
Számítógép által generált képkockákat (angol rövidítéssel CGI) 1980-ban hasz-
náltak először egyes produkciók jeleneteiben. Az első effajta kisfilmet a magyar 
származású John Halas (Halász János) készítette 1981-ben. Ekkoriban a digitá-
lis technológia játékfilmes alkalmazására szakosodott Lucasfilm Computer Di-
vision (LCDD), illetve a tévélogó és főcímgyártásra specializálódott Pacific Data 
Images (PDI) játszott úttörő szerepet a fejlesztésben. A nevét Pixarra változta-
tó LCDD műhelyt Steve Jobs vásárolta meg 1986-ban George Lucastól. A Pixar 
ezt követően valamennyi új alkotásában mérföldeket lépett előre a CGI-techni-
ka tökéletesítésében. Számos animációja sikerfilm lett, ilyen volt az 1995-ben 
készült Toy Story, amelyet Oscar-különdíjjal jutalmaztak korszakalkotó techno-
lógiájáért. Ezután a 20th Century Fox, a Walt Disney Pictures és a Steven Spiel-
berg által vezetett DreamWorks is belelendült az újfajta animáció-gyártásba, 
és sikeres produkciókat alkotott. A komputeres animáció mára teljesen hát-
térbe szorította a hagyományos rajzfilmkészítést. A Nemzetközi Animációsfilm 
Szövetség kezdeményezésére 2002 óta október 28-a az animáció világnapja.
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A Simon héber származású férfi név, 
jelentése: meghallgatás. Női párja: 
Szimonetta. Simon Baker napjaink 
közismert ausztrál színésze, aki első 
komoly fi lmes alakítását a Szigorúan 
bizalmas (1997) című drámában nyúj-
totta. Szintén emlékezetest alakított 
A vörös bolygó (2000) című sci-fi ben. 
Néhány másodszerep után hatalmas 
sikert aratott a 2008 és 2015 közt for-
gatott A mentalista című krimisoro-
zatban, mely alakításért Aranygló-
busz és Emmy-díjra jelölték. Nicole 
Kidmannel jó barátságot ápol, olyany-
nyira, hogy a színésznő Baker harma-
dik gyermekének a keresztanyja lett.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Eseménydús napnak néz elébe. Készül-
jön arra, hogy most több kihívásnak is 
meg kell felelnie. Őrizze meg a higgadtsá-
gát minden körülmények között!

Nem képes egyensúlyba kerülni önma-
gával, emiatt alapvető hibákat követ el. 
Ítélőképessége sincs a csúcson, ezért a 
fontos döntéseket napolja el!

Kiszámíthatatlan a viselkedése, ezért 
ma óvakodjék azoktól a szituációktól, 
amelyben véleményt kell nyilvánítania! 
Tevékenykedjen csupán a háttérből!

Szeretne továbblépni, azonban még nem 
körvonalazódtak a tervei. Vegye számí-
tásba az eddig elért sikereket, majd en-
nek függvényében döntsön!

Bár munkaügyekben sokszor jók a meg-
érzései, ez alkalommal alapozzon a 
konkrét érvekre! Vegyen vissza kicsit a 
tempóból, és legyen rugalmasabb!

A mai napon visszatérő problémák sod-
ródnak Ön elé. Fedezze fel, hogy hol csú-
szott hiba a munkafolyamatokba, és mi-
előbb küszöbölje ki ezeket!

Alighanem minden jel arra utal, hogy ma 
ne fogjon bele új munkálatokba. Végez-
zen rutinteendőket, és rendszerezze a fo-
lyamatban lévő feladatait!

Éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyek 
csupán rövid ideig érvényesek! Mindig 
a pillanatnyi helyzet szerint döntsön, vi-
szont ne meggondolatlanul.

Ha teheti, ne módosítson az eredeti célki-
tűzésein! Cselekedjék mindvégig a meg-
érzése szerint! Hamarosan segítőkre is 
talál, így garantált a siker.

Munkahelyén számos megpróbáltatás-
nak lesz kitéve. Maradjon kitartó, és ne 
hagyja, hogy külső feszültségek megaka-
dályozzák a józan döntésben!

