
A sziklamászás a hegymászás egy formája, amely a 20. század elején született 
meg. A tevékenység kezdetben puszta kézzel és felszerelés nélkül zajlott, ám ké-
sőbb (a gyakori balesetek elkerülése végett) hegymászó kötéllel és ékekkel vé-
gezték a mászást. Ez a szabadidős elfoglaltság idővel versenyszerűvé vált, és ki-
alakult az ún. sportmászás, majd megjelentek a nehézségi fokozatok is. Hason-
ló tevékenység még a boulderezés (néhány méteres tömbök megmászása) és 
az alpesi mászás (meredeken leszakadó hegygerincek mászása). A megméret-
tetéseket főleg az edzés, a technikák átadása és gyakorlása céljából rendezték. 
Manapság maga a sziklamászás általában párban (ritkán szólóban) történik: az 
előmászó köztes biztosítások elhelyezésével keresi a feljutás lehetőségét, mi-
közben a társa egy rugalmas kötéllel biztosítja, amely egy karabineren keresztül 
kapcsolódik a falban lévő biztosítóeszközhöz vagy egy kötélgyűrűhöz. A 20. szá-
zad végén létrejött a sziklamászás mesterséges körülmények között űzhető for-
mája is, a falmászás, amely egy kiépített pályán zajlik, és főleg a gyakorlásra össz-
pontosul, de olykor a szórakozó parkok extrémtevékenységei közé is tartozik.

KALENDÁRIUM

A sziklamászás története

Június 23., szerda
Az évből 174 nap telt el, hátravan 
még 191.

Névnapok: Zoltán, Szidónia
Egyéb névnapok: Arszlán, Bea, 
Édua, Szulita, Szultána, Zolna, 
Zolta, Zoltána

Katolikus naptár: Zoltán, 
Szultána
Református naptár: Zoltán
Unitárius naptár: Zoltán
Evangélikus naptár: Zoltán
Zsidó naptár: Tammuz hónap 
13. napja

A Zoltán férfi név az ótörök szultán 
szóból származik, jelentése: uralkodó, 
fejedelem. Árpád-kori formája: Zolta. 
A név a 15. század után egyre ritkáb-
ban fordult elő, a 19. század elején újí-
tották fel. Női párja: Szultána, Zoltána. 
Rokon nevek: Csolt, Solt, Zsolt.
A Szidónia latin gyökerű női név, 
jelentése: Szidón városából való nő. 
Petrőczy Kata Szidónia (1658–1708) 
a magyar barokk első ismert költőnő-
je volt, a kegyességi próza alkotója, 
illetve a pietizmus képviselője. Versei 
a magyarózdi kastélyban maradtak 
fenn, amelyeknek nagy részét Thaly 
Kálmán költő adatta ki 1874-ben.

Melissa Rauch
A népszerű amerikai színésznő, produ-
cer a New Jersey állambeli Marlboro 
Townshipben látta meg a napvi-
lágot 1980. június 23-án zsidó 
származású családban. Ta-
nulmányait a szülőváro-
sában kezdte el, majd a 
Marymount Manhattan 
Kollégiumban érettségi-
zett 2002-ben. Már kö-
zépiskolában érdeklődni 
kezdett a színészkedés 
iránt. Karrierje 2004-ben 
indult a VH1 tévécsatorna 
Best Week Ever című műsorá-
ban, amelynek négy esztendőn 
keresztül rendszeres közreműködője 
volt. Ezt követően állandó szereplője lett 
a Kath és Kim, Tizenkét mérföldes út, valamint a 
True Blood: Inni és élni hagyni című tévészériáknak. 2009-ben elvállalta Bernadette 
Rostenkowski-Wolowitz szerepét az Agymenők című komédiasorozat harmadik éva-
dában. A rákövetkező idényben Bernadette Howard menyasszonya lett, így Rauch 

rendszeres szereplővé vált. 2014-ben a People’s Choi-
ce Awards amerikai közönségdíjon különdíjban ré-
szesült, valamint hat alkalommal jelölték őt Screen 
Guild-díjra az Agymenők című sorozatban nyújtott 
teljesítményéért. A fontosabb produkciói közé sorol-
ható még a Ki van itt? (2013), Tökéletlen talajfogás 
(2015), Örömóda (2019) és Pénzmosó (2019). Emellett 
különböző karaktereknek kölcsönözte a hangját szá-
mos animációban. 2007 óta Winston Beigel forgató-
könyvíró hitvese, akitől két gyermeke született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Kerülje azon helyzeteket, ahol döntésre 
kényszerítik! Ha nem kap elegendő időt 
a megfontolásra, a dolgok könnyen rossz 
irányba fordulhatnak.

