
Történetírók szerint a mai éttermek elődei a falatozók, borozók és az ut-
cai kifőzdék voltak. Ezeket kezdetben nem fényűzésből, hanem szükség-
szerűségből keresték fel a vendégek. Az ókorban főként az evett házon 
kívül, akinek nem volt konyhája vagy lakása. Az ókori Athénban az utcai 
árusok erősen fűszerezett sült kolbászt, borsó- és babkását, töltött füge-
falevelet, illetve mézzel és szezámmal ízesített árpasüteményt kínáltak. 
Pompeji maradványainál több száz kocsmát, éttermet találtak, amelyek 
konyhával és étkezővel rendelkeztek. Az elitebb vendégek freskókkal 
díszített termeiben még fekvőhelyeket is kialakítottak. A vendéglők so-
káig a helyszínen állították elő a felkínált ételt, a 12. századtól azonban 
a menük többségét manufaktúrákban készítették. A következő évszáza-
dokban egyre több vendéglő, teázó, étterem, tésztás stand, leveskony-
ha és cukrászda várta a vendégeit; majd idővel létrejöttek reggelizők és 
éjjel nyitva tartó egységek is. A mai értelemben vett éttermek legelőször 
Franciaországban létesültek, az 1789-es forradalmat követően.

KALENDÁRIUM

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.

Thomas Woodrow Wilson (1856–1924)
A Nobel-díjas politikus a Virginia 
állambeli Stauntonban született 
skót–ír felmenőkkel rendel-
kező családban. Tanul-
mányai elvégzését után 
tanárként tevékeny-
kedett a Princeton 
Egyetemen, ahol jo-
got és történelmet 
tanított; 1902-től 
kezdődően ezen 
intézmény elnöki 
tisztségét is betöltötte. 
1885-ben feleségült vette 
Ellen Axsont, egy lelkész 
lányát. Házasságukból há-
rom gyermekük (Margaret, 
Jessie, Eleanor) született. A kö-
vetkező években a politika felé fordult.
1910-ben megválasztották New Jersey állam kormányzójává. 1913-ban az USA 28. el-
nökévé választották, mely posztot 1921-ig töltött be. 1914-ben elhunyt a felesége, egy 
évvel később pedig nőül vette Edith Bollingot. Mandátuma alatt reformpolitikát foly-

tatott. Többek között az ő nevéhez fűződik a szövet-
ségi tartalékrendszer létrehozása is. Kezdeményezé-
sére 1920-ban alkoholtilalmat rendeltek el. 1918-ban 
egy tizennégy pontból álló – részben a nemzetközi 
jog új alapelveit jelentő – békejavaslattal állt elő, 
amelyet a szenátus és a képviselőház közös ülésén 
hirdetett meg január 8-án, az I. világháború befeje-
zése, minden eljövendő háború  lehetőségének kizá-
rása, illetve Európa újjáépítése érdekében. Munkás-
ságát 1919-ben Nobel-békedíjjal jutalmazták.

KI KICSODA? HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Minden lehetőség adott ahhoz, hogy tet-
tekre váltsa az elképzeléseit. Most még 
akkor is segítőkre talál, ha nem dolgoz-
ta ki teljesen minden lépését.

Kapcsolatai zökkenőmentesen alakul-
nak. Sikerei elsősorban attól függnek, 
hogy milyen mértékben képes alkalmaz-
kodni a változó körülményekhez.

Hivatásában hatalmas lendülettel ve-
ti bele magát a napi intéznivalókba. Le-
hetőleg olyan tempót diktáljon, amivel a 
kollégái is lépést tudnak tartani!

Találékonyságával a nehéz helyzeteket is 
megoldja. Szánjon több időt a családtag-
jaira, ugyanis a munka közben hajlamos 
róluk megfeledkezni!

Bonyolult helyzetbe kerül, nehezen talál-
ja a kiutat. A helyes döntésekhez szüksé-
ge lesz némi időre. Nem árt, ha kikéri a 
környezete véleményét is.

Erőtartalékai kimerülőben vannak, így 
kissé elveszíti az önbizalmát. Ha teheti, 
az elkövetkező időszakban ne vállalkoz-
zék bonyolult feladatokra!

Fogadja nyitottan a nehézségeket, és el-
keseredés helyett megoldásokat keres-
sen! Sok tapasztalattal gazdagodhat, ha 
elfogadja mások tanácsát.

Fontos intéznivalók várnak ma Önre. 
A vakmerő lépések meghiúsíthatják a 
célkitűzéseit, ezért legyen megfontolt! Vi-
selkedjék higgadtan és toleránsan!

Rendkívül szétszórt, képtelen összpon-
tosítani. Igyekezzék mihamarabb letud-
ni a kötelezettségeit! A nap végén pró-
bálja rendezni a gondolatait!

Uralkodó bolygója segíti Önt abban, 
hogy megvalósítsa a céljait. Figyeljen ala-
posan az apró részletekre, ezáltal elke-
rülheti az esetleges buktatókat!

Nagy léptekkel halad előre a munkájá-
ban. Ezúttal érvényesülnek azok a hatá-
sok, amelyekkel egyensúlyt tud teremte-
ni a zűrös helyzetekben is.

Egy kiszámíthatatlan szituáció miatt tel-
jesen felborul a mai napirendje. Ne mér-
gelődjék, mert néhány gyors döntés-
sel kiváló eredményeket érhet el!

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.

ERŐVISZONYOK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
4° / 12°

Kolozsvár
10° / 15°

Marosvásárhely
8° / 16°

Nagyvárad
13° / 17°

Sepsiszentgyörgy
5° / 13°

Szatmárnémeti
9° / 12°

Temesvár
14° / 17°

 » 1913-ban az 
USA elnökévé vá-
lasztották, mely 
posztot 1921-ig 
töltött be. Mandá-
tuma alatt reform-
politikát folytatott.

Szolgáltatás2019. március 7.
csütörtök10

A skót dühösen átkiált a szomszédhoz:
– McPherson! A kutyája épp az imént 
ette meg az egyetlen tyúkomat!
– De jó, hogy szólt! Akkor ma már nem 
kell vacsorát adnom neki. 

Az utcán a skótot megszólítja a koldus:
– Uram, nincs egy felesleges tízfontosa?
– De van, tessék, fogja!
– De hiszen ez a pénz hamis!
– Hát éppen ezért felesleges.

VICC

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. március 
17-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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A magánnyomozói kft.-be beállít egy síró 
asszony.
– Kérem, nekem szörnyen gyanús a fér-
jem. Azt hiszem megcsal. Kérem, állítsák 
rá a leggyengébb detektívjüket.
– Na, és miért a leggyengébbet?
– Mert nem szeretném ... (Poén a rejt-
vényben.)

Gyanú

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

4

6

2

1

6

3

2

8

2

3

5

7

2

8

9

7

4

9

4

9

1

1

9

3

6

2

8

2

7

5




