
Az első bevásárlóközpont az Egyesült Államokban épült Country Club Plaza 
néven spanyol építészeti stíluselemekkel, és 1922-ben nyílt meg a Missouri 
állambeli Kansas Cityben. A bevásárlóközpont mai értelemben használatos 
pláza elnevezése a spanyol plaza szóból ered, és (fő)teret jelent. Már az óko-
ri görögök és rómaiak korában is minden város rendelkezett egy főtérrel vagy 
csomóponttal (a görögöknél agora, piactér), amely a település egyik fontos 
kereskedelmi központjaként működött. A középkori Spanyolországban ezen 
szerepet a Plaza Mayor (főtér) töltötte be, aztán új keletű megnevezésként a 
modern bevásárlóközpontokra kezdték használni először az angol nyelvben, 
majd átkerült más nyelvekbe is. Később a kifejezést kiterjesztették üzletekre, 
áruházakra és bevásárlókomplexumokra, arra utalva, hogy ezek egyben a kul-
turális élet központjai is. Mára olyan középületekre is használják, melyek al-
só szintje üzleteket, szolgáltatásokat, felsőbb szintjei pedig irodaházat vagy 
szállodát foglalnak magukba. Jelenleg több ezer bevásárlóközpont működik 
a világon. Az USA-ban közel 3500, Európában pedig kb. 6500 pláza üzemel.

KALENDÁRIUM

A bevásárlóközpontok története

Szeptember 3., csütörtök
Az évből 247 nap telt el, hátravan 
még 119.

Névnap: Hilda
Egyéb névnapok: Annamária, Cso-
bán, Gergely, Hildelita, Piusz, Tirza, 
Szerafi na

Katolikus naptár: Nagy Szent 
Gergely pápa, Szent Hilda
Református naptár: Hilda
Unitárius naptár: Hilda, 
Annamária
Evangélikus naptár: Hilda
Zsidó naptár: Elul hónap 14. napja

A Hilda női név az ófelnémet eredetű 
Hildegárd magyarosított alakformája, 
elemeinek jelentése: védelmező har-
cosnő. Rokon neve: Hildelita, Ildikó.
Bingeni Szent Hildegárd (1098–
1179) német természettudós, apátnő, 
valamint zeneszerző volt, akit a lát-
noki adottságai végett Germánia pró-
fétanőjének is neveztek. Leghíresebb 
műve a Tudd az utat című könyve, 
amelyben vallásos vízióiról számol 
be. Emellett a gyógyászati és termé-
szettudományos témájú munkái is 
jelentősek. 1326-ban XXII. János pápa 
boldoggá avatta őt. A nyelvészek vé-
dőszentjüknek tekintik.

Rami Malek
Az Oscar-díjas amerikai színész Los 
Angelesben jött világra 1981. má-
jus 12-én egyiptomi bevándor-
ló szülők gyermekeként. 
A Sherman Oaks-i Notre 
Dame középiskolában 
végzett 1999-ben, majd 
2003-ban diplomázott 
az Evansville-i Egyete-
men. Színészi pályafu-
tása a Szívek szállodá-
ja című tévésorozatban 
kezdte 2004-ben, aztán 
állandó szereplője lett 
a Házi háború című szit-
komnak; ugyanezen évben 
a Halo 2 című videójáték több 
szereplőjének is kölcsönözte a hang-
ját. Legelső fi lmvásznas szerepét az Éjsza-
ka a múzeumban (2006) című kalandvígjátékban nyújtotta (később a fi lm további 
három folytatásában is játszott). A következő évek során többnyire tévészériákban 
bukkant fel, ilyen volt például A hős alakulat, 24, Alcatraz, Korra legendája. Ezután 

kisebb szerepekben volt látható a Larry Crowne 
(2011), Csatahajó (2012), Alkonyat: Hajnalhasadás, 
2. rész (2012), Átmeneti állomás (2013), Need for 
Speed (2014), Pillangó (2017), valamint a Mr. Robot 
című produkciókban, utóbbiért háromszor jelölték 
Golden Globe-díjra. Karrierje 2018-ban ért a csúcsra, 
amikor a Bohém rapszódia című zenés drámában a 
legendás Freddie Mercuryt formálta meg, teljesítmé-
nyét Oscar-, Aranyglóbusz és BAFTA-díjjal jutalmaz-
ták. 2018 óta Lucy Boynton színésznő élettársa.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Tele van energiával, emiatt pedig hajla-
mos többet vállalni a kelleténél. Most 
jobban teszi, ha visszavesz a tempóból, 
és több figyelmet fordít önmagára.

