
HOROSZKÓP

Nagy felelősséggel járó teendőkkel bízzák meg. Marad-
jon határozott, és ne engedje, hogy elrettentsék a kez-
detben nehezen megvalósítható munkák!

Karrierje ezúttal újabb lendületet vesz. Álljon készenlét-
ben a kínálkozó lehetőségek megragadására, mert csak 
így érheti el a hosszú távú céljait!

Számos akadályba ütközik, így nehezen halad a munká-
jával. Bárhogyan alakulnak a dolgai, őrizze meg a nyugal-
mát, és kerülje a vitás helyzeteket!

Ne zárkózzék el az új módszerektől! Bár beletelik egy kis 
időbe, ameddig megszokja az újszerű eljárásokat, a vál-
tozás később az Ön hasznára válik.

Jelentős előrelépésre tehet szert, ha nem fél a kihívások-
tól, és kockáztat. Legyen nyitott és határozott, ámde ne 
keveredjék bele kétes kalandokba!

Hajlamos olyan feladatokat elvállalni, amelyeket most 
nem lenne képes teljesíteni. Vegyen vissza kicsit a tem-
póból, és cselekedjék racionálisan!

Vegyen erőt magán, és mielőbb lépjen túl a kudarcokon! 
Koncentráljon az aktuális tevékenységeire! Maradjon 
visszafogott, azonban legyen óvatos!

Ma könnyen megtalálja a közös hangot a környezeté-
ben élőkkel. Minden körülmények között őrizze meg a 
higgadtságát, és maradjon segítőkész!

Mozgalmas nap vár Önre, ezért ossza be az energiáit, és 
haladjon lépésről lépésre! A kényes teendőket hagyja a 
végére, és ha kell, kérjen segítséget!

Legyen felkészült, és maradjon rugalmas! Néhány nehéz-
ség adódhat, ami kibillentheti az egyensúlyából. Fontos, 
hogy kézben tartsa az eseményeket.

Próbálja meg rangsorolni felhalmozódott feladatait, és 
csupán azokkal a kérdésekkel foglalkozzék, amelyek va-
lóban segítik az előrelépését!

Egy váratlan fordulat megadja a lehetőséget, hogy bizo-
nyítsa a képességeit, és bevesse kreatív ötleteit. Marad-
jon magabiztos és kitartó!

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.

Nyereményszelvény – NOVEMBER V.

Név: Tel.:

Cím:

A kórus és a zaj:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit minden héten, az oldal alján található szelvényt töltse ki, gyűjtse össze a hónap során 
megjelent összes darabot, majd az egész havit küldje be egyszerre a szerkesztőségünk címére: Krónika, 400027 Kolozsvár, 
Regele Ferdinand utca 37/14. A hónap során közölt összes szelvényt beküldő helyes megfejtők között könyvnyereményt 
sorsolunk ki. A novemberi megfejtések beküldésének határideje: 2019. december 10.

Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban. Ezek az alkotások több korosztályt is megcéloz-
nak, illetve az élő szereplős játékfilmekhez hasonlóan számos műfajban készülnek, például romanti-
kus, komikus, akció- és drámaanimék sőt erotikus tartalmúak is. Az anime jellegzetes formája a man-
gához (japán papírtekercsekre és fametszetekre rajzolt kompozíciók) képest kissé késleltetve, a má-
sodik világháborút követő, zaklatott lelki világú Japánban alakult ki (pl. több műben megfigyelhető az 
atombomba gombafelhője, és sokszor jellemző a sötét jövőkép, ami kifejezi, mennyire mélyen él a 
japán társadalomban a nukleáris csapás okozta sokk). Ezen műfaj lényegében a manga stílusát, va-
lamint az akkori amerikai képregénystílust ötvözte. A női alakok ábrázolásában a korabeli amerikai 
szexideált vették alapul (nagy kék szemű, szőke és karcsú). Az alacsony költségvetés egészen egyedi 
animációs stílus kifejlesztését eredményezte, ahol olyan hatáselemeket alkalmaznak, amelyek szin-
te észrevétlenül kevés rajzolást igényelnek. Így a mozgás illúzióját, annak elképzelhetetlenné nagyí-
tásával ábrázolják: a szereplő szinte mozdulatlan, miközben körülötte egy elmosódott háttér kavarog.

KALENDÁRIUM

Az anime története

November 29., péntek
Az évből 333 nap telt el, hátravan még 32.

Névnap: Taksony
Egyéb névnapok: Brenda, Filoméla, Filoména, 
Ilma, István, Noé, Rápolt, Szabolcs
Katolikus naptár: Szent Filoména, Ilma, 
Taksony
Református naptár: Taksony
Unitárius naptár: Szabolcs
Evangélikus naptár: Taksony, Brenda
Zsidó naptár: Hesván hónap 28. napja

A Taksony török eredetű régi magyar személy-
név, jelentése: vad, kegyetlen, féktelen.

November 30., szombat: András
Az András görög eredetű férfi név, jelentése: fér-
fi , férfi as. Rokon nevek: Andor, Endre. Női párja: 
Andrea. András apostol egyike volt a tizenkét 
tanítványnak, akik szemtanúi lettek Jézus Krisz-
tus földi művének. A Galileából származó And-
rás testvére Simon Péter volt, akit Jézus az egy-
ház alapjává tett meg. Miután az apostolt ferdén 
állított keresztre feszítették, ez az X alakú forma 
mindmáig megtartotta az andráskereszt nevet, 
eff ajta jelzés van például a vasúti átjáróknál is.

December 1., vasárnap: Elza
Az Elza női név a héber eredetű Elisabeth (ma-
gyarul Erzsébet) német rövidüléséből származik.

FILMLEXIKON

HÉTVÉGE KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok nov. 28-ai sorsolásának nyertesei – könyvnyereményben részesül-
tek: 1. Barabás Mária – Parajd, 2. Ercsei Rozália – Marosvásárhely, 3. Horváth Zsuzsanna – Gyergyóditró.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK
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