
A farmernadrág néven ismert ruhadarabot eredeti formájában Jacob W. Da-
vis amerikai szabómester készítette 1870-ben egy favágó rendelésére. A sza-
bász az ehhez szükséges erős pamutszövetet San Franciscóból hozatta Levi 
Strauss méteráru-kereskedéséből. A nadrág rendkívül népszerűvé vált, Davis 
pedig szövetkezett Strausszal, majd elkezdte sorozatban gyártani ezt a ruha-
fajtát. Ekkor egy új nadrágdivat vette kezdetét. A farmernadrág a 20. század 
közepéig munkaöltözetként szolgált, amit nők és férfiak egyaránt viseltek a 
gyárakban; emellett a farmerek és cowboyok is hordták. Az 1930-as években 
a filmsztárok westernjeiben mint a szabadság, illetve függetlenség jelképét 
viselték. Idővel számos farmernadrágokat gyártó ruhaüzem világmárkává nőt-
te ki magát (pl. Diesel, Lee Cooper, Levi’s, Mustang, Wrangler stb.), és szin-
te státusszimbólum volt kifejezetten ezek farmerjeit keresni és hordani. Mára 
világszerte körülbelül kétmilliárd méter farmeranyagot dolgoznak fel évente. 
A legnagyobb gyártókapacitás Kínában van, ezt követi az USA. A kínai farmer-
nadrágok exportja meghaladja a világ össztermelésének az ötven százalékát.

KALENDÁRIUM

A farmernadrág eredete

Június 1 1., csütörtök
Az évből 163 nap telt el, hátravan 
még 203.

Névnap: Barnabás
Egyéb névnapok: Barabás, Barna, 
Eta, Etelka, Félix, Mabella, Paula, Pa-
uletta, Roxána, Rozalinda, Vaszília

Katolikus naptár: Szent Barnabás 
apostol
Református naptár: Barnabás
Unitárius naptár: Barnabás
Evangélikus naptár: Barnabás
Zsidó naptár: Sziván hónap 
18. napja

A Barnabás héber származású férfi -
név, jelentése: a vigasztalás fi a. Régi 
formája: Ballabás. Rokon nevek: Ba-
rabás, Barna. Hegyi Barnabás (1914–
1966) neves operatőr volt, aki 1936-tól 
kezdve dolgozott a fi lmszakmában. 
A II. világháborút követően műsorfel-
ügyelőként tevékenykedett a Magyar 
Rádiónál, majd a Hunnia fi lmgyárnál 
operatőrként. Közel száz fi lmet forga-
tott, nevéhez fűződik többek közt az 
első magyar színes játékfi lm, a Ludas 
Matyi fényképezése 1949-ben. Mun-
kásságát 1950-ben Kossuth-díjjal mél-
tatták. Lánya, Hegyi Barbara Jászai 
Mari-díjas színművésznő. 

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Ne térjen ki a buktatók elől, ugyanis azok 
szinte maguktól megoldódnak, ha kellő 
figyelmet fordít rájuk! Legyen körültekin-
tő, használja ki a lehetőségeit!

Kissé szétszórt, így képtelen átgondol-
ni az eseményeket. Lehetőleg csak ru-
tinmunkákkal foglalkozzék, hosszú távú 
munkálatokba ne kezdjen bele!

Maradjon aktív, és kövesse a gyorsan 
változó körülményeket! Ha teheti, a fon-
tosabb döntéseit mindig a biztonság 
szem előtt tartásával hozza meg!

Munkahelyén rengeteg gyakorlati ügyre 
kell odafigyelnie. Ne kapkodjon el sem-
mit, győződjön meg minden lépés he-
lyességéről, mielőtt bármit is tesz!

Kihívást jelentő teendőkre készülhet a 
mai napon. Őrizze meg a önuralmát, a 
feladatok során pedig vesse be minden 
tudását, valamint a tapasztalatait!

Hajlamos túlbonyolítani egyes helyzetet, 
túl sokáig fontolgatni dolgokat. Ezúttal 
olyan lehetőségek vannak kilátásban, 
amelyeket ki kell használnia.

Visszatérő anyagi gondokkal küszködik. 
Gondolja át, hogy mit tett rosszul az el-
múlt időben, ha nem akar újra ugyana-
zon kérdésekkel szembesülni!

Könnyedén észreveszi azon összefüggé-
seket, amelyek a helyes döntések meg-
hozatalához szükségesek. Ez pozitív ha-
tással lesz a mai munkálataira!

Próbálja meg pozitív hozzáállással ren-
dezni a feladatait! Törekedjen arra, hogy 
ismerje meg mások véleményét, hallgas-
sa végig a mondandójukat!