Előnyre tehet szert, ha nyitott szemmel 
jár, és kihasználja a lehetőségeket. Ám 
arra ügyeljen, hogy a nagy lendületében 
nehogy megbántsa a kollégáit!

Kissé szétszórt, és gyakran követ el hibá-
kat, ezért ne próbálja irányítani az ese-
ményeket! Sodródjon az árral, a fontos 
döntéseket bízza a kollégáira!

Ötleteit csupán akkor tudja sikerre vinni, 
ha segítőkre talál. De vigyázzon, feltétel 
nélkül ne bízzon meg senkiben, nehogy 
esetleg tévútra vezessék!

Mozgalmas napra készülhet. Dolgozza 
fel a történteket, majd tisztázza a félreér-
téseket! Használja ki a leleményességét 
anyagi céljai érdekében!

Bár lendületesen végezte a feladatait, 
most úgy tűnik, megtorpan. Vegyes ha-
tásokkal kell megbirkóznia a mai napon, 
ezért őrizze meg az önbizalmát!

Visszatérő gondokkal küszködik. Gon-
dolja át, hogy mit végzett rosszul az el-
múlt időszakban, ha nem akar újra 
ugyanazon gondokkal szembesülni!

Lehetősége adódik próbára tenni a szer-
vezőkészségét és az üzleti érzékét. Ma-
gabiztosságával, illetve pozitív hozzáál-
lásával komoly sikereket érhet el.

Számos új lehetőséggel találja szembe 
magát. Vesse be a tapasztalatait és a tu-
dását annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbb előnyre tegyen szert!

Ezúttal az eredményei azon fognak múl-
ni, hogy miként képes beosztani az ide-
jét. Ne időzzön sokat egy-egy problémá-
nál, inkább forduljon segítségért!

Némi erőfeszítéssel, de aránylag köny-
nyen megvalósíthatja a célkitűzéseit, 
hogyha megőrzi a higgadtságát, illetve 
kihasználja a szakmai adottságait.

Megértésre és toleranciára lesz szüksé-
ge a beszélgetései során. Figyeljen oda a 
részletekre, mert értékes információkat 
szűrhet le a tárgyalásokból!

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.

JÁRVÁNYWELLNESS  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
17° / 24°

Kolozsvár
17° / 21°

Marosvásárhely
18° / 21°

Nagyvárad
19° / 22°

Sepsiszentgyörgy
17° / 22°

Szatmárnémeti
18° / 21°

Temesvár
19° / 22°

 » A Bohém rap-
szódia című zenés 
drámában a legen-
dás Freddie Mer cu-
ryt formálta meg, 
alakításáért Oscar-
díjjal jutalmazták. 

Szolgáltatás2020. szeptember 3.
csütörtök10

A hiszékeny feleség mondja a férjének:
– Drágám, képzeld, azt olvastam, a kínai 
teától lehet a legjobban lefogyni.
– Azt erősen kétlem. Talán akkor, ha el-
gyalogolsz érte Kínába.

A szőke nő mondja a szobrásznak:
– Szép ez a szobor. Honnan van?
– Én faragtam ki egy kőtömbből.
– És mondja, mégis honnan tudta, hogy 
benne van?

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. szep-
tember 13-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Bírósági tárgyaláson:

– Maga a panaszostól ellopott ezer lejt. 

Hajlandó megtéríteni a kárt?

– Természetesen, bíró úr, de nekem eh-

hez kell egy kis idő.

– ... (Poén a rejtvényben.)

Bíróságon

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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