
A rágógumit különböző formákban már körülbelül ötezer évvel ezelőtt, az újkő-
korszak idején is ismerték, valamint használták az emberek. A mai értelemben 
vett legrégebbi, napjainkban is ismert rágógumit Sarah Pickin régészet szakos, 
brit egyetemi hallgató fedezte fel a finnországi Kierikkiben 2007-ben (a talált 
darab alapanyaga nyírfakéregből készült kátrány volt). Az ókori görögök a le-
heletük frissítésére pisztáciagyantát (masztixot) használtak, az amerikai indi-
ánok pedig a lucfenyő gyantáját rágták. A modern rágógumi története 1869. 
december 28-án kezdődött Amerikában, amikor William Finley Semple fogász 
szabadalmaztatta a rágógumiját. William Wrigley fiatal amerikai kereskedő 
1892-ben olyan változatot állított elő, amelyhez alapanyagként az esőerdőben 
termő szapotilfa tejszerű nedvét (chicle) használt. A termék népszerűsítésére 
csinos lányokat alkalmazott, akik Chicago és New York utcáin fel-alá sétáltak 
ingyenrágógumikat osztogatva. A 20. század első felében Európában is elter-
jedt a gyártmány, majd a II. világháború után már világszerte hódított. Jelenleg 
a világ legnagyobb gyártói az amerikai Wrigley Company és az angol Cadbury.

KALENDÁRIUM

A rágógumi története

December 29., kedd
Az évből 364 nap telt el, hátravan 
még 2.

Névnapok: Tamás, Tamara
Egyéb névnapok: Amázia, Aszpá-
zia, Bökény, Dávid, Dókus, Jonatán

Katolikus naptár: Becket Szent 
Tamás, Tamara
Református naptár: Tamás
Unitárius naptár: Dávid
Evangélikus naptár: Tamás, 
Tamara
Zsidó naptár: Tévét hónap 
14. napja

A Tamás arameus gyökerű férfi név, 
jelentése: iker. Thomas Jeff erson
(1743–1826) az USA harmadik elnöke 
volt, aki főleg a függetlenségi nyilatko-
zat megírásával került be a történelem-
könyvekbe (a kiáltvány érdekessége, 
hogy szerepel benne a boldogsághoz 
való jog is). A politika mellett Jeff er -
son matematikával, régészettel, illet-
ve kriptográfi ával is foglalkozott.
A Tamara női név a héber eredetű 
Támár névből származik, jelentése: 
datolyapálma. A Biblia szerint Támár 
egy parázna nő képében elcsábította 
Júdát, a születendő gyermek lett ké-
sőbb Dávid egyik ősatyja.

Tom Hiddleston
Az Aranyglóbusz díjas brit színész és 
producer Londonban jött világra 
1981. február 9-én. Szülővá-
rosában, majd Oxfordban 
nőtt fel, tanulmányait pe-
dig a Dragon iskolában, 
az Eton Kollégiumban, 
illetve a Cambridge-i 
Egyetemen végezte el. 
Már a középiskolában 
érdekelni kezdte a szí-
nészet, így az egyetem 
után a Royal Művész-
akadémián tanult tovább, 
ahol 2005-ben diplomázott. 
Karrierjét olyan brit fi lmekben 
és sorozatokban kezdte, mint a 
Churchill: A brit oroszlán (2002), Ha-
lálos némberek (2006), Miss Austen bánata 
(2007), Wallander (2008) és Cranford (2009). Első hollywoodi szerepét 2011-ben kapta 
a Thor című sci-fi ben, amelyben Lokit alakította. A karaktert később további öt Mar-
vel-fi lmben (Bosszúállók, Thor: Sötét világ, Thor: Ragnarök, Bosszúállók: Végtelen 
háború és Bosszúállók: Végjáték) megformálta, mely meghozta neki a világhírne-
vet, emellett BAFTA-díjra jelölték feltörekvő sztár kategóriában. Szintén 2011-ben 

felbukkant az Éjfélkor Párizsban és Hadak útján 
című produkciókban, a következő években pedig 
olyan fi lmekben volt látható, mint a Halhatatlan 
szeretők (2013), Láttam a fényt (2015) és Kong: Kopo-
nya-sziget (2017). Az Éjszakai szolgálat című miniso-
rozatban nyújtott kiváló teljesítményéért 2017-ben 
Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. 2008 és 2011 között 
Susannah Fielding színésznő élettársa volt, később 
néhány hónapig Taylor Swift  énekesnővel randi-
zott, 2019 óta Zawe Ashton színésznővel él együtt.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

A nemrég tapasztalt kudarcok miatt el-
vesztette az önbizalmát. Könnyű mun-
kákkal foglalkozzék, a sikerélmények 
helyrebillenthetik a lelki világát.

