
Az első gyorséttermet Billy Ingram és Walter Anderson amerikai vállalkozók 
nyitották 1921-ben White Castle néven Wichitában; fő termékük eleinte a 
hamburger és a hot dog volt, kínálatuk később pizzákkal, illetve mexikói éte-
lekkel bővült. Az 1930-as évekre egyre több effajta étterem létesült Ameri-
ka-szerte, majd megjelentek azok a cégek, melyek számos városban üzemel-
tek. A legnagyobb ilyen típusú üzletlánc 1940-ben jött létre McDonald’s né-
ven, mely mára már szinte egybeforrt a gyorsétterem fogalmával. Később Roy 
Kroc megvásárolta a használati jogokat az alapító Maurice és Richard Mc-
Donaldtól, és kidolgozta a mindmáig ismert McDonald’s éttermek működé-
sének elveit, valamint az alapvető menüt (hamburger, sült krumpli, üdítő). 
Ezen vállalkozás sikerét követően sorra alakultak új étteremhálózatok. Mivel 
a gyorséttermek kínálata főleg az alacsony árakon és tömegtermelésen ala-
pul, a készítményeikhez speciálisan erre a célra kifejlesztett alapanyagokat 
használnak. Míg az 1970-es években a gyorséttermek globális költségvetése 
körülbelül 5 milliárd dollár volt évente, mára ez már közel 120 milliárdra rúg.

KALENDÁRIUM

A gyorséttermek története

Április 1., csütörtök
Az évből 91 nap telt el, hátravan 
még 274.

Névnap: Hugó
Egyéb névnapok: Agád, Ida, 
Pal mer, Pál, Pável, Pósa, Szörény, 
Teodóra, Urbán

Katolikus naptár: Szent Hugó, 
Agád
Református naptár: Hugó
Unitárius naptár: Szörény, Hugó
Evangélikus naptár: Hugó
Zsidó naptár: Niszán hónap 
19. napja

A Hugó germán gyökerű férfi név, 
jelentése: szív, lélek. Victor Hugo 
(1802–1885) francia romantikus költő, 
író, illetve politikus volt, akinek élete 
és művészete szinte teljesen átfogta 
a 19. századot. Első verseskötete 1821-
ben jelent meg Ódák címmel, és bár 
mindössze kilenc regényt írt, ezek 
viszont mindig az eszmék szolgála-
tában álltak. 1845-től kezdve kép-
viselőként aktív szerepet játszott a 
politikai életben. 1849 augusztusában 
ő elnökölte a párizsi békekongresz-
szust, megnyitóbeszédében pedig fel-
vetette egy jövőbeni Európai Egyesült 
Államok gondolatát.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ma új lehetőségek csillannak meg Ön 
előtt. Próbáljon meg kezdeményező len-
ni, és ragadjon meg minden kínálkozó 
alkalmat, bármiről legyen is szó!

Igyekezzék új megoldásokat találni azon 
kérdésekre, amelyekkel elakadt. Bízzon 
önmagában, szakítson a sztereotípiák-
kal, és vesse be a fantáziáját!

Kerülje el az elhamarkodott lépéseket, 
főleg amikor anyagi dolgokról van szó! 
Értékelje a saját képességeit, mindig áll-
jon ki az elképzelései mellett!

Uralkodó bolygója feszültté teszi Önt. Így 
olyan változtatásokat ne hozzon, ame-
lyek esetleg veszélyeztethetik az eredmé-
nyeit vagy a biztonságát!

Merjen kockáztatni, ne rettenjen meg az 
Ön elé kerülő kihívásoktól! Hagyja magát 
kizökkeni a megszokott kerékvágásból, 
cselekedjék ösztönösen!

Szerencsés pillanatok várnak Önre. 
Most lehetősége nyílik kamatoztatni a 
képességeit. Engedje szabadjára a kép-
zelőerejét!

Ezúttal szinte minden tevékenysége po-
zitív irányba halad. Használja ki ezt a po-
zitív hullámot, és járjon a végére minden 
folyamatban lévő ügyének!

Bár akadálymentesen indul a napja, 
néhány váratlan körülmény felborítja a 
megtervezett napját. Mérlegelje a helyze-
tét, illetve maradjon elővigyázatos!

Hivatásában a jelenlegi körülmények kis-
sé előnytelen helyzetbe sodorják Önt, így 
szüksége lesz a tapasztalatára, hogy túl-
lépjen a kritikus pontokon.

Tele van energiával, ezért egyáltalán nem 
esik nehezére több fronton helytállni. A 
hatékonyság érdekében azonban készít-
sen egy pontos ütemtervet!

