
Bár a parfüm már az ókori görögöknél, rómaiaknál, perzsáknál, illetve egyipto-
miaknál rendkívül közkedvelt volt, a modern parfümgyártás csupán a 16. szá-
zad elején vette kezdetét. A Firenzéből származó Medici Katalin a francia kirá-
lyi udvarban hozta divatba az illatszereket. A 17. századtól a Francia Riviérán 
fekvő Grasse vált a parfümkészítés központjává, ahol a kesztyűgyártók nö-
vényeket és virágokat használtak fel termékeik illatosítására; ugyanis a par-
fümök leplezték a bőr gyakran kellemetlen szagát. A 18–19. században egyre 
szélesebb réteg kezdte el a parfüm használatát. Az elegáns hölgyek a köny-
nyed és egyszerűbb parfümöket kedvelték (pl. levendulát, ibolyát és ró zsát). 
Ekkoriban a hölgyek és az urak hasonló illatokat viseltek. A 19. század végéig 
a folyékony illatszerek kizárólag növényi olajokból készültek, olykor állati ere-
detű anyagokat is használtak (ámbra, mósusz stb.). A 20. század elején egy-
részt divatba jött a többjegyű virágos parfüm és a keleties keverékek, más-
részt pedig a kémikusok szintetikus úton állítottak elő parfümalapanyagokat. 
A parfüm a 20. század közepére vált szét élesen férfi, valamint női típusúra.

KALENDÁRIUM

A parfümök története

Március 13., szerda
Az évből 72 nap telt el, hátravan még 
293.

Névnapok: Ajtony, Krisztián
Egyéb névnapok: Arabella, Egyed, 
Humbert, Ida, Leander, Patrícia, Rod-
rigó, Salamon, Salvador, Zoltán

Katolikus naptár: Egyed, Krisztián, 
Szent Patrícia
Református naptár: Krisztián
Unitárius naptár: Krisztina
Evangélikus naptár: Krisztián, 
Ajtony
Zsidó naptár: 2. Ádár hónap 6. napja

Az Ajtony török származású férfi -
név, jelentése: arany. A név legelső 
ismert viselője nemzetségfő volt Ist-
ván király korában, aki a görögkeleti 
vallást vette fel, aztán fellázadt kirá-
lya ellen, később azonban legyőzték 
őt, majd kivégezték.
A Krisztián latin gyökerű férfi név, ele-
meinek jelentése: Krisztushoz tartozó. 
Christian Morgenstern (1871–1914) 
német költő, író és műfordító volt, aki-
nek a költészete magányt, szenvedést 
és miszticizmust fogalmazott meg. Ab-
szurd groteszkjei tették őt világhírűvé. 
Verseit a nyelvi fantázia, humor és a 
kispolgári lét kritikája jellemzi.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne hagyja, hogy felgyűljenek a problé-
mák Ön körül, mert így nem tudja kéz-
ben tartani az irányítást! Magánéletében 
meglepetésben lesz része.

Bár meggondolatlan lépéseket tesz, a 
rátermettségének, illetve a szakmai ta-
pasztalatainak köszönhetően könnye-
dén leküzdi a kialakult kérdéseket.

Összegezze az elmúlt időszak eseménye-
it, majd vonja le a tanulságokat! Ameny-
nyiben új tennivalókba fog, következete-
sen hozza meg a döntéseit!

Minden jel arra ösztönzi, hogy engedje 
át másoknak a kezdeményezést. Most 
alkalma adódik fellendíteni a régebbi, 
jócskán elhanyagolt kapcsolatait.

Hamar eléri, amit szeretne, főleg akkor, 
hogyha társait is bevonja a kreatív ötlete-
ibe. Egyedül az a veszély fenyegeti, hogy 
túlságosan elbízza magát.

Ma ne vonja magára a figyelmet, ugyan-
is könnyen a kritikák kereszttüzébe ke-
rülhet! Őrizze meg a higgadtságát, és in-
kább maradjon a háttérben!

Nincs csúcsformában, mégis sikerül min-
dent úgy megszervezni, hogy a végére 
érjen a feladatainak. Új célkitűzésekbe 
azonban ne kezdjen bele!

Számos sikert könyvelhet el, ha teret en-
ged az újításoknak. Megbeszélései alatt 
maradjon diplomatikus, valamint legyen 
mindenkivel nyitott és őszinte!

