
A mai értelemben vett extrém sportok olyan szabadidős elfoglaltságok, ame-
lyekhez általában a megszokottól jelentősen eltérő helyszín és felszerelés szük-
séges. Érdekességét a szokatlan élmények, erőfeszítés, illetve az izgalmak je-
lentik, végrehajtása legtöbbször veszélyes, ezért gondos előkészület, speciális 
felszerelés, jól megválasztott környezet, valamint segítők szükségesek hozzá. 
Bár veszélyes sportnak számító tevékenységek (például alpinizmus, búvárko-
dás, barlangászat) már évszázadok óta léteznek, az extrém sport fogalma csu-
pán az 1950-es években alakult ki. Az első extrémsport-versenyeket az 1990-as 
évek elején szervezték X-játékok (X Games) néven az USA-ban. A sport népsze-
rűsítéséhez nagyban hozzájárult az amerikai ESPN tévécsatorna is, amely rend-
szeresen közvetített élőben ilyen jellegű sporteseményeket. 2004-ben Joe Tom-
linson sportszakértő kezdeményezésére az extrém sportokat három kategóriá-
ba sorolták (légi, szárazföldi, vízi). A legismertebb extrém sportok közé tartozik 
a bungee jumping (kötélugrás), sziklamászás, rali, motokrossz, BMX és snow-
board (hódeszka), utóbbi kettő mára már olimpiai sportággá nőtte ki magát.

KALENDÁRIUM

Az extrém sportok története

Június 2., szerda
Az évből 153 nap telt el, hátravan 
még 212.

Névnapok: Anita, Kármen
Egyéb névnapok: Ábel, Anna, An -
namária, Arisztid, Ármin, Csilla, 
Etele, Eugén, Irma, Kornél, Péter

Katolikus naptár: Szent Marcelli-
nusz pápa, Szent Péter, Anita
Református naptár: Anna
Unitárius naptár: Anna, Anita
Evangélikus naptár: Anita, Kármen
Zsidó naptár: Szíván hónap 
22. napja

Az Anita női név, a héber gyökerű 
Anna spanyol változatának (Ana), 
illetve a szintén spanyol eredetű Jua-
nita személyévnek a becézett alakja, 
jelentése: kegyelem, könyörület. Ro-
kon nevek: Anett, Anikó, Anna.
A Kármen női név a spanyol Car-
menből származik, amely a Nuestra 
Señora del Carmen, vagyis a Kar-
mel-hegyi Miasszonyunk rövidülé-
se. Georges Bizet 1875-ben operát írt 
Carmen, a dohánygyári munkáslány 
és egy katona tragikus szerelméről, 
amely eleinte megbukott, azóta vi-
szont szinte minden operaház meg-
becsült repertoárdarabja.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kiválóan kezeli a szakmai feladatait, és 
azonnal sikereket könyvel el. Ez új utakra 
is csábítja Önt, de próbáljon az egészsé-
ges egyensúlyra törekedni!

Különös érzéke van a nehéz ügyek meg-
oldásához. Lelkesedése átsegíti Önt a 
nehézségeken, sőt arra is jut energiája, 
hogy másoknak segítsen.

Egy váratlan esemény áthúzza a számítá-
sait. Míg egyenesbe nem hozza a dolga-
it, kénytelen lesz alkalmazkodni az újon-
nan kialakult körülményekhez.

Rendkívül határozott, és fogékony az új 
dolgokra. Hozza ki a legtöbbet a képes-
ségeiből, nyisson meg olyan kapukat, 
amelyek a siker felé vezetnek!

Hivatásában semmit se vegyen félváll-
ról, és végezze felelősségteljesen a ten-
nivalóit! Őrizze meg éberségét, ne tegyen 
meggondolatlan lépéseket!

Kellemetlen élményeket szerez, így nem 
tud a munkájára koncentrálni. Ne töp-
rengjen az igazságtalanságokon, tekint-
sen el a rossz megjegyzésektől!

Alkalma adódik próbára tenni a szerve-
zőkészségét, illetve üzleti érzékét. Maga-
biztosságával és pozitív hozzáállásával 
sok mindent megvalósíthat.

Ne vállaljon új teendőket, csakis a folya-
matban lévő ügyeivel foglalkozzon! Bát-
ran kézbe veheti most azokat is, ame-
lyekkel eddig nehezen boldogult!

