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I lyen még nem volt, hogy egy év 
alatt 120 évet repüljünk visszafe-

lé, és kedvünkre barangolhassunk 
letűnt évtizedek közt, a sokszor 
viharos, drámai és olykor vidám, 
bohém korszakok között. Mi erre 
vállalkozunk 2020-ban: 12 hónap 
alatt 12 évtizedet mutatunk be, ez-
zel 120 évet ölelünk magunkhoz, 
természetesen a Nőileg stílusá-
ban. Mellékletekben olvashatsz a 
boldog békeidők neves asszonya-
iról, a nők térhódításáról, a Tria-
non jelentette sorsfordító változá-
sokról, erdélyi fi lmrendezőkről és 
a divatszakma színeváltozásairól, 
sportolókról, akiket az égig emelt 
a világ, nagy utazókról, az orvos-
lás fejlődéséről és megannyi ér-
dekességről, amely meghatározza 
ma is mindennapjainkat.

A januári Nőileg már vígan 
integet felénk, benne az elmúlt 
120 év korszakalkotó újításaival, 
izgalmas interjúkkal, ételmesék-
kel, nem utolsósorban pedig Ady 
Endrével és Szilvássy Carolával, 
akik megelevenednek a magazin 
hasábjain. Mindez annyira izgal-
mas, alig várjuk, hogy megmu-
tathassuk! Ne maradj ki a jóból, 
fi zess elő jövő évi lapszámainkra! 

Ajándéktipp: Tudod, mekkora 
öröm, amikor a postás hozza a 
Nőileget? Lepd meg szeretteidet 
egy Nőileg-előfi zetéssel, az él-
ményt mi biztosítjuk!

Legyen békében, olvasásban 
gazdag az idei ünnep! (X)

Előfi zetésért keresd webáruhá-
zunkat: www.noileg.ro/elofizetes

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Meghazudtol mindenkit, aki 
azt állítja, már kiöregedett 

az akcióhős szerepéből: újra meg-
állíthatatlan Tom Cruise ameri-
kai fi lmcsillag. Két újabb epizód 
készül ugyanis a főszereplésével 
forgatott Mission: Impossible-
fi lm sorozathoz: a hetedik részt 
2021 júliusában, a nyolcadikat 
pedig 2022 augusztusában mu-
tatják be – írta a Hiradó.hu. Crui-
se 1996 óta játssza Ethan Huntot, 
a Mission: Impossible főhősét. 
A népszerű akciószéria hetedik 
és nyolcadik részében egy sor új 
színésszel egészül ki a szereposz-
tás. A Paramount és a Skydance 
közös produkciójának forgató-
könyvíró-rendezője, Christopher 
McQuarrie a napokban jelentet-
te be, hogy az újak között lesz 
Shea Whigham is, akit legutóbb 
a Joker című fi lmben láthatott a 
közönség. Mellette Hayley Atwell 
és Pom Klementieff  is csatlakozik 
a produkcióhoz. A régi szereplők 
közül a The Hollywood Reporter 

értesülése szerint továbbra is 
Rebecca Ferguson alakítja Ilsa 
Faustot. McQuarrie rendezte a 
Mission: Impossible 2015-ben 
bemutatott Titkos nemzet és a 
2018-as Utóhatás című epizódját. 
Utóbbi világszerte 791,1 millió 
dolláros jegybevételt ért el, és ez-
zel a sorozat eddigi legnagyobb 
kasszasikere lett. A Paramount a 
Mission: Impossible 7. részének 
premierjét 2021. július 23-ára, a 
8. részét pedig 2022. augusztus 
5-ére tervezi. Tom Cruise Top 
Gun: Maverick című akciófi lm-
jének premierjét 2020 júniusára 
tűzték ki. A Mission: Impossible 
történetek lényege, hogy külön-
leges titkos ügynökök egy cso-
portja titkos akciókat hajt végre 
különböző nagy formátumú, 
nemzetközi bűnözők, terroris-
ták, fegyverkereskedők, egyéb 
szabad világot veszélyeztető ag-
resszorok ellen, azok elfogásá-
ra vagy ártalmatlanítására. Az 
ügynökök az Impossible Mission 
Force (IMF) nevű nem hivatalos 
CIA-szerv alá tartoznak.

Időutazásra hív a Nőileg

Két új Mission: Impossible
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Választási kampányokban felerősödik a közösségi média szerepe, a politikusok is számítanak rá

SÓGOR, KELEMEN ÉS BORBOLY A LEGNÉPSZERŰBB A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Politikusok lájkvadászaton

A legnépszerűbb romániai 
magyar politikus a közös-
ségi médiában Sógor Csaba 
volt európai parlamenti 
képviselő, őt követi Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök, har-
madik helyen pedig Borboly 
Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke szerepel.

 » SINKA PÁL

A közösségi média meg-
kerülhetetlenné vált a 
mindennapokban, főleg

választási kampányokban fel-
értékelődik politikai szerepe is, 
mivel azt felhasználva próbál-
nak közelebb kerülni a politi-
kusok a szavazókhoz. A faceb-
rands.ro szerint Romániában 
folyamatosan növekszik a Fa-

cebook-felhasználók száma, 
jelenleg 9,6 milliónál tart a 
számuk. Így év végén, válasz-
tások után és választási év kü-
szöbén, utánanéztünk mekkora 
népszerűségnek örvendenek 
a hazai politikusok a Faceboo-
kon. A legnépszerűbb politikus 
messzemenően Klaus Johannis 
államelnök: hivatalos oldalát 
1,86 millió felhasználó kedveli, 
őt Victor Ponta volt miniszter-
elnök és Gabriela Vrânceanu 
Firea bukaresti főpolgármester 
követi 788, illetve 492 ezer ked-
velővel. Az adatokat böngészve 
érdekes kép rajzolódik ki: az 
RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor 
csak második a lájkok száma 
alapján, közel 30 ezer követő-
vel, a legnépszerűbb romániai 
magyar politikus Sógor Csaba 
volt európai parlamenti képvi-
selő (40 250). A dobogón még 

Borboly Csaba, a Hargita Me-
gyei Tanács elnöke áll, akit 27 
ezer személy kedvel a Faceboo-
kon. 20 ezer fölötti követővel 
büszkélkedhet még Antal Árpád 
sepsiszentgyörgyi polgármester, 
Tőkés László sajtóirodája, Ta-
más Sándor és Grüman Róbert, 
a Kovászna Megyei Tanács el-
nöke, illetve alelnöke. A pártok 
közül az RMDSZ a negyedik leg-
népszerűbb a közösségi oldalon 
53 313 kedvelővel, a Nemzeti 
Liberális Párt (324 234), a Ment-
sétek meg Romániát Szövetség 
(139 882) és a Szociáldemokrata 
Párt (93 635) után. Az Erdélyi 
Magyar Néppártot 23 032 Face-
book-felhasználó kedveli, míg 
a Magyar Polgári Párt hivatalos 
oldalát 870-en (bár több szé-
kelyföldi helyi szervezetének ol-
dala nagyobb népszerűségnek 
örvend, 1100–1300 követővel).

Tom Cruise megállíthatatlan. Új fi lmek készülnek, különleges titkos 
ügynökök ismét titkos akciókat hajtanak végre
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