
Az elektronikus kereskedelem (vagy más néven e-kereskedelem), azaz az áru-
cikkek és szolgáltatások elektronikus úton (elsősorban interneten és számító-
gépes hálózatokon) való eladása, vásárlása és cseréje a 20. század vége fe-
lé kezdett kialakulni. Az első ilyen hálózatot az amerikai Jeff Bezos alapította 
1995-ben Amazon.com néven, ugyanezen évben pedig Pierre Omidyar francia 
származású üzletember megalkotta az eBay nevű szolgáltatást. Néhány éven 
belül hasonló webshopok nyíltak Indiában, Koreában és Angliában. Az e-keres-
kedelem kialakulását a számítástechnika és olyan technológiák fejlődése tette 
lehetővé, mint az elektronikus fizetés, az internetes marketing, az online tranz-
akciók feldolgozása, az elektronikus adatcsere vállalkozások között, valamint az 
automatikus készletkezelési technológiák. Az internetes vásárlás magában fog-
lalhat más technológiákat is, például e-mailt vagy mobil számítástechnikai esz-
közöket (mobiltelefon, táblagép stb.). Bár eleinte a vásárlók bizalmatlansága mi-
att az e-kereskedelem kevésbé nyert teret, a biztonságos rendszerek kiépítésé-
vel mára ez a szolgáltatás a világkereskedelem több mint 25 százalékát öleli fel.

KALENDÁRIUM

Az elektronikus vásárlás története

November 5., kedd
Az évből 309 nap telt el, hátravan 
még 56.

Névnap: Imre
Egyéb névnapok: Bertold, Bertolda, 
Erzsébet, Filotea, Tétény, Töhötöm, 
Zakariás

Katolikus naptár: Szent Imre, 
Szent Zakariás, Tétény
Református naptár: Imre
Unitárius naptár: Imre
Evangélikus naptár: Imre
Zsidó naptár: Hesván hónap 
4. napja

Az Imre tisztázatlan eredetű férfi név; 
egyesek szerint a gót Emmerich névből 
jött létre, mások a török emir (vezér) 
szóból származtatják. Thököly Imre 
(1657–1705) kuruc hadvezér volt, aki 
már ifj úkorától ellenséges érzelmeket 
táplált a Habsburg-házzal szemben. 
1682-ben a Felső-magyarországi Feje-
delemség uralkodójává választották, 
1690-ben pedig a zernyesti csatában 
aratott győzelmével megszerezte az 
erdélyi fejedelmi címet, ámde később 
meghátrálni kényszerült a császári 
csapatok elől. A karlócai békét követő-
en élete végéig az Oszmán Birodalom 
területén élt száműzetésben.

Sam Rockwell
Az Oscar-díjas amerikai színész a 
kaliforniai Daly Cityben szüle-
tett 1968. november 5-én szí-
nészszülők gyermekeként. 
1973-ban szülei elváltak, 
ő pedig az édesapjával 
San Franciscóba köl-
tözött, ahol előadó-
művészeti kollégi-
umban végezte ta-
nulmányait; az isko-
lai szünidőket anyjá-
val töltötte New York-
ban. Első komoly szere-
pét a Halálosztó bohócok 
(1989) című fi lmben kapta, 
aztán két évig William Esper 
színészkurzusára járt, és eközben 
kisebb tévészerepeket vállalt. 1994-ben 
egy Miller Ice sörreklámmal hívta fel magára a fi gyelmet, két évvel később pedig John 
Turturro oldalán főszerepet játszott a Holdfényszelence című vígjátékban. 1997-ben 
a Gyepkutyák című drámáért elnyerte a legjobb színésznek járó díjat a montreali és a 
barcelonai fi lmfesztiválon. Ezután mellékkaraktereket formált meg a Sztárral szem-
ben (1998), Halálsoron (1999) és a Charlie angyalai (2000) című produkciókban, illet-