Bízzék magában, és használja ki az Ön 
elé sodródó lehetőségeket! Bátran hall-
gathat az ösztöneire, viszont ne próbál-
jon mindent egyedül megoldani!

Bár a közelmúltban nem minden ment 
a terv szerint, mégis megmaradt az opti-
mizmusa. Ha eredményekre vágyik, épít-
sen stratégiát a kihívások ellen!

Ne egyszerűsítse le a bonyolult lépése-
ket! Amennyiben nem nagyol el sem-
mit, szép eredményeket érhet el. Enged-
je szabadjára a fantáziáját!

Akadályokba ütközik, amelyeknek egy 
részével képtelen lesz megbirkózni. Bizo-
nyos ügyeit függessze fel addig, míg meg 
nem találja a helyes utat!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
9° / 12°

Kolozsvár
12° / 15°

Marosvásárhely
13° / 16°

Nagyvárad
15° / 18°

Sepsiszentgyörgy
1 1° / 14°

Szatmárnémeti
15° / 18°

Temesvár
17° / 20°

Szolgáltatás2021. június 2.
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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. június 
13-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Találós kérdés:

– Miért nem törli fényesre a skót a 

cipőjét?

– Hogy ne látszódjon... (Poén a rejt-

vényben.)

A titok

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Szeméthegyek tövében

Furcsa szerencsének mondható, hogy a mindennapi események 
már rég berögzült szokásként való elsumákolása érdekében a 
honi hírtévék olyan régebbi eseteket szednek elő, amelyeket a 
maguk idejében szintén mélységesen eltitkoltak. Egyik nap pél-
dául kimerítő beszélgetést hallottam arról, milyen horribilis össze-
gekkel kellett a hazai vezető politikusoknak megkenniük egy-egy 
amerikai rendezvényszervezőt, hogy hivatalosnak tűnő meghívót 
küldjenek az itthoni főembereknek, akik aztán dagadozó kebel-
lel utaztak el az Újvilág eseményeire. Ahol – természetesen – jó-
formán azt sem tudták, kifélék-mifélék, de ebből nem csináltak 
nagy ügyet, mert odamerészkedtek egy-egy fotózáshoz, s ha majd 
hazajövet kérdezte valaki, mi is történt odaát, megmutatták az 
ominózus képet minden kommentár nélkül, hisz a fotó magáért 
beszél, mondták, ha nagyon kíváncsi volt valaki. Hogy mi értel-
me van ezeket a régi és régebbi ügyeket előhúzni, nem tudom, 
esetleg sikerül utólagosan olyan politikusokat megalázni, akik 
már kikoptak az aktiválásból, holott manapság is épp akadna 
olyasmi, ami – szerintem – az egész országot megalázza. De er-
ről még alig-alig szólnak, illetve inkább csak habognak ezt-azt. Az 
ország különböző részeire bezúdított szeméthalmokra gondolok, 
melyek kapcsán eleinte uniós kötelezettségeket emlegettek, de 
hamar ejtették is a témát, mert azért nem annyira tudatlan a hír-
hallgató, hogy elhinné: egyes országok kötelesek mások szeme-
tét befogadni, „jutalmul” csinálhatnak vele, amit akarnak. Mert 
ha ez így volna, akkor egyenrangúságról, partnerségről szó sem 
lehetne, legföljebb csak szolgai meghajlásról, „alázatosan jelen-
tem, megértettem” kĳ elentésekről. Közben az egyik beszélgetés 
során felmerült, hogy még Togóból is idehozzák a szemetet, már-
pedig Togóról nem sokat lehet mondani, azt pedig semmiképpen 
sem, hogy az EU tagja volna „díszafrikaiként”. Bárhogy is nézzük, 
a lassú szemétheggyé válás nem a legbiztatóbb perspektíva és 
semmiképpen sem olyasmi, amire majd gyerekeink gyerekei is 
büszkék lesznek, mondván, hogy az ő felmenőik intézték el ezt 
az előrelépést. Abban sem vagyok biztos, hogy megérem, ami-
kor majd erre a szemétügyre kezdenek fényt deríteni, de most 
még, amíg ép ésszel tehetem, szeretném tudatni, illetve alázato-
san bejelenteni, hogy ennél megalázóbb, semmibe vevőbb tettet 
már elképzelni sem tudok. Sem feltartott fejjel, sem alázatosan.
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