Önfejűen viselkedik, szinte minden taná-
csot elutasít. Habár harciasan küzd az el-
képzeléseiért, az ilyen hozzáállás köny-
nyedén tévútra vezetheti Önt.

Túlbecsüli az energiáit, így túlságosan 
sok tennivalót vállal be a mai napra. Tér-
képezze fel a lehetőségeit, és csupán a 
fontos teendőkkel foglalkozzék!

Álljon ki az elvei mellett, és mindig csak 
egy adott kérdésre koncentráljon! Akkor 
érhet el eredményeket, hogyha képes ki-
zárni a zavaró tényezőket.

A mai napon gond nélkül képes megol-
dani még a komplex munkálatokat is. 
Magabiztossága kisugárzik a környeze-
tére. Társaival legyen megértőbb!

Ne hagyja, hogy zsákutcába torkolljanak 
a fontos tárgyalásai! Igyekezzék olyan 
megoldásokkal előállni, amelyek min-
den fél számára elfogadhatók.

Hivatásában elsősorban a kreativitás ke-
rül előtérbe. Több váratlan kérdés nehe-
zíti a napját, így a megoldásokhoz szük-
sége lesz a leleményességére.

Eseménydús és kimerítő napra készül-
het, ezért feleslegesen ne pazarolja az 
erejét! Most kizárólag az Önnek fontos 
munkákra részesítse előnyben!

Ezúttal csak kockázatok árán lesz képes 
megvalósítani a céljait. Használja fel a 
szakmai tapasztalatait, és fektessen na-
gyobb hangsúlyt a részletekre!

Ha eredményeket akar elkönyvelni, ak-
kor az üzleti megbeszélései során csele-
kedjék célszerűen és megfontoltan! Őriz-
ze meg a magabiztosságát!

Tele van pozitív gondolatokkal, segítő-
készsége nem ismer határokat. Arra vi-
gyázzon, hogy az érdekemberek ne élje-
nek vissza az önzetlenségével!

Rendkívül ingadozó a hangulata. Ameny-
nyiben nem tudja kordában tartani az 
érzéseit, csak olyan feladatba kezdjen, 
amely nem igényel segítséget!

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.

VÁLTOZÓ IDŐK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 9°

Kolozsvár
5° / 10°

Marosvásárhely
7° / 1 1°

Nagyvárad
8° / 1 1°

Sepsiszentgyörgy
4° / 9°

Szatmárnémeti
6° / 1 1°

Temesvár
9° / 13°

 » Az Éjszakai szol-
gálat című miniso-
rozatban nyújtott 
rendkívüli teljesít-
ményéért 2017-ben 
Aranyglóbusz díjjal 
jutalmazták.

Szolgáltatás2020. december 29.
kedd10

A 2020. december 14–17. között megjelent keresztrejtvények megfejtései: 
dec. 14., hétfő: Hogyne, egy medve; dec. 15., kedd: Hát ezt akartam én is monda-
ni; dec. 16., szerda: Majd elviszi apád; dec. 17., csütörtök: …közte van a nyár.

MEGFEJTÉSEK

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. január 
10-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

december
29/2

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A dallasi repülőtéren már hosszú ideje 
felszállásra várakozott egy gép, mert rossz 
volt az időjárás. A légikisasszony elkezdett 
az utasok között kólát és sós mogyo-
rót felszolgálni. Egyszer csak a pilóta be-
jelentette, hogy megfordult a szélirány, 
ezért elkezdi a felszállást. A légikisasz-
szony így adta tovább az utasoknak:
– Kérem kapcsolják be a biztonsági öve-
ket, ragadják meg az italaikat, és tartsák 
jól a ... (Poén a rejtvényben.)

Repülőgépen

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.

SUDOKU
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