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411 éve
Trónra került Báthory Gábor erdé-
lyi fejedelem.

120 éve
Pécsett világra jött Millner Tivadar 
Kossuth-díjas vegyész, az alak-
tartó volfrámszál kifejlesztője.

73 éve
Megszületett Koncz Zsuzsa Kos-
suth-díjas énekesnő.

143 éve
Alexander Bell skót fizikus szaba-
dalmat kapott a telefonra.

51 éve
Csíkszeredán megszületett Erőss 
Zsolt hegymászó, az első ma-
gyar aki járt a Föld legmagasabb 
hegycsúcsán.

117 éve
Budapesten világra jött Timár Jó-
zsef Kossuth-díjas színész. 

489 éve
A pápa visszautasította, hogy fel-
bontsa VIII. Henrik házasságát. 
Válaszul megalapították az angli-
kán egyházat.

144 éve
Megszületett Joseph Maurice Ra-
vel francia zeneszerző.

83 éve
Világra jött Vázsonyi Bálint zon-
gorista, író, újságíró, zenetudós.

113 éve
Finnország lett az első ország, 
ahol a nők is szavazati jogot kap-
tak, és választhatóak is lettek.

76 éve
Joszif Sztálint kinevezték a Szov-
jetunió legfőbb marsalljává.

59 éve
Ostravában világra jött Ivan Lendl 
cseh teniszező, a 80-as évek leg-
kiemelkedőbb profi teniszezője.

76 éve
Sztálint kinevezték a Szovjetunió 
legfőbb marsalljává.

32 éve
Mike Tyson lett a legfiatalabb ne-
hézsúlyú bokszbajnok.

745 éve
Meghalt Aquinói Szent Tamás 
teológus és filozófus.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

Történetírók szerint a mai éttermek elődei a falatozók, borozók és 
az utcai kifőzdék voltak. Ezeket kezdetben nem fényűzésből, hanem 
szükségszerűségből keresték fel a vendégek. Az ókorban főként az 
evett házon kívül, akinek nem volt konyhája vagy lakása. Az óko-
ri Athénban az utcai árusok erősen fűszerezett sült kolbászt, bor-
só- és babkását, töltött fügefalevelet, illetve mézzel és szezámmal 
ízesített árpasüteményt kínáltak. Pompeji maradványainál több száz 
kocsmát, éttermet találtak, amelyek konyhával és étkezővel rendel-
keztek. Az elitebb vendégek freskókkal díszített termeiben még fek-
vőhelyeket is kialakítottak. A vendéglők sokáig a helyszínen állítot-
ták elő a felkínált ételt, a 12. századtól azonban a menük többségét 
manufaktúrákban készítették. A következő évszázadokban egyre 
több vendéglő, teázó, étterem, tésztás stand, leveskonyha és cuk-
rászda várta a vendégeit; majd idővel létrejöttek reggelizők és éj-
jel nyitva tartó egységek is. A mai értelemben vett éttermek legelő-
ször Franciaországban létesültek, az 1789-es forradalmat követően.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A vendéglátóipar története

Március 7., csütörtök
Az évből 66 nap telt el, hátravan 
még 299.

Névnap: Tamás
Egyéb névnapok: Felicitász, Pál, 
Perpétua, Rupert, Tomaj

Katolikus naptár: Szent Perpétua, 
Szent Felicitász, Tamás
Református naptár:  Tamás
Unitárius naptár: Tamás
Evangélikus naptár: Tamás, 
Tomaj
Zsidó naptár: Ádár hónap 
30. napja

A Tamás férfi név az arámi eredetű 
Teomo személynévből származik, je-
lentése: iker. A nevet a görögök Tho-
masz alakformában vették át. 
Thomas Hardy (1840–1928) brit köl-
tő és regényíró volt, a regionális epika 
egyik legkiválóbb művelője. Kiemel-
kedő regényeinek történetei a képze-
letbeli megyében, Wessexben zajla-
nak. Első regényét, A szegény ember 
és az úrnő című munkát több kiadó 
visszautasította azzal az indokkal, 
hogy az alkotás túl szatirikus, Hardy 
emiatt megsemmisítette a kéziratot. 
Novelláiból és regényeiből közel har-
minc fi lmfeldolgozás készült.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1- től 9-ig minden egyes 
szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Thomas Woodrow Wilson (1856–1924)
A Nobel-díjas politikus a 
Virginia állambeli Sta-
untonban született 
skót–ír felmenők-
kel rendelkező 
családban. Ta-
nulmányai 
elvégzését 
követően 
tanárként 
működött 
a Princeton 
Egyetemen, 
ahol történelmet 
és jogot tanított; 
1902-től kezdődően 
ezen intézmény elnöki 
tisztségét is betöltötte. 1885-
ben feleségült vette Ellen Axsont,
egy lelkész lányát. Házasságukból három gyermekük (Margaret, Jessie, Eleanor) 
született. A következő években a politika felé fordult. 1910-ben megválasztották 
New Jersey állam kormányzójává. 1913-ban az Amerikai Egyesült Államok 28. el-
nökévé választották, mely posztot 1921-ig töltött be. 1914-ben elhunyt a felesége, 
egy évvel később pedig  nőül vette Edith Bollingot. Nyolcéves elnöki mandátuma 
alatt reformpolitikát folytatott. Többek között az ő nevéhez fűződik a szövetségi 
tartalékrendszer létrehozása is. Kezdeményezésére 1920-ban alkoholtilalmat ren-

deltek el. 1918-ban egy tizennégy pontból 
álló – részben a nemzetközi jog új alapelve-
it jelentő – békejavaslattal állt elő, amelyet 
a szenátus és a képviselőház közös ülésén 
hirdetett meg január 8-án, az I. világhábo-
rú befejezése, minden eljövendő háború  
lehetőségének kizárása, illetve Európa újjá-
építése érdekében. Munkásságát 1919-ben 
Nobel-békedíjjal jutalmazták. Ugyanezen 
évben agyvérzést kapott, elnöki feladatait 
helyette titokban felesége, Edith Wilson 
gyakorolta 17 hónapon keresztül.

1913-ban az Egyesült Ál-
lamok elnökévé válasz-
tották, mely posztot 
1921-ig töltött be. Man-
dátuma alatt reform-
politikát folytatott.

PORTRÉ EZEN A NAPON

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség vé le mé nyét tük   rö zik!

Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok közléséről dönt sön. 
Kéz ira to kat  nem őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesztőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Székelyhon
Székelyföld napilapja, 

az Erdélyi Médiatér Egyesület 
médiaportfóliójának tagja.

A Székelyhon a Csíki Hírlap, 
a Gyergyói Hírlap, az Udvarhelyi Híradó 

és a Vásárhelyi Hírlap című újságok 
eggyé válásával létrejött napilap.
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Antal Erika, Barabás Hajnal, Dobos László, 
Fülöp-Székely Botond, Horváth Bálint Ottó, 
Józsa Csongor, Kovács Attila, Molnár Melinda,
Szász Cs. Emese, Széchely István, Zátyi Tibor
Barabás Ákos, Gábos Albin, Haáz Vince
Sólyom Erika
Bajkó Zsuzsa, Csáki Ferenc, Smid Kitti
Tóth Szilárd
Ravasz Réka, Tamás Zsanett
Gräf Botond
Csíkszék, Gyergyószék – Kelemen Tímea (0726-
720308, kelemen.timea@transversum.ro); Maros-
szék – Nagy László (0799-946850, nagy.laszlo@
transversum.ro); Udvarhelyszék – Gagyi Erika 
(0726-720341, gagyi.erika@transversum.ro)
Mihály László, Tókos Attila

Ügyfélszolgálataink:

530211 Csíkszereda, Márton Áron u. 18. szám 
• Telefon: 0266-371100 

• E-mail: szekelyhon@szekelyhon.ro, 
hirdetes@csiki-hirlap.ro

535500 Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. szám 
• Telefon: 0266-361201 

• E-mail: szekelyhon@szekelyhon.ro, 
hirdetes@gyergyoi-hirlap.ro

540065 Marosvásárhely, Borsos Tamás u. 11. szám 
• Telefon: 0265-260170 

• E-mail: szekelyhon@szekelyhon.ro, 
hirdetes@szekelyhon.ro

535600 Székelyudvarhely, Bethlen Gábor u. 55. szám 
• Telefon: 0266-218361 

• E-mail: szekelyhon@szekelyhon.ro, 
hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
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