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Telitalálat: boldog 
szatmári lottózó

Hatalmas pénzösszeget tudhat 
magáénak valaki, aki meg-

ütötte a lottó főnyereményét: 14,5 
lejes sorsjeggyel nyerték meg a 
hatoslottó vasárnapi húzásán a 
22,954 millió lejes (több mint 4,8 
millió eurós) főnyereményt. A 
szerencsés sorsjegyet, amelyen két 
egyszerű variánst játszottak meg, 
egy szatmárnémeti lottózóban 
vásárolták. Ez a hatoslottó (6/49) 
idei legnagyobb nyereménye 
Romániában. Legutóbb július 18-
án vitték el az akkori, 4,651 millió 
lejes főnyereményt. A szabályzat 
szerint a szerencsés nyertesnek a 
húzás napjától számítva 90 nap áll 
rendelkezésre, hogy jelentkezzék a 
nyereményért. (Krónika)

Altatólövedékkel
lehet lőni a medvére

Modern altatólövedékes 
fegyvert vásárolnak a Maros 

megyei csendőrségnek, így akár 
60–70 méterről el lehet találni 
a nagyvadat, amely a telepü-
lésekre vagy azok közelébe 
merészkedik. Együttműködési 
megállapodást kötött a Maros 
megyei önkormányzat a megyei 
csendőrfelügyelőséggel, hogy 
a karhatalom munkatársai ha-
tékonyabban tudjanak beavat-
kozni olyan esetekben, amikor 
vadállatok jelennek meg a lakott 
településeken. Péter Ferenc, a 
Maros megyei önkormányzat 
elnöke elmondta, több mint 21 
ezer lej értékben vásárolnak 
fegyvert, amely altatószérum 
kilövésére szolgál. Ennek az 
összegnek nagy részét, 20 ezer 
lejt a megyei tanács biztosítja, a 
többit a minisztérium. „Lakott 
területen nem lehet éles fegyver-
rel lövöldözni, ugyanis a lövedék 
embert is eltalálhat, vagy vissza-
pattanhat épületről, gépkocsi-
ról” – hívta fel a fi gyelmet Péter 
Ferenc. Hozzátette, még szovátai 
polgármestersége idején vásárolt 
a fürdőváros önkormányzata ha-
sonlót, amelyet a kóbor kutyák 
összegyűjtéséhez használtak. Az 
altatólövedékkel nem az állatok 
életére törnek, hanem az altatás 
alatt a megfelelő helyre szállítják 
azokat. (Antal Erika)

JANUÁR 5-IG LÁTHATÓK ONLINE A FILMARCHÍVUMBAN MEGŐRZÖTT ÉS FELÚJÍTOTT FILMKINCSEK

Klasszikus magyar fi lmek ingyen

A Magyarországon forgatott 
első fi lmfelvételektől a né-
mafi lmeken és háború előtti 
vígjátékokon át a hetvenes 
évekbeli Balázs Béla Stúdió-
ban készült avantgárd kísér-
leti fi lmekig számos alkotás 
látható ingyenesen online 
január 5-ig a Filmarchívum 
honlapján.

 » K. J.

T öbbtucatnyi klasszikus 
magyar fi lm nézhető az ün-
nepek alatt: január 5-ig a 

közönség ingyenesen és online 
láthatja a Filmarchívumban meg-
őrzött és felújított 66 fi lmkincset, 
játék- és dokumentumfi lmeket, 
rövidfi lmeket és animációkat – 
közölte a Magyar Nemzeti Filma-
lap. Az érdeklődők fi lmtörténeti 
utazást tehetnek a Magyarorszá-
gon forgatott első fi lmfelvételek-
től a némafi lmeken és háború 
előtti vígjátékokon át a hetvenes 

évekbeli Balázs Béla Stúdióban 
készült avantgárd kísérleti fi lme-
kig. A válogatásban szerepelnek 
a nyolcvanas évek emlékezetes 
sikerei is, köztük a Dögkeselyű és 
az Egészséges erotika, valamint 
a kilencvenes évek kultfi lmjei, 
a Roncsfi lm és a Sose halunk 
meg. Olyan ritkán látható régi 
közönségsikerek is helyet kaptak 
a programban, mint Keleti Már-
ton Mágnás Miska, Csodacsatár 
vagy Gertler Viktor Állami áruház 
című fi lmje.

A válogatás bepillantást enged 
a Nemzeti Digitalizálási és Film-
felújítási Program eredményeibe 
is. Látható lesz többek között 
Mészáros Márta fi noman árnyalt 
női portréja, az Örökbefogadás, 
amely Arany Medve-díjat kapott 
1975-ben Berlinben, ahova idén 
februárban 4K-felbontásban, tel-
jes körűen restaurálva tért visz-
sza. Frissen restaurált változat-
ban nézhető meg többek között 
Szabó István korai, személyes 
hangú fi lmje, az Álmodozások 
kora, Koltai Róbert nagysikerű 

vígjátéka, a Sose halunk meg, 
valamint Magyar Dezső koráb-
ban betiltott fi lmje, a Büntetőex-
pedíció. A betiltott fi lmek közül 
Várkonyi Zoltán Keserű igazság 
című fi lmje is látható lesz. A vá-

logatásban szerepelnek animá-
ciós fi lmek minden korosztály-
nak, mint például a Daliás idők, 
a János vitéz és a Lúdas Matyi, az 
ifj úsági fi lmek közül az Égigérő 
fű és a Noé bárkái című termé-
szetfi lm is.

Különleges csemegét ígér az 
utolsó magyar király, IV. Károly 
1916-os koronázásáról szóló fi lm 
„kritikai kiadása”, amely a Fil-

marchívum és Nemzeti Múze-
um együttműködésében készült. 
A több mint egyórás fi lm a szerep-
lők részletes beazonosításával, 
magyarázatokkal, kronológiai 
sorrendbe helyezve mutatja be az 
eseményeket. A felvétel érdekes-
sége, hogy minden valószínűség 
szerint az alkotók között volt a 
Casablanca rendezőjeként világ-
hírűvé vált Michael Curtiz, azaz 
Kertész Mihály, aki egy pillanatra 
meg is jelenik a fi lmen. Látható 
többek közt Janovics Jenő 1917-es 
alkotása, Az utolsó éjszaka című 
fi lm, amelyet a kolozsvári né-
mafi lmgyártás gyöngyszemeként 
tartanak számon. A történet sze-
rint egy anya elhagyja gyermekét 
és férjét, mert nem tud ellenállni 
a színpad vonzásának. Janovics 
fi lmjének főszerepében Berky Lili 
látható. A listán szerepel Fábry 
Zoltán 1968-as fi lmje is, a Pál ut-
cai fi úk, amely Molnár Ferenc re-
génye alapján készült. A Filmar-
chívum honlapjáról letölthető 
fi lmek egy része angol felirattal is 
megtekinthető.

Szabados Mihály és Koltai Róbert a Sose halunk meg című, 1993-ban bemutatott népszerű magyar alkotás főszerepeiben

 » Olyan ritkán látha-
tó régi közönségsikerek 
is helyet kaptak a prog-
ramban, mint Keleti 
Márton Mágnás Miska, 
Csodacsatár vagy Gert-
ler Viktor Állami áruház 
című fi lmje.




