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Ingyenes példány

MACEDÓN  PIACOSOK 
A  KÖZVÁLLALATBAN
A Macedón Gazdasági Kamara piaci ágazati csoporto-

sulásának küldöttsége június végén Szabadkára látogatott, a 
Szabadkai Piacok Közvállalatba, majd pedig a Tržnica Rt-be. 
Macedóniában a kamarai csoportosulást a szkopjei, ohridi, bi-
tolai és prilepi piaci vállalatok képviselői alkotják. A vendégek 
a Szabadkai Piacok KKV vezetőivel folytattak megbeszélést, 
tájékozódtak a közvállalat tevékenységéről, majd pedig elláto-
gattak a Tejpiacra, a Harcosok Sorakozója lakótelepen a Zöldi-
ke piacra, valamint a kisbajmoki Árupiaci Központba.

A szabadkai látogatás előtt a macedón piacosok a Szerbiai 
Piacok Ügyviteli Közösségével fennálló kapcsolatai keretében 
ellátogatott a Gradske pijace belgrádi piacigazgatóságra. Ott 
megismerkedtek a legnagyobb szerbiai piacigazgatóság tevé-
kenységével, továbbá a piaci tevékenység jogi szabályozásával, 
a piaci közösség illetve a Szerbiai Gazdasági Kamara piaci cso-
portosulásának feladataival, eddigi munkájával.

A megbeszélések és a látogatások célja a nyugat-balkáni pi-
acigazgatóságok regionális együttműködésének a fejlesztése, 
az információ- és tapasztalatcsere feltételeinek a megteremté-
se volt.

A macedón vendégek 

MUNKÁLATOK A PIACOKON
A Szabadkai Piacok KKV minden évben árbevételének jelentős ré-

szét fordítja a piacok állagának javítására, az árusítási-vásárlási feltéte-
lek, a piaci berendezések korszerűsítésére.  Ez alól az idei év sem kivétel. 
A közelmúltban befejezett illetve jelenleg zajló fontosabb munkálatokról 
Zónai József, a közvállalat műszaki részlegének igazgatója tájékoztatja a 
Közlöny olvasóit:

- Az egyik legjelentősebb beruházás az Iparos piac jobb oldali ré-
szének a befedése lesz, vagyis tovább folytatódnak a munkálatok ezen 

a piacrészen. Az Iparos piacon a 3. kioszk-
csoportot végre rákapcsoltuk a vízvezeték- és 
a csatornahálózatra, így most már ezek a ki-
oszkok is alkalmassá válnak a legkülönbözőbb 
üzleti tevékenység végzésére. Ugyancsak az 
Iparos piacon a tetőszerkezet és a szegés javí-
tását, festését is elvégezzük. A betonasztalok 
karbantartása, felújítása is állandó feladatot 
jelent a számunkra. A Tejpiacon befejeztük a 
200-as sor asztalainak a festését, javítását és 
ugyanezeket a munkálatokat elvégezzük a 100-
as asztalsoron is.

- Nem mindegy, hogy a piacra érkezőket 
milyen látvány fogadja, ezért mindegyik piacunkon folyamatosan ja-
vítjuk, festjük a kerítéseket, kicseréljük az elhasználódott, tönkrement 
részeket, ezzel együtt pedig igyekszünk javítani az árusítási feltételeket. 
Ezzel összhangban a Tesla-telepi piacon is felszereltünk egy hűtőpultot 
a tejtermékek árusítására. És ha már a hűtőpultokat említettem, szeret-
ném kiemelni, hogy a nyári időszakban külön súlyt fektetünk a hűtőpul-
tok működtetésére. Fokozottabban ellenőrizzük ezeknek a berendezé-
seknek a tisztán tartását, fertőtlenítését, és hetente mérjük a tárolási hő-
mérsékleteket. Ha a szükségesnél gyengébben hűt egy-egy berendezés, 
vagy esetleg a bérlő jelzi, hogy gond van a hűtőpulttal, azonnal reagá-
lunk. Ugyancsak fontos, hogy a Tejpiacon egy 16 kamrás hűtőszekrény 
áll bérlőink rendelkezésére. Mivel a vegyes árut forgalmazó bérlőink 
élelmiszereket is árulnak, lehetővé tettük számukra, hogy a 16-ból 12-
őt kedvezményesen használjanak a termékek minőségének a megőrzése 
érdekében. Ugyancsak a nyárra való tekintettel megerősítettük a piacok 
takarítását, a Nagybani piacot pedig kétszer is takarítjuk. Jelenleg már 
hajnalban nagy a forgalom, s miután az megszűnik, reggel 7 óráig elvé-
gezzük a takarítást, hogy amikor megérkezik az újabb csoport árus és 
vásárló, ismét tiszta piactér fogadja őket. Ezzel párhuzamosan újrafes-
tettük a nagybani piacon az árusítóhelyek jelzéseit.  