ve 1998-ban két játékfi lmben (Jerry és Tom; Széf fi úk) 
főhőst alakított. A 2000-es években olyan fi lmekben 
bukkant fel, mint Az arany markában (2001), Picca-
dilly Jim (2004), Jesse James meggyilkolása (2007), 
Mindenki megvan (2009), Az első igazi nyár (2013). 
A Három óriásplakát Ebbing határában (2017) című 
drámában nyújtott alakításáért Aranyglóbusz és Os-
car-díjjal jutalmazták. Az Alelnök című drámában 
lévő teljesítményéért idén ismét Oscar-díjra jelölték. 
2007 óta Leslie Bibb színésznő élettársa.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Lehetősége adódik új szövetségeket köt-
ni, és megerősíteni a jelenlegi viszonya-
it. Legyen nyitott mindenkivel, ámde ne 
hagyja magát kihasználni!

Maradjon mindenben körültekintő, és 
vegye figyelembe a részleteket, mert azok 
most különösen fontosak! Cselekedjék 
észszerűen és következetesen!

Félreértések jellemzik a napját. Ha te-
heti, óvakodjék a kényes helyzetektől, 
ugyanis ezúttal még a kisebb nézetelté-
rések is komoly vitákká fajulhatnak!

Remek hangulatot teremt maga körül, és 
készséggel áll rendelkezésre, ha valaki 
segítséget kér Öntől. Hamarosan megle-
pő fordulatokban lesz része.

Tisztességesen kiáll mások ügyeiért, az 
önzetlensége pedig hamarosan meghoz-
za gyümölcsét. Nő a tekintélye, és elis-
merésben is részesítik.

Munkahelyén több elvárásnak kell meg-
felelnie. Gazdálkodjék az erejével, és ve-
gyen vissza a lendületéből! Csakis a fon-
tos munkákra összpontosítson!

Ma nem várt események következnek be, 
ami miatt kénytelen rögtönözni. Hasz-
nálja a képzelőerejét, és ha szükséges-
nek érzi, bátran kockáztasson!

Helyezze a hangsúlyt a kényes problé-
mák megoldására! Járjon a végére a tisz-
tázatlan kérdéseknek, ne hátráljon meg 
az esetleges akadályok láttán!

Olyan fordulatokra készülhet, amelyek 
teljesen kibillentik az egyensúlyából. Le-
gyen rugalmas, és igyekezzék alkalmaz-
kodni a változó körülményekhez!

Eredményes napra számíthat, ha sikerül 
úrrá lennie a hangulatváltozásain. Mind-
ehhez viszont kitartásra, valamint nagy 
önfegyelemre lesz szüksége.

Komoly sikereket érhet el, amennyiben 
kibontakoztatja a fantáziáját. Bátran fo-
lyamodhat újfajta megoldásokhoz, a sze-
rencse most Ön mellé szegődik!

Vizsgálja át a folyamatban lévő feladata-
it, vigyen kreativitást a munkájába! Sza-
kítson a régi módszereivel, majd helyez-
ze új alapokra a célkitűzéseit!

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.

SORSTÁRSAK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
10° / 16°

Kolozsvár
13° / 18°

Marosvásárhely
13° / 19°

Nagyvárad
17° / 19°

Sepsiszentgyörgy
12° / 18°

Szatmárnémeti
14° / 18°

Temesvár
19° / 21°

 » A Három óri-
ásplakát Ebbing 
határában (2017) 
című drámában 
nyújtott alakítá-
sáért Oscar-díjjal 
jutalmazták.

Szolgáltatás2019. november 5.
kedd10

Az október 21–24. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: október 21., 
hétfő: ...a macska féljen a kalitkától; október 22., kedd: Ki az az Évi?; október 23., 
szerda: Az is benn égett; október 24., csütörtök: Nem látod, hogy megtámadták?!

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
5/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Párizsban egy arab vendégmunkás ráz-

za a szőnyeget az ablakban. Egy járóke-

lő felkiált hozzá:

– ...? (Poén a rejtvényben.)

Az ablakban

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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