Úgy érzi, hogy túl nagy teher helyezkedik 
Önre, és képtelen megbirkózni a felelős-
séggel. Vizsgálja át a helyzetét, és csak 
egyszerű munkát vállaljon!

Ne ragaszkodjék mindenáron a megszo-
kott módszerekhez! Ha úgy érzi, pár újí-
tással könnyebben elérné céljait, legyen 
merész és kezdeményező!

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.
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IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
7° / 12°

Kolozsvár
1 1° / 15°

Marosvásárhely
1 1° / 17°

Nagyvárad
14° / 18°

Sepsiszentgyörgy
10° / 14°

Szatmárnémeti
12° / 17°

Temesvár
14° / 19°

Szolgáltatás2021. április 1.
csütörtök10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. április 
1 1-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Egy fodrász rohan az utcán, átkozódva. 
Megállítja a rendőr:
– Elnézést, uram, de mit rohangál itt?
– Egy vendéget üldözök, nem fizetett a 
rohadék!
– Tegyen feljelentést! Van az elkövető-
nek valami különleges ismertető jegye?
– Igen. Vörös, foltos, barna ingben volt, 
és ... (Poén a rejtvényben.)

Az utcán

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

1

7

4

5

3

5

1

9

5

8

6

2

3

2

5

4

9

6

5

6

1

7

2

7

8

1

4

8

5

9

Nagycsütörtök emlékére

Mikor kezdődött, nem emlékszem pontosan, de sajnos mostanra 
már teljesen eluralkodott rajtunk, mindennapjaink állandó elfog-
laltságává, fő beszédtémánkká vált, mi kerül az asztalra aznap, 
másnap, és sorolhatnám a végtelenségig a napokat. Egyszóval: 
bendőnéppé lettünk, és most már nincs is értelme szajkóznom a 
nem azért élünk, hogy együnk: azért eszünk, hogy éljünk logómat, 
hisz ha meghallgatják, akkor is csak legföljebb legyintenek egyet, 
vagy megállapítják magukban, de esetleg fennhangon is, meny-
nyire lemaradtam a korszellemről. Ha így van, bátran vállalom, 
és nem vitatkozom erről senkivel. Pedig éppen ilyenkor, húsvét 
táján lehetne érvelnem a nagycsütörtöki utolsó vacsorával, ami 
az egyik legjelentősebb vallási jelképünk, holott egyetlen szó 
sem esik az eseményen elfogyasztott menüről. Egyik evangélium 
sem részletezi a feltálalt fogásokat, még rejtetten sem lopnak be 
a szövegeikbe egy-egy különösen fi nom ételreceptet, mivel az el-
árultatás előtti utolsó együttlétnek nem a gyomor, hanem az ész 
és a lélek feltöltése volt a lényege. Manapság már más világot 
élünk – mondhatják erre azok, akiknek bármilyen ünnepi ese-
mény jó alkalom a rokonság, a baráti és munkatársi kör hölgytag-
jainak a „lefőzése” a különböző tévéadók főzőcskés műsoraiból 
újonnan eltanult egy-egy ételféleséggel. De ugyanez a szellem 
a közéletben is: Jézus születése, illetve halála és feltámadása 
kitűnő alkalom a hatalmas kirakodóvásárok megrendezésére, a 
nyilvános sütögetésre, azaz a nagy, közös utcai evészetre. A ví-
rusnak „köszönhetően” (íme, még abszurd módon örömet is tud 
szerezni a pandémia) az idén sem ütik fel a város központjában a 
lacikonyhákat, s a húsvéti készülődés, a karácsonyihoz hasonló-
an, nem arról fog szólni, hogy vajon mennyire sikerül átvereked-
nünk magunkat a sercegő húsféléket vagy frissen sült édessége-
ket kínáló sátrak és standok, valamint a tele szájjal, nagy hangon 
fogyasztók között. Nem mondom azt, milyen jó volna, ha végleg 
így maradna, hisz az azt jelentené, hogy sosem szabadulunk a 
vírustól. Ám valahogy mégis ideje volna felnőni a kétezer évvel 
ezelőtti nagycsütörtök igazi tartalmához, amikor nem a fogások 
száma volt a fontos, nem arról beszéltek a Jézust körülülő tanít-
ványok, hogy kinek mi ízlik jobban a tányérján lévő falatokból, 
s azt otthon hogyan készítik, hanem az együttgondolkodás, 
a közös cél és feladatok lélekemelő, ünneppel átitató öröméről.
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