
Az első labdarúgó FIFA-klubvilágbajnokságot 2000 januárjában tartották Bra-
zíliában. A FIFA szándéka az volt, hogy a korábbi Interkontinentális Kupa (más 
néven Toyota Kupa) helyébe lépjen ez a rendezvény, melyet Tokióban rendez-
tek meg évente az európai, illetve a dél-amerikai bajnok részvételével. A kezde-
tekben a kvalifikációs rendszer nem volt teljesen egyértelmű: egyes csapatok 
1998-as, míg mások 1999-es eredmények jogán vehettek részt. A torna eleinte 
nem volt népszerű Európában, de mindamellett a második kiírás helyszínének 
2001-ben Spanyolországot jelölték meg 12 csapat részvételével. Ezt a kiírást tö-
rölték a FIFA marketingpartnerének, az ISL-nek az összeomlása miatt. Az ese-
ményt 2003-ban tervezték megtartani, viszont ez sikertelenül ért véget. A FIFA

végül egyeztetett a csapatokkal és a Toyota Kupával, majd összevonta a két 
eseményt, aztán 2005 decemberében Japánban megszervezték a klubvébé má-
sodik idényét. Azóta a rendezvény minden évben lezajlik hat kontinens szövet-
ségeinek bajnokklubjai között. Eddig a legtöbb trófeát a spanyol Real Madrid (4) 
nyerte, őt követi a szintén spanyol FC Barcelona (3) és a brazil SC Corinthians (2).
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A Gabriella héber eredetű női név, 
jelentése: Isten embere. Rokon neve: 
Ella. Gabriela Mistral (1889–1957) 
chilei költőnő volt, az első latin–ame-
rikai szerző, akit 1945-ben lírájának 
magasröptű gondolatiságáért és érzel-
mi mélységéért irodalmi Nobel-díjjal 
tüntették ki. Műveiben (csakúgy, mint 
hétköznapi életében is), az elnyomot-
takért küzdött a nők, indiánok és 
gyermekek érdekében. Szerzeményeit 
mély szomorúság szövi át. Bár sosem 
ment férjhez, sok versében megjelenik 
az anyaság utáni vágy. 1933-ban adop-
tálta egy testileg fogyatékos unokaöcs-
csét, akit saját fi aként nevelt.

Hámori Gabriella
A Jászai Mari-díjas színésznő Szarva-
son született  1978. november 1-
jén. Tanulmányait 2001-ben fe-
jezte be a Színház- és Film-
művészeti Egyetemen, 
majd a Radnóti Színház 
tagja lett. 2004-ben a 
Vígszínházhoz szerző-
dött, később pedig az 
Örkény István Szín-
házhoz, melynek veze-
tő színésznőjévé vált.
2003 óta az egyik legfog-
lalkoztatottabb magyar 
színésznő. Népszerűséget 
az Állítsátok meg Terézanyut! 
című vígjáték hozta meg számá-
ra 2004-ben, amelyben a főszerepet 
alakította. A következő években számos
fi lmbéli alakítását díjazták Magyarországon és külföldön is. Munkásságát 2007-ben 
Jászai Mari-díjjal jutalmazták. 2011-ben megpróbált Los Angelesben és Berlinben is 
érvényesülni, a német fővárosban párjával, Márton Dávid rendezővel élt együtt. Ek-

koriban játszott a Macbeth című darabban a berlini 
Volksühne színházban német nyelven. A fontosabb 
fi lmjei közé sorolható az Kaméleon (2008), Budapest 
(2009), Szinglik éjszakája (2010), A vizsga (2011) és 
a Trezor (2018). 2014-ben poplemeze is megjelent 
Nem örmény népzene címmel, az albumon szereplő 
dalok közül több szerzemény szövegét ő írta; a Min-
denki mindent akar című dalt külföldi rádiók is ját-
szották. Jelenleg Juhász Péter politikus az élettársa, 
akitől 2017-ben közös kislányuk (Lotti) született.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Gyakorlatiasságának köszönhetően ha-
mar felismeri az összefüggéseket. Hasz-
nálja ki ezt a helyzetet, és egyszerűsítse 
le a függőben lévő ügyeit!