- Ugyancsak folyamatosan bővítjük piacainkon az elektromos háló-
zatot. A Zöldikén már üzembe helyeztük az új vezetékeket, ami lehetővé 
teszi, hogy az árusok elektromos mérlegeket használjanak. Júliusban a 
Tesla-telepi piacon kicseréltük az áramelosztó-szekrényt, és ebben a hó-
napban illetve augusztus folyamán ezen a piacon is minden egyes asztal 
számára biztosítjuk a csatlakozást az új elektromos hálózatra. Ugyan-
csak az elfogadhatóbb körülmények megteremtése érdekében folyama-
tosan ellenőrizzük a hűtőventillátorokat, amelyeknél szükséges volt el-
végeztük a nagyjavítást is.  
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 160-300 din/kg
Brokkoli 250-300 din/kg
Burgonya 10-25 din/kg
Csöves kukorica 5-20 din/db
Fejes saláta 20-50 din/fej
Fokhagyma 150-250 din/kg
Kapor 20-50 din/csomó
Káposzta 40-50 din/kg
Karalábé 20-40 din/db
Karfiol 100-120 din/kg
Kovászos uborka 200 din/kg
Lilahagyma 50-60 din/kg
Mángold 30-50 din/csomó 
Napraforgó - csemege 70 din/l
Padlizsán 60-100 din/kg
Paprika 2-20 din/db
Paradicsom 40-60 din/kg
Petrezselyem 20-100 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-30 din/cs. 
Póréhagyma 30-50 din/db
Sárgarépa 50-70 din/kg
Sóska 30 din/rakás
Spenót 100-200 din/kg
Tök 10-40 din/db
Uborka 30-70 din/kg 
Vöröshagyma 25-50 din/kg
Zeller 20-70 din/db
Zöldbab 150-200 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-130 din/kg
Görögdinnye 25-35 din/kg
Körte 100-180 din/kg
Málna 300-400 din/kg
Nectarin 70-150 din/kg
Őszibarack 50-140 din/kg
Sárgadinnye 20-30 din/kg
Szeder 300-400 din/kg
Szilva 80-150 din/kg
Szőlő 250-400 din/kg

Déligyümölcs
Banán 80-100 din/kg
Citrom 200 din/kg  
Grapefruit 160 din/kg
Narancs 100-120 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 200-220 din/l
Házi túró 280-360 din/kg
Öntött túró 350-460 din/kg 
Sajt 350-750 din/kg 
Tejföl 250 din/l 
Tejszín 300-400 din/l
Vaj 700-800 din/kg 
Zlat. kajmak (tejszínsajt) 800 din/kg
Zombori túró 750 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-90 din/kg 
Csirkecomb 330-360 din/kg 
Csirkehús 270-280 din/kg 
Csirkeláb 60 din/kg
Csirkemáj 280-350 din/kg 
Csirkemell 360-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 470-500 din/kg 
Csirkeszárny 225-240 din/kg 
Csirkezúza 260 din/kg
Kakashús 280-360 din/kg
Kolbász – friss 380-800 din/kg
Nyúlhús 450 din/kg
Pulykacomb 320-580 din/kg
Pulykahát 140-200 din/kg 
Pulykahús 450-470 din/kg 
Pulykamell 600-720 din/kg
Pulykaszárny 240-330 din/kg 
Tyúkhús 280-320 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 130 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 
                              295-320 din/kg
Dévérkeszeg 150 din/kg 
Harcsa 500-550 din/kg

Hekk 295-350 din/kg
Hekk filé 400 din/kg 
Makrahal 300 din/kg 
Pisztráng 490 din/kg 
Ponty 330-340 din/kg
Süllő 890 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt áfonya 2000 din/kg
Aszalt meggy 1200 din/kg
Aszalt sárgabarack 750 din/kg
Aszalt szilva 350-400 din/kg 
Aszalt vörös áfonya 700-800 din/kg
Brazíliai dió 1200 din/kg
Csokoládé 70-400 din/db
Datolya 400-500 din/kg
Dióbél 800-1000 din/kg
Földimogyoró 350-400 din/kg 
Füge 400-450 din/kg
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 160-220 din/kg
Hájaskifli 30-35 din/kg
Indiai dió 1200 din/kg
Mák 400-480 din/kg
Mandulabél 850-900 din/kg 
Mazsola 400-500 din/kg 
Méz 400-500 din/kg 
Mogyoróbél 850-1000 din/kg
Pistácia1200 din/kg
Réteslap 160-200 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Tojás 5-12 din/db
Tökmag 600-800 din/kg 

Torta 50-100 din/szelet
Virágok
Cserepes virág 100-400 dinár
Gerbera 50-80 din/szál
Írisz 60 din/szál
Kála 80-100 din/szál
Liliom 100-250 din/szál
Margaréta 150 din/szál
Rózsa 60-100 din/szál
Szegfű 50 din/szál
Vegyes csokor 150 dinártól
Takarmány
Árpa 28-30 din/kg
Bükköny 80 din/kg
Búza 28 din/kg
Fénymag 140 din/kg
Hereszéna 250-300 din/bála
Köles 60 din/kg
Kukorica – pattog. v. 100 din/kg
Kukorica 30 din/kg
Napraforgó 60 din/kg
Olajrepce 80 din/kg
Proteincirok 30-35 din/kg
Rozs 40-50 din/kg 
Rozsbúza 28 din/kg
Szalma 100-120 din/bála
Széna 150-200 din/bála
Szója 60 din/kg
Takarmányborsó 60-80 din/kg
Tönköly 80 din/kg
Zab 40 din/kg

/Júl. 21-i árak/

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100
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Az olajrepce a fontosabb ipari növények közé tartozik. Mag-
jáért termesztik, amely 40-48% olajt és 18-25% fehérjét tartal-
maz. Az utóbbi időben az olajrepcének mind nagyobb jelentősé-
get