://www.instagram.com/bnagyreka_official/?hl=hu
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Megjelenik Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 
megyében.   

A magazinban megjelent programok elmaradásáért 
és műsorváltozásért a kiadó sem részben, sem egész-
ben nem tud felelősséget vállalni! A hirdetésekben 
megjelenő adatok hitelességéért, valamint a tartal-
mak jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget. 
A jelen magazinban szereplő tartalom továbbközlésé-
hez a kiadó írásos engedélye szükséges ! Magazinunk 
ingyenes és az is marad, melyhez hozzá tudsz jutni 
sulidban vagy online egyaránt!

Ha van egy jó cikked vagy szeretsz írni, 
ne tétovázz lépj kapcsolatba velünk!

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

Hirdetés /+36-70-633-48-08
E-mail / marketing@kozmag.hu

Kívánunk minden kedves Olvasónak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Évet!
A szerkesztősége
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Megjelenik digitálisan az ország összes 
középiskolájában!
Online / www.kozmag.hu
Postacím / 7623 Pécs, Szabadság utca 48.

Alapító / Varga Attila
Kiadó / Varga Média Kft.
Főszerkesztő / Varga-Lovas Anikó
Design & Layout / Illes László
Újságírók / Bohnicsek Alex, 
Járka Emese, Varga Attila
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Ha most vásárolsz Wacom digitális rajztáblát,
3 ajándék szoftver közül választhatsz!

Keress minket a szofver.hu/kedvezmenyek
oldalon, vagy a kiemelt viszonteladóknál.

A kedvezmény 2020. 
december 31-ig érvénes!

Kattints a kuponokra kedvezményekért!
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Rendeljetek tőlünk, és rendelésetek 
végösszegéből 15% kedvezményt 

biztosítunk. Ezért hivatkozzatok a kuponra!

16 hetes online fogyasztó program velem 
Karácsonyi ajándékba most csak 

a 2020. 12. 31-ig megrendelt rollerekre!
esegway.hu

Online vásárlás esetén
ingyenes kiszállítás

Ha nincs pénzed 
ajándékokra, kattints ide.

30% kedvezmény 
vékonyított és multifokális 

lencsére!

20% kedvezmény

kuponkód: suli202010% kedvezmény a kupon 
bemutatásával az elméleti 

képzés árából!

BIANKA HORVÁTH 
NPC IFBB Bodyfitness Athlete

32.000 Ft

diablopizzeria.com 
oldalon leadott 
rendelésekre.

https://esegway.hu/
https://www.facebook.com/horvathbianka007/
https://www.facebook.com/dino.pizza.official/
https://szoftver.hu/kedvezmenyek
https://bit.ly/3gujGsF
https://szekrenyes-foto.hu
https://www.diablopizzeria.com
https://www.penzumoktato.hu
http://kozmag.hu