Nehezen hozza meg a döntéseit. Ne en-
gedje, hogy eluralkodjék Önön a türel-
metlenség! Jobban jár, ha most csak a 
háttérből szemléli a dolgokat.

Fordulatokban gazdag napra készülhet. 
Ha lehet, ne foglalkozzék olyan kérdések-
kel, amelynek megoldása nyugodt légkört 
és pontosságot igényel!

Váratlan eseményekre készülhet, ezért, 
ha teheti, mindig alkalmazkodjék a kö-
rülményekhez! Mielőtt döntéseket hoz-
na, gondoljon át mindent kétszer!

Ez alkalommal semmi sem tud az útjába 
állni, mindenre talál megoldást. Tartson 
ki az elvei mellett, és részesítse előnyben 
határidős teendőket!

A mai napon szétszórtan viselkedik, így 
kicsúszik a kezéből az irányítás. Kerülje a 
felelősséggel járó feladatokat, és fogad-
jon el minden segítséget!

Amennyiben érvényesíti a meglátásait, 
felgyorsíthatja a folyamatban lévő mun-
káit. Szánjon több időt a magánéletére, 
főként a családi viszonyaira!

Elégedetlen az elért eredményeivel. Te-
gyen rendet a gondolataiban, a kényes 
problémákat pedig próbálja meg más 
szemszögből megközelíteni!

Hivatásában olyan fordulatok következ-
nek be, amelyek később a hasznára vál-
hatnak. Legyen következetes, vigyázzon, 
miként reagál egyes dolgokra!

Foglalatossága révén olyan embereket 
ismer meg, akikben később segítő bará-
tokra lel. Határozottságával most megva-
lósíthatja egy régebbi célját.

Ma több fronton kell helytállnia, ezért le-
hetőleg mindvégig elővigyázatosan cse-
lekedjék! A magánéletét azonban ne ál-
dozza fel a szakmai sikerekért!

Most olyan dolgokon képes túllépni, 
amin máskor fennakadt. Őrizze meg az 
önbizalmát, a környezetében élőkkel pe-
dig maradjon szolgálatkész!

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.

ÚJ VALUTA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
0° / 3°

Kolozsvár
4° / 7°

Marosvásárhely
3° / 6°

Nagyvárad
6° / 9°

Sepsiszentgyörgy
2° / 5°

Szatmárnémeti
6° / 8°

Temesvár
6° / 8°

 » Népszerűséget 
az Állítsátok meg 
Terézanyut! című 
vígjáték hozta meg 
számára. 2007-ben 
Jászai Mari-díjjal 
jutalmazták.
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A tiszt dühösen mondja a katonának:
– Tizedes, maga tényleg azt terjeszti ró-
lam, hogy egy őrült idióta vagyok?
– Elnézést, uram, de nem tudtam, hogy 
ez hadititok!

A szőke nőtől kérdi a férje:
– Egész nap aggódtam miattad, drá-
gám! Mesélj, mi volt ma az orvosnál?
– Hát ha jól emlékszem, sztetoszkóp, 
vérnyomásmérő, kötszer meg lázmérő.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. decem-
ber 22-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
12/4

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Az ifjú feleség gyönyörködve nézi, hogy 
újdonsült férje miként eszi főztjét a 
konyhában.
– Boldog vagyok – mondja –, hogy ilyen 
jó étvággyal eszel. Anyukám szerint csak 
két ételt tudok jól csinálni: a kelkáposz-
tát és a vaníliapudingot.
– Igen? – néz fel a férj –, ...? (Poén a 
rejtvényben.)

A konyhában

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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