
A képregény az irodalom és a képzőművészet sajátos keveréke, amelynek 
pontos eredete mindmáig vitatott. Gyökerei az őskori barlangrajzokig, illetve 
a középkori kódexekig és falfestményekig nyúlnak vissza. A mai értelemben 
vett képregény formája a 19. század végén alakult ki az Amerikai Egyesült Álla-
mokban. Ezen egymást követő képkockákat rendszerint elbeszélő vagy párbe-
szédes szövegek egészítették ki, amik úgynevezett szóbuborékokban helyez-
kedtek el. Effajta képsorozatokkal eleinte csak egyszerű, szórakoztató történe-
teket mutattak be, később viszont a képregény széles körben kedvelt műfajjá 
nőtte ki magát, és több alkategóriára tagolódott. Egyik sajátos típusa a manga, 
ami a középkori japán festészet és a modern nyugati karikatúrák kereszteződé-
séből jött létre. A világ legkedveltebb képregényei a Marvel (például Pókember, 
X-Men, Hulk, Vasember, Transformers), illetve a DC Comics (pl. Batman, Super-
man, Wonder Woman, Villám, Zöld Íjász, Aquaman) kiadók alkotásai, amelye-
ket az 1960-as évek óta rendszeresen filmre adaptálnak. A magyar képregé-
nyek közül a legismertebbek Korcsmáros Pál grafikus Rejtő Jenő-feldolgozásai.

KALENDÁRIUM

A képregény története

November 19., csütörtök
Az évből 324 nap telt el, hátravan 
még 42.

Névnap: Erzsébet
Egyéb névnapok: Béta, Bodor, Bo-
nifác, Lizett, Lizetta, Maxim, Örzse, 
Szavéta, Véta, Zobor, Zsóka

Katolikus naptár: Árpád-házi Szent 
Erzsébet, Zsóka
Református naptár: Erzsébet
Unitárius naptár: Erzsébet
Evangélikus naptár: Erzsébet
Zsidó naptár: Kiszlév hónap 
3. napja

Az Erzsébet héber gyökerű női név, 
elemeinek jelentése: Isten az én eskü-
vésem. Elizabeth Taylor (1932–2011) 
kétszeres Oscar-díjas brit színésznő 
volt, aki a II. világháború kitörésekor 
családjával az Egyesült Államokba 
költözött, majd itt kezdte művészi pá-
lyáját gyerekszínészként. Az Esőer-
dő megye, Macska a forró bádogte-
tőn, Az utolsó nyár, Modern kaméliás 
hölgy és a Nem félünk a farkastól! 
című produkciókban nyújtott teljesít-
ményéért Oscar-díjra jelölték, utóbbi 
kettőért megkapta az elismerést. Ösz-
szesen nyolcszor ment férjhez, ebből 
kétszer Richard Burtonhöz.

Meg Ryan
Az Aranyglóbusz díjra jelölt ameri-
kai színésznő, producer a con-
necticuti Fair fi eld ben született 
1961. november 19-én. Ta-
nulmányait a szülőváro-
sában kezdte, később je-
lentkezett a New York-i 
Egyetem publiciszti-
kai szakára. Az egye-
temi évei alatt mo-
dellkedett is. Filmes 
pályája 1981-ben indult 
a Gazdagok és híresek 
című drámában, majd 
állandó szereplője lett az 
Ahogyan a világ halad című 
szappanoperának. Első komoly 
mozifi lmes alakítását Az ígéret földje 
(1987) című drámában nyújtotta. A nagy
áttörést a Harry és Sally (1989) című vígjáték hozta meg számára, amelyért Arany-
glóbusz díjra jelölték. A szerelem hullámhosszán (1993) és A szerelem hálójáb@n 
(1998) című produkciók (mindkettőben Tom Hanks partnereként), amelyekért is-

mét Golden Globe-díjra jelölték. A következő évek-
ben olyan fi lmekben volt látható, mint a Ha a férfi  
igazán szeret (1994), Anasztázia (1997), Angyalok 
városa (1998), Női vonalak (2000), Kate és Leopold 
(2001), Sarokba szorítva (2004), A nők hálójában 
(2007), Nők (2008), Webterápia (2013), Ithaca (2015). 
1991 és 2001 között Dennis Quaid felesége volt, aki-
től 1992-ben fi a (Jack) született. 2006-ban örökbe 
fogadott egy 14 hónapos kislányt (Daisy True). 2010-
től 2019-ig John Mellencamp dalszerzővel élt együtt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Könnyen elérheti mindazt, amit szeretne, 
főként, ha társait is bevonja az terveibe. 
Csupán az a veszély fenyegeti, hogy túl-
ságosan elbízza magát.

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit, és 
magára vonhatja azon személyek figyel-
mét, akiktől az előmenetele függ. Marad-
jon minden helyzetben kitartó!

Nehezen halad a dolgaival, ezért a válto-
zások most jótékony hatással lehetnek a 
tevékenységeire. Legyen nyitott, ne ide-
genkedjen az újításoktól.

Elérhető közelségbe kerülnek a célki-
tűzései, az eredmények kizárólag a kitar-
tásán múlnak. Maradjon megfontolt, és 
őrizze meg az optimizmusát!

Számos tennivaló zúdul a nyakába. Csak 
úgy tud megbirkózni a teherrel, hogyha 
rangsorolja a teendőit, a kevésbé fonto-
sabbakat pedig elnapolja.

Engedékenysége miatt könnyedén ki-
használhatják. Válogassa meg, kivel 
kerül kapcsolatba, így csökkentheti az 
esélyt arra is, hogy túlvállalja magát!

Sokat rágódik a közelmúlt eseményein, 
és aztán rájön, hogy hol tévedett. Tegye 
túl magát a történteken! A tanulságok ré-
vén korrigálhatja a lépéseit.

Kisebb erőfeszítéseket kell tennie ahhoz, 
hogy megőrizze a harmóniát a környe-
zetével. Mellőzze azokat az ügyleteket, 
amelyek holtpontra kerültek!

Próbáljon nyitott lenni az új dolgok be-
fogadására, és merjen módosítani a ko-
rábbi elgondolásain! A váratlan helyze-
tekben viselkedjék diplomatikusan!

Szakmailag sorsdöntő fejlemények vár-
nak Önre. Legyen megfontolt, és lehető-
leg mindig cselekedjék összhangban a 
környezetében élőkkel!

Készüljön arra, hogy szokatlan munkák-
kal kell megbirkóznia! Őrizze meg az op-
timizmusát, és hagyja figyelmen kívül az 
Önt támadó kijelentéseket!

Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, így 
megtalálja azt a belső egyensúlyt, amire 
már annyira vágyott. Szenteljen több időt 
a személyes problémáira!

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.

IN MEMORIAM B. L.  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
2° / 7°

Kolozsvár
2° / 6°

Marosvásárhely
2° / 10°

Nagyvárad
5° / 12°

Sepsiszentgyörgy
1° / 8°

Szatmárnémeti
5° / 10°

Temesvár
6° / 12°

 » A szerelem hul-
lámhosszán, Harry 
és Sally és A szere-
lem hálójáb@n című 
fi lmekben nyújtott 
alakításáért Arany-
glóbusz díjra jelölték.

Szolgáltatás2020. november 19.
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Pistike mondja a tanárnőnek:
– Úgy döntöttem, többet nem tanulok!
– De hát miért?
– Láttam egy fi lmben, hogy valakit meg-
fenyegettek, mert túl sokat tudott!

A bíró kérdezi a vádlottól:
– És miért pont ezt az üzletet rabolta ki?
– Nos, ez közel volt a lakásomhoz. Nem 
szívesen hagyom őrizetlenül a házamat, 
manapság borzasztó a közbiztonság.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. novem-
ber 29-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

november
19/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Két rendőr találkozik az utcán. Az egyik 
megkérdi:
– Mondd, miért dörzsölöd a kezedet?
– Mert fázik.
– De hát akkor miért teszed zsebre?
– ...  (Poén a rejtvényben.)

Rendőrök

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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