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278 éve
Bécsben megszületett II. József 
német-római császár, magyar és 
cseh király.

197 éve
A Bihar megyei Albisban világ-
ra jött Irinyi József hírlapíró, mű-
fordító, politikus, Irinyi János ve-
gyész öccse (aki feltalálta a rob-
banásmentes gyufát).

380 éve
John Harvard puritán teológusról 
elnevezték a Harvard Egyetemet.

503 éve
Budán 60 éves korában meghalt 
II. Ulászló magyar király.

286 éve
Birstallban megszületett Joseph 
Priestley angol filozófus, teoló-
gus, fizikus és kémikus, az am-
mónia, a szén-monoxid és az oxi-
gén felfedezője.

255 éve
Világra jött Charles Grey, aki a ró-
la elnevezett teáról vált híressé.

181 éve
Elkezdődött a nagy pesti árvíz, 
melynek mentési munkáiban hő-
siesen vett részt báró Wesselényi 
Miklós.

119 éve
Budapesten megszületett Gutt-
mann Béla válogatott labdarúgó.

108 éve
Tildenben világra jött L. Ron Hub-
bard amerikai író, a szcientológia 
vallás megalapítója.

86 éve
Franklin D. Roosevelt, az Ameri-
kai Egyesült Államok elnöke be-
jelentette, hogy újra megnyitot-
ták a bankokat.

169 éve
Megszületett Donáth Gyula szob-
rászművész, aki a Tatabányán ta-
lálható Turul szobrot készítette.

72 éve
Békéscsabán világra jött Tunyo-
gi Péter, a P. Mobil egykori éneke-
se és a Tunyogi Rock Band front-
embere.

124 éve
Leégett Nikola Tesla feltaláló New 
York-i laboratóriuma.
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Bár a parfüm már az ókori görögöknél, rómaiaknál, perzsáknál, illetve 
egyiptomiaknál rendkívül közkedvelt volt, a modern parfümgyártás csu-
pán a 16. század elején vette kezdetét. A Firenzéből származó Medici Ka-
talin a francia királyi udvarban hozta divatba az illatszereket. A 17. szá-
zadtól a Francia Riviérán fekvő Grasse vált a parfümkészítés központjává, 
ahol a kesztyűgyártók növényeket és virágokat használtak fel terméke-
ik illatosítására; ugyanis a parfümök leplezték a bőr gyakran kellemet-
len szagát. A 18–19. században egyre szélesebb réteg kezdte el a parfüm 
használatát. Az elegáns hölgyek a könnyed és egyszerűbb parfümöket 
kedvelték (például levendulát, ibolyát és rózsát). Ekkoriban a hölgyek és 
az urak hasonló illatokat viseltek. A 19. század végéig a folyékony illatsze-
rek kizárólag növényi olajokból készültek, olykor állati eredetű anyagokat 
is használtak (ámbra, mósusz stb.). A 20. század elején egyrészt divatba 
jött a többjegyű virágos parfüm és a keleties keverékek, másrészt pedig 
a kémikusok szintetikus úton állítottak elő parfümalapanyagokat. A par-
füm a 20. század közepére vált szét élesen férfi, valamint női típusúra.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

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, 
Rodrigó, 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 István ki-
rály korában, aki a görögkeleti vallást 
vette fel, aztán fellázadt a királya 
ellen, később azonban legyőzték őt, 
majd kivégezték.
A Krisztián latin gyökerű férfi név, 
jelentése: Krisztushoz tartozó. Chris-
tian Morgenstern (1871–1914) né-
met költő, író és műfordító volt, aki-
nek a költészete magányt, szenvedést 
és miszticizmust fogalmazott meg. 
Abszurd groteszkjei tették őt világhí-
rűvé. Verseit a nyelvi fantázia, humor 
és a kispolgári lét kritikája jellemzi.

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

Christian Dior (1905–1957)
A nemzetközileg elismert 
francia divattervező 
Granville-ben szü-
letett mosószerek-
kel foglalkozó 
nagyiparos csa-
ládban. Az 
első világhá-
borút követő-
en Párizsba 
költözött, és 
beiratkozott 
a politikai tu-
dományok isko-
lájába, de tanul-
mányait 1926-ban 
megszakította, majd 
hamarosan képgalériát 
nyitott, ahol Pablo Picasso,
Salvador Dali, illetve Henri Matisse képeit állította ki. Az 1930-as évek végére 
felszámolta a galériáját, és elkezdett sapkavázlatokat készíteni, aztán a Figaro 
Illustré folyóirat illusztrátora lett. Ezt követően vázlatai Nina Ricci, Cristóbal 
Balenciaga és Claude Saint-Cyr divatszalonjaiba kerültek. 1938-ban a svájci Ro-
bert Piguet-divatházhoz szerződött, ahol mint tervező elkészítette első munká-
it. A II. világháború után Marcel Boussac pénzügyi segítségével az önállóság 
útjára lépett. Különösen a New Look stílussal vált népszerűvé 1947-ben. Ezt az 

1950-es évek folyamán a Ligne H. követte. 
Legelső kollekciójával egyidejűleg parfü-
mcéget is alapított, bemutatkozó termékét 
pedig Miss Diornak keresztelte. A Termini 
pályaudvar (1953) című romantikus drá-
mában ő tervezte a jelmezeket, amiért 
Oscar-díjra jelölték. Az Arabeszk (1966) 
című krimikalandfi lm jelmeztervezésért 
a Brit Filmakadémia BAFTA-díjra jelölte. 
A 20. század közepén a sztárok szabójává 
vált. Az 1960-as évekre a cége már tizenöt 
országban volt jelen.

A Termini pályaudvar 
(1953) című dráma jel-
meztervéért Oscar-díjra, 
az Arabeszk (1966) című 
krimi kosztümjeiért pe-
dig BAFTA-díjra jelölték.

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.

Megjelenik munkanapokon. Kiadó: Príma Press Kft. ISSN: 2067-5887

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.

Szerkesztőségi ta gok

Fotó
Olvasószerkesztő

Tördelőszerkesztők
Reklámgrafi ka

Korrektorok
Tévéműsor, Szórakozás

Reklám

Lapterv

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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Ügyvezető igazgató

Kozán István
Kovács Eszter

Gergely Imre (Gyergyó-
szentmiklós), Iszlai Katalin 
(Csík   szereda), Kovács Eszter 
(Székely udvarhely), Simon 
Virág (Marosvásárhely)
Beliczay László
Szüszer Róbert
Nemes László