Az Önben felgyűlt feszültség rányomja a 
bélyegét a mai teljesítményére. Tegye fél-
re a büszkeségét, és fogadjon el minden 
felkínált segítséget!

Kezelje könnyedén a dolgokat! Uralko-
dó bolygójától elegendő energiát kap ah-
hoz, hogy a maga javára fordítsa az éle-
tét befolyásoló eseményeket.

Szakítson némi időt arra, hogy átgondol-
ja az Ön körül zajló fejleményeket! Emel-
lett vizsgálja át mindazt, ami az elkövet-
kezendő napokban vár Önre!

Pozitív magatartásának köszönhetően 
remek tempóban halad a teendőivel. Ne 
hagyja, hogy beleszóljanak a célkitűzé-
seibe, vagy bármiről lebeszéljék!

Rosszul mérte fel a lehetőségeit, és sem-
mi sem alakul a tervei szerint. Próbálja 
meg más szemszögből megközelíteni az 
adott problémákat!

Az elmúlt időszak történései bizonyta-
lanná tették Önt, így most nem képes 
mindenre maximálisan koncentrálni. 
Csupán rutinteendőkkel foglalkozzék!

Most rendkívül szétszórt, emiatt haj-
lamos a figyelmetlenségre. Igyekezzék 
ütemtervet készíteni, hogyha nem akar 
még nagyobb káoszt az életébe!

Legyen nyitott a külvilágból érkező hatá-
sokra! Ne ragaszkodjon görcsösen a ko-
rábbi elképzeléséhez, mert most köny-
nyebb úton is elérheti célját!

A mai napon segítségre nem számíthat, 
ezért mindent saját magának kell előte-
remtenie. Példamutató kitartása hama-
rosan meghozza a jutalmát.

Mielőtt fontos döntéseket hozna, mérje 
fel az esetleges következményeket! Csak-
is a saját dolgaira figyeljen, és mindig tá-
maszkodjék a tapasztalataira!

Fogadja higgadtan az Önre váró nehéz-
ségeket, és ne engedje, hogy a türelmet-
lenség, illetve a kapkodás kizökkentse a 
nyugodt hangulatából!

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.

ALKALMAZKODÓ KRESZ  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
20° / 27°

Kolozsvár
25° / 30°

Marosvásárhely
25° / 30°

Nagyvárad
30° / 33°

Sepsiszentgyörgy
22° / 28°

Szatmárnémeti
23° / 32°

Temesvár
29° / 33°

 » A People’s Choice 
Awards amerikai kö-
zönségdíjon külön-
díjat kapott az Agy-
menők című sorozat-
ban nyújtott teljesít-
ményéért.

Szolgáltatás2021. június 23.
szerda10

Egyik ősember mondja a másiknak:
– Vigyázz, mert egy kardfogú tigris épp 
most ment be az anyósod barlangjába!
– Na és? Miért féltsek én egy vadide-
gen kardfogú tigrist?!

A teás üzletben a vevő kérdi a boltost:
– Mondja, uram, mennyire hasznosak 
ezek a gyógyfüvek, amiket árul?
– Nagyon hasznosak! Nemrég a lányom-
nak lakást vettem, a fi amnak pedig autót.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. július 
4-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
23/3

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A szöszi titkárnő a kórházban fekszik 
vakbélműtét után. Bemegy hozzá az 
egyik kolléganő látogatni. Kérdezi tőle 
a beteg:
– Hogy mennek a dolgok bent az irodá-
ban?
– Jól. A lányok beosztották egymás között 
a feladataidat. Kati főzi reggel a kávét, Juli 
olvassa egész nap a magazinokat, Mari 
pedig ... (Poén a rejtvényben.)

Hogyan mennek?

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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