Váratlan fordulat várható a környezeté-
ben, ami megerősítheti a személyes vi-
szonyait. Maradjon a realitások talaján, 
így nem érheti Önt csalódás!

Felgyorsulnak Ön körül az események. 
Hivatásában az alkalmazkodókészségét 
tesztelik, magánéletében pedig a közös 
érdekek dominálnak.

Ezúttal komoly problémákkal küszködik, 
nehezen talál kiutat a gondokból. Pró-
báljon meg többet lazítani, hogy át tud-
jon lendülni ezen a mélyponton!

Kissé önzően viselkedik, hajlamos má-
sok igényeit figyelmen kívül hagyni. Vál-
toztasson a hozzáállásán, ha nem akar 
ellenségeket szerezni magának!

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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Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. március 
24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

A grófné elmegy az üzletbe, hogy egy pár 
harisnyát vásároljon magának. Előhozat-
ja az összes létező dobozt, összeturkálja 
őket, majd megkérdi az eladót:
– Ez az összes harisnyájuk?
– Az eladó dühbe gurul:
– Nem, grófnő, ezenkívül van még egy 
pár ... (Poén a rejtvényben.)

Üzletben

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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Legyen már elég
ebből a jólétből!

Most már ott tartanak a dicsőséges regnálók, hogy ki sem várják 
azt a türelmi egy napot, ami előző véleményük, majd pedig önma-
guk meghazudtolása között eddig eltelt: úgy látszik, rájöttek, az 
idő múlik, nem szabad túl sokat huzavonázni. Mit egy nap?! Elég 
egyetlen mondat a homlokegyenest ellentmondó nyilatkozatok 
között, s nem kizárt, hamarosan már az is fölöslegessé válik. Hoz-
hatnék példákat csőstül, de egyrészt akit érdekel, az tudja, akit 
meg nem, az úgysem óhajtja a sok zagyvaságot követni. Ám az 
elmúlt napok legragyogóbb mondását mégsem hagyhatom szó 
nélkül, annál kevésbé, mert a közben eltelt napok alatt senkinek 
nem jutott eszébe se helyesbíteni, sem pedig visszavonni ezt a 
viccnek is rossz blődséget. Miközben forrt a hangulat a féléves 
„túlhordás” után nagy kínok között világra hozott költségvetés 
körüli államelnöki bírálatok miatt, természetesen a kősziklanyu-
galommal érvelő elnököt kiáltva ki fő bűnbaknak, elhangzott a 
kĳ elentés, miszerint azért nincsenek autópályáink, mert a gazda-
ság túlfejlett, az emberek jóléte emiatt szinte leírhatatlan, illetve 
talán beszédesen jellemezhető a hegyi üdülőhelyek felé kígyózó, 
araszolva haladó kocsisorral, ami miatt a sztrádaépítő munka-
gépeknek egyszerűen nincs helyük. Akkor hogyan is kezdenék 
el munkát?! A szónoki kérdésre nem hallottam épeszű választ, 
helyesebben az abszurd kĳ elentés egyetlen szavával kapcsolat-
ban sem. Vajon az a névtelen géniusz, akinek a fejében ilyesmi 
megszületett, és igyekezett gyorsan nyilvános kimondásra ja-
vasolni, nehogy megkopjék a hatása, annyira eszement lenne, 
hogy a kételkedők, gúnyolódók hadáról ne óhajtana tudomást 
venni?! Ezzel szemben a frászbuk gyorsan megtelt Nyugat-Európa 
csodasztrádáinak képeivel, illetve a könyörgésekkel, miszerint 
próbáljanak már visszavenni az illetékesek ennek a mi gazdasági 
életünknek a dübörgéséből, hátha megjelenik bár egyetlen mé-
ternyi sztráda, ahogy az egyik észak-moldvai vállalkozó önerőből 
építetett is egy ekkorka útszakaszt, nem azért, hogy a semmiből 
sehová könnyebben érhessenek el az ottaniak, hanem hogy 
lássák az illetékesek: így is lehet. Igaz, arrafelé nem dübörög a 
gazdaság, és az illetőt is állítólag megbüntették, amiért külön en-
gedély nélkül merészelt ilyesmibe kezdeni, de legalább megpró-
bálta a nagy jólét közepette. Mi, többiek meg, maradunk a kígyó-
zó autósorokkal és az óhajjal: legyen már elég ebből a jólétből!
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