
Az autósmozi előfutára az Új-Mexikó állambeli (USA) Las Cruces városában 
nyílt meg 1915-ben Theatre de Guadalupe néven. Ez egy szabadtéri filmszínház 
volt, ahol a férőhelyek nagy részét székek tették ki, de már megjelentek az au-
tóknak fenntartott területek is. A nagy áttörést Richard Hollingshead amerikai 
feltaláló hozta az 1930-as évek elején, aki a saját autófeljáróján kezdte megva-
lósítani és elültetni a ma is ismert autósmozis élmény alapjait. Az első hivata-
los, négyszáz férőhelyes autósmozi 1933. május 16-án nyílt meg a New Jersey-i 
Camdenben Automobile Movie Theatre néven. Az autós filmszínházak az 1950-
es, illetve az 1960-as évek során élték a fénykorukat, ezen mozis élmény ekko-
riban kezdett más kontinenseken is teret nyerni, amely sokfelé Drive-in Theater 
vagy Drive-in Cinema néven honosult meg. A minőségi romlás az 1970-es évek-
ben kezdődött, amikor tömeges szinten jelentek meg az otthoni szórakoztató 
eszközök (tévé, rádió stb.); a 2000-es évekre szinte eltűnt az effajta mozi. A di-
gitális lehetőségek révén is a Drive-in Cinemák a 2010-es években kezdtek új-
jáéledni, elsősorban az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában.

KALENDÁRIUM

Az autósmozi története

Június 22., hétfő
Az évből 174 nap telt el, hátravan 
még 192.

Névnap: Paulina
Egyéb névnapok: Ákos, Albin, Albi-
na, Horácia, Józsua, Kriszta, Krisztin, 
Krisztina, Lambert, Tamás

Katolikus naptár: Mórus Szent 
Tamás, Paulinusz, Paula
Református naptár: Paulina
Unitárius naptár: Paulina
Evangélikus naptár: Paulina
Zsidó naptár: Sziván hónap 
29. napja

A Paulina női név a latin gyökerű 
Paula több nyelvben létező tovább-
képzése, jelentése: kis termetű. Ro-
kon neve: Pauletta. A név ismert vi-
selője Pauline Moran brit születésű 
(1947) színésznő, aki az Agatha Chris-
tie: Poirot című televíziós krimisoro-
zat által vált ismertté, melyben a híres 
detektív titkárnőjét, Miss Lemont for-
málta meg. Karrierjét egy kanadai és 
angol tagokból álló női popzenekar-
ban kezdte, később hivatásos asztro-
lógusként is tevékenykedett. Emellett 
számos kosztümös fi lmben (pl. Ni-
cholas Nickleby, 1977, Asszony feke-
tében, 1989; Byron, 2003) is szerepelt.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Bonyodalmas pillanatok várnak Önre. 
Számos tapasztalattal gazdagodhat, ha 
félreteszi az előítéleteit, és nyitottan áll 
hozzá az újszerű dolgokhoz.

Haladjon a változó körülményekkel! 
Hogyha szükségesnek érzi, sajátítson 
el új ismereteket, vagy frissítse azokat, 
amelyeket régóta nem alkalmazott!

Vegyen vissza kicsit a tempóból, aztán 
rendszerezze a teendőit! Maradjon be-
fogadó a környezetében élőkkel, és töre-
kedjék a kiegyensúlyozottságra!

Vessen be újszerű módszereket a kihí-
vások legyőzésére! Minden lépése előtt 
dokumentálódjon, majd használja fel a 
szakmai tudását, tapasztalatait!

Csak úgy lesz képes odafigyelni a mun-
kájára, ha feloszlatja az Önben lévő fe-
szültséget. Tegye félre a makacsságát, és 
fogadjon el minden segítséget!

Rendkívül türelmetlen, ami akár elha-
markodott döntésekhez vezetheti Önt. 
Készítsen ütemtervet, és igyekezzék 
egyensúlyt teremteni az életvitelében!

Lezáratlan ügyek kerülnek előtérbe, így 
kénytelen lesz kompromisszumot kötni. 
Bármit is tesz, tartsa meg az önbecsülé-
sét, és ne alázkodjék meg!

Munkahelyén zárja le a függőben lévő 
kérdéseket! Úgy induljon új utakra, hogy 
már nem nyomasztják a múlt terhei! Le-
gyen mindenben mértékletes!

Őrizze meg a higgadtságát, és legyen 
megfontolt a tevékenységei során! Kon-
centráljon a részletekre, ugyanis a siker 
kulcsa most abban rejlik!

Bárhogy alakulnak a munkahelyi dolgai, 
mindig őrizze meg az önuralmát! Köny-
nyen átvészelheti a kellemetlen helyzete-
ket, amennyiben nyitott marad!

Ne aprózza fel az energiáit, és ossza be 
okosan az idejét! Ha megpróbál minden-
kinek megfelelni, könnyedén hátrányba 
sodorhatja a célkitűzéseit!

Az együttműködés és a kreativitás jel-
lemzi a napját. Ezúttal olyan váratlan le-
hetőségek sodródnak Ön elé, amelyek-
kel érvényesítheti az adottságait.

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.

AZ ÉV DERBIJE  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
17° / 20°

Kolozsvár
19° / 24°

Marosvásárhely
17° / 22°

Nagyvárad
20° / 24°

Sepsiszentgyörgy
18° / 21°

Szatmárnémeti
23° / 25°

Temesvár
21° / 24°

Szolgáltatás2020. június 22.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. július 
5-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

június
22/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy héttel a térdműtét után Mari néni 

azt kérdi az orvostól:

– Doktor úr, fogok tudni lépcsőn járni?

– Persze, Mari néni.

– Hála Istennek! Tudja, milyen fárasztó 

volt mindennap kétszer ki az ... (Poén a 
rejtvényben.)

Az orvosnál

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.

SUDOKU
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Vadházasságban
vírus és cenzúra

Várható volt ennek a kegyetlen hátterű „megóvásnak” a nem jó 
vége, hisz félelmetesen hasonlított arra a zsargonszólásra, hogy 
„ha belehalsz is, én megvédelek”. Nem bocsátkozom részle-
tekbe, örülök, hogy végre kifelé haladunk az emberi méltóság 
védelemre kent sárba tiprásából, a megalázásból, a semmibe-
vételből. De hogy ilyen hamar és ekkora erővel törjön ki az ellen-
reakció, azt nem hittem volna. A vírus elment a dolgára, útban 
lehet valami más bolygó felé, a civilizált világ viszont lángra ka-
pott. Ahogy a vírust Kínához, a féktelen utcai őrjöngést és pusz-
títást az Egyesült Államokhoz köthetjük. Az elszabadult agresz-
szió casus bellĳ e a rendőri erőszaknak áldozatul esett notórius 
bűnöző esete, akinek az utólagos látszat értelmében minden 
bűne bocsánatos, mivel afroamerikai volt. S ezzel máris kiugrott 
a sarkon túl bujkáló, állandóan harcra kész nacionalizmus ,és 
elindult a jelképes lávafolyam. Nincs értelme bizonygatni, mind-
annyian tudjuk: az első világháborút is beleértve, az aduász a 
nemzetiségi probléma. Ami viszont a mostani esetben szokat-
lannak mondható, hogy – véletlenül-e, vagy sem – a vírus mel-
lett délcegen feszít élete párja, a cenzúra is. Igen, az, amiről a 
hajdani vasfüggöny mögötti innenső oldalon harminc éve azt hit-
tük, utolérte a hirtelen halál. És újabb meglepetés: nem is nálunk 
sétálgat kart karba öltve a vadházasságban élő vírus és cenzúra, 
hanem a szabadság fellegvárának hitt világrészen: betiltották 
az amerikai kultúra ikonikus művét, a polgárháborúról (is) szóló 
Margaret Mitchell-könyvet és a belőle készült agyondíjazott fi l-
met, az Elfújta a szél című alkotást. Merthogy rasszista volna, és 
nem is olyan rejtetten a rabszolgaság után sóvárogna. S hogy mi-
ért emlegettem a vadházasságnak nevezett nem törvényesített 
élettársi kapcsolatot?! Mert a víruson talán épp ez az a bizonyos 
korona: a maszkkal távol tartjuk magunktól a levegőben garáz-
dálkodó kórokozókat, a cenzúrával viszont az értelmünket „óv-
juk” olyan alkotásoktól, amelyek hatására netalántán frissebb, 
produktívabb gondolkodásra serkenhetnénk, s annak ki tudja, 
milyen következményei lehetnének. Fölösleges az okokon agyal-
ni, mert világos: a megatesztet a fi zikai egészségünk védelmén 
próbálták ki, bevált, most következik a szellemi lebutítás. Hogy 
miért és meddig?! Nem tudom, csak ismételgetem Vergilius sza-
vait, amit a trójaiak a faló láttán mondtak: félek az ajándékuktól is!
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