Kiegyensúlyozottságának köszönhetően 
most többen is Önhöz fordulnak taná-
csokért. Legyen előzékeny, és lehetőleg 
senkit se utasítson vissza!

Amennyiben új feladatba kezd, alapo-
san mérje fel előre a körülményeket, 
ugyanis a váratlanul adódó akadályok 
komoly fejtörést okozhatnak Önnek.

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.

ÉRDEMEI ELISMERÉSE MELLETT KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
10° / 17°

Kolozsvár
12° / 19°

Marosvásárhely
13° / 19°

Nagyvárad
13° / 18°

Sepsiszentgyörgy
12° / 19°

Szatmárnémeti
12° / 16°

Temesvár
13° / 20°

Szolgáltatás2019. október 28.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

október
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Az építkezésnél a brigádvezető oda-

megy a munkásokhoz:

– Emberek, sajnos valami félreértés 

folytán nem érkeztek meg a lapátok.

– Annyi baj legyen, főnök! Majd ...

(Poén a rejtvényben.)

Félreértés történt

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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Ácsorgó idő

Ha bárki is azt hitte, csak a mesékben állhat meg az idő, jó nagyot 
tévedett: itt és most bekövetkezett. Igen, a 21. század második 
évtizedének végén, a politikai naptár megújulásának küszöbén. 
Helyesebben éppen azért. Vagyis a kampány a hibás. Hitetlen-
kedő tudatlanok megkérdezhetik, ekkora kozmikus ereje van-e 
nálunk a pusztán átmeneti, öt évre szóló változást vagy az előző 
évek folytatását jelentő kampánynak?! Igen, ekkora ereje van, sőt 
még ekkorább. Mert ha jól megnézzük, akkor nem egyszerű idős-
topról beszélhetünk, hanem krónikus lebénításról: az idő nem is 
áll, hanem tehetetlenül ácsorog. Már a hivatalos kampánynyitó 
előtt csak a különböző jelöltekről beszéltek, holott ők érdekes 
módon alig-alig ejtettek szót saját elnöki terveikről, országló 
programjukról, annál többet mondva viszont egyik vagy másik 
ellenfelükről. Az önreklámozásban is egymáson mindenáron 
túltenni akaró hírtelevíziók számára is abszolút érdektelen volt a 
szűkebb és tágabb értelemben vett környező világ minden ese-
ménye csakúgy, mint az, ami itthon zajlik. Pontosabban, ami itt-
hon, de a kampánytól függetlenül történik. Nem hallottam, hogy 
leálltak volna a még megmaradt ipari létesítmények, vagy felfüg-
gesztették volna a termény betakarítását, de hírek sem érkeznek 
ezekkel kapcsolatos eredményekről. Annál többet beszélnek „vé-
letlenül” előkerült ilyen-olyan kompromittáló iratokról, hajdani 
barátok vallomásairól vagy mesebeli összegek hiányáról valame-
lyik jelölt régebbi munkahelyén, az egész szennyözönnek viszont 
legérdekesebb pontja, hogy egyetlen egyszer sem a jelöltek áll-
nak ki és „vallanak be” valamit a múltjukról, nem, mindig kizá-
rólag másokat gyaláznak. Képtelenek belátni az állandó negatív 
kampány ellenkező előjelű hatását, holott távolabbi és közelebbi 
példát csőstül megláthatnának, ha nem csupán az ellenséges 
retorikára volnának fogékonyak. És azt sem akarják észre venni, 
hogy az emberek egyre ingerültebben fogadják a vége-hossza 
nincs szitokáradatot, aminek szinte biztosra vehető eredménye 
a szavazástól való krónikus csömör lesz. Aztán kezdődik majd a 
jajveszékelés a polgári öntudat hiányáról, az ország ügyei iránti 
közömbösségről és természetesen mindebben az ellenjelöltek 
mérhetetlen vétkességéről. Mindez a helyhatósági kampány be-
indulásáig tart majd, az újra leálló idő nagyobb élvezetére, a sok 
szereplőre zúduló tarkább gyarlóságok zuhatagában.
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