Gondolja át, hogy mi okozza a feszültsé-
get az életében! Ezzel nem csupán a bel-
ső békéjét teremtheti meg, de a szemé-
lyes kapcsolatait is elmélyítheti.

Merjen új módszereket alkalmazni! 
Nagyszabású tervei ez alkalommal má-
sokat is lelkesítenek, és arra ösztönözik 
őket, hogy Ön mellé álljanak.

Uralkodó bolygója sok energiával tölti fel 
Önt, és mindenben támogatja, így akár 
bonyolult vagy munkaigényes feladato-
kat is most bátran bevállalhat.

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.

ÚJ IDŐK  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
17° / 19°

Kolozsvár
18° / 22°

Marosvásárhely
17° / 21°

Nagyvárad
18° / 20°

Sepsiszentgyörgy
17° / 19°

Szatmárnémeti
20° / 23°

Temesvár
18° / 20°

Szolgáltatás2020. június 11.
csütörtök10

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2020. június 
21-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdinand 
nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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Cím:

A felháborodott autós az autóalkatrész- 
boltban:
– Uram, Ön nekem azt mondta, hogy ez 
az akkumulátor nagyon tartós darab, és 
az autómban már soha többet nem kell 
vennem másikat! Aztán még hat hóna-
pot sem bírt ki!
– Elnézést kérek, nem gondoltam volna, 
hogy az... (Poén a rejtvényben.)

Nahát!

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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Selejt őfelsége,
az örömhozó

Már jó ideje nem újdonság környékünkön a tessék-lássék mun-
kavégzés, évtizedeken át szoktattak rá. Sőt mai napig sokak szá-
mára épp ez a ’9o előtti rendszer visszasírásának egyik érve, hogy 
bezzeg akkor mindenkinek volt munkája. A bezzegeléshez vi-
szont nem helyesbítik a kĳ elentésüket azzal, hogy „csak” munka-
helye volt mindenkinek, aki ugyanis megélte azokat az időket, jól 
tudja, a munkahely nem volt egyenlő a szó szerint értendő mun-
kával. A „sokoldalúan fejlett szocialista társadalomban” ugyanis 
hivatalosan nem volt munkanélküliség, mint az „átkos kapitaliz-
musban”, amikor pedig ránk köszöntött ez utóbbi, átmentettük 
az előbbiben megszokott munkamorált. Lassan-lassan kezdtünk 
megbékélni a munkával kitöltött idő fogalmával, a dolgozni kez-
dő fi ataloknak pedig már nem is jutott idejük rászokni a lazsá-
lásra. Kivéve a kivételeket, ahogy azt a hazai törvények zömének 
zárómondata tudatja, a leginkább „kivételezettek” az útépítők 
lévén. Ha megnézzük például a nagyváradi utcákat folyamato-
san újra és újra feltúrók „munkáját”, kĳ elenthetjük: számukra a 
cél épp a hibás ügyködés. Őfelsége, a selejt jelenti számukra az 
örömet: mindig van munka, nem lehet sosem abbahagyni. Olyan 
kósza híreket is hallani a városban, hogy a feltúrt, majd nagyjából 
betakart, de a szalaggal elkerített, szembeszökő munkapontok 
a városatya politikájának szerves részei, mivel ezek bizonyítják, 
mennyire szükség van az éppen kért összegekre, hisz áll a mun-
ka. S ha a kívánt pénz beérkezett, befedik végleg az ominózus 
lyukakat, aztán pár lépéssel arrébb egy újat túrnak fel, újabb 
pénzek reményében. Az elfuserált munka legismertebb példája 
az átadás után nem sokkal szétcsúszott, „rehabilitált” macska-
dombi munkálat, de az egész városban látni éppen félbehagyott, 
közlekedést akadályozó munkálatokat. Kész öröm tehát a selej-
tes munka, a városba jövő idegenek csak a nyüzsgő tevés-vevést 
látják, nem tudják, mi húzódik a „nagy” szorgalom mögött. Az 
egész akciósor csúcsa a hangos önfényezés a tetemes uniós 
pénzek sikeres lehívásával kapcsolatban, csak épp a helyiek 
kényelmetlenségeiről feledkeznek meg állandóan, félelmetesen 
hasonlóan ahhoz, ahogy az életerős fák irtásának lázában nem 
jut már idő a kiszáradtak észrevételére, csak mindig utólag, az 
esetleges károk alkalmából. Hiába na, selejt őfelsége nagy úr, s 
ha olyan sok örömet szerez, a „kis” hibáitól megéri eltekintenünk!
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