
HOROSZKÓP

Néhány meglepő esemény kizökkenti Önt a nyugalmá-
ból. A váratlanság viszont sok jót is hozhat. Vegye észre 
a dolgok mögött megbúvó előnyöket!

Kiváló formában van, minden új dologért tud lelkesedni, 
céljait türelemmel és kitartással juttatja sikerre. Bolygó-
ja szerencsésen egyengeti az útját.

Sok akadállyal kell megküzdenie, ámde a lendülete át-
segíti a holtpontokon. Ha gyors döntések meghozatalára 
kényszerül, hallgasson a megérzéseire!

Kissé bizonytalan, ezért feszült Ön körül a légkör. Ne tö-
rekedjék okvetlenül a tökéletességre, most sokkal fonto-
sabb a békés hangulat megteremtése!

Fontos beszélgetések várnak ma Önre. Ne legyen erősza-
kos, diplomáciai érzéke ezúttal sokkal inkább hasznára 
lehet, mint a túlzott magabiztosság!

Megoldatlan problémák teszik nehézzé a napját. Próbál-
jon meg rendet tenni a gondolatai között, így majd szinte 
minden magától a helyére kerül!

Eredményes napnak néz elébe, ezért adjon szabad utat a 
kreativitásának, és ne ragaszkodjon a szokásos módsze-
rekhez. Ötleteivel elérheti a céljait.

Legyen a szokottnál előrelátóbb, illetve megfontoltabb! 
Mielőtt a döntéseit meghozza, hallgassa meg az Önhöz 
legközelebb álló társai véleményét!

Nem úgy alakul a mai napja, ahogy azt Ön eltervezte. Sok 
nehézséget kell leküzdenie, és váratlan események is el-
terelik arról az útról, melyen elindul.

Kicsit felborul a lelki egyensúlya. Jobban teszi, ha kitér 
a vitás szituációk elől, a véleményét pedig később, egy 
nyugodtabb időszakban mondja el.

Most lehetősége nyílik arra, hogy nagyobb tekintélyt sze-
rezzen magának. Legyen óvatos azzal, akinek a társasá-
gát élvezi! Használja a megérzéseit!

Tartsa meg az eddigi lendületét! A fontosabb ügyletek-
ben lehetőleg ne másoktól várja a megoldást, hanem 
merjen bátran egyedül döntést hozni!

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 – DECEMBER IV.

Név:                                                                                                                     Tel.:

Cím:

Üzenet:

Fejtse meg a Betűző rejtvényeit 
minden héten, az oldal alján ta-
lálható szelvényt töltse ki, gyűjt-
se össze a hónap során megje-
lent összes darabot, majd az 
egész havit küldje be egyszer-
re a szerkesztőségünk címére: 
Krónika, 400027 Cluj-Napoca, 
str. Regele Ferdinand nr. 37/14. 
A hónap során közölt összes 
szelvényt beküldő helyes meg-
fejtők között könyvnyereményt 
sorsolunk ki. A 2019. decemberi 
megfejtések beküldésének ha-
tárideje: 2020. január 10.

KALENDÁRIUM

December 27., péntek
Az évből 361 nap telt el, hátravan még 4.

Névnap: János
Egyéb névnapok: Domán, Fabióla, Fabrícia, Lá-
zár, Lázó, Teodor, Teofánia, Tifani

Katolikus naptár: Szt. János apostol, Szt. Teodor
Református naptár: János
Unitárius naptár: János
Evangélikus naptár: János, Teodor
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 29. napja

A János bibliai eredetű férfi név, jelentése: Isten 
kegyelme. Női párja: Johanna, Janka, Zsanett. 

December 28., szombat: Kamilla
A Kamilla bizonytalan eredetű női név: egyesek 
szerint a latin camillus (vallási szertartásokban 
segédkező fi úgyermek) kifejezésből jött létre, má-
sok viszont a görög gaméliosz szóból származtat-
ják, amely ünnepit jelent.

December 29., vasárnap: Tamás, Tamara
A Tamás arameus gyökerű férfi név, jelentése: 
iker. Thomas Jeff erson (1743–1826) az Amerikai 
Egyesült Államok harmadik elnöke volt, akinek 
nevéhez a Függetlenségi Nyilatkozat megfogal-
mazása fűződik. A Tamara oroszból átvett női 
név, amely a bibliai Támár névből származik, 
jelentése: datolyapálma.

STÍLUSOSAN KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

A Krónika-nyereményjátékok 2019. december 26-ai sorsolásának sze-
rencsés nyertesei – könyvnyereményben részesültek: 1. Biró Irén – Nyá-
rádmagyarós, 2. Bozsoki György – Kolozsvár, 3. Horváth Dániel – Szászrégen.

NAPI KERESZTREJTVÉNY-NYERTESEK

Szolgáltatás/Betűző2019. december 27–29.
péntek–vasárnap18

A hangosfilm feltalálását követően 1931-ben egy amerikai filmvál-
lalat műtermet nyitott Párizsban azzal a céllal, hogy minél több 
nyelvterületet tudjon lefedni filmjeivel. Számos filmhez díszleteket 
építettek, megíratták a forgatókönyvet (ügyelve arra, hogy kevés 
szereplő legyen benne), majd Európa különböző országaiból szí-
nészeket hívtak, hogy játsszák el a filmet a saját nyelvük tolmá-
csolásában. A szinkronizálás módszere sokat változott az évtize-
dek folyamán. Kezdetben a színészek felkészülhettek a munkára: 
a stábvetítés keretében, kezükben a szöveggel megnézték a filmet, 
majd a rendező irányításával megbeszélték a szerepeket. Emel-
lett a hangadó szereplők a képet vásznon láthatták, eredeti mére-
tében, így betanulhatták az eredeti színész beszédstílusát. A mai 
szinkronművészek videóra átírt, tévéképernyő méretű képanyago-
kat kapnak, még akkor is, ha mozifilmen dolgoznak. Manapság a 
szinkronszínészet világszerte egy kialakult kör, a főbb szerepek-
hez szinte mindig ugyanazok adják a hangjukat. A filmszínészek-
hez képest a szinkronszínészek különleges beszédtechnikai, olva-
sástechnikai és színészijáték-kurzusokon is részt vesznek.

A szinkronizálás története
FILMLEXIKON

SUDOKU

A négyzetrács üres négy-
zeteibe úgy kell beírnunk 
a hiányzó számokat, hogy 
mind a kilenc sorban és 
kilenc oszlopban megta-
lálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, il-
letve a 9 kis négyzetben 
(blokkban) is szerepeljen 
az összes szám 1-től 9-ig.
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A fősorokban
a szerkesztőség

üzenete
alakul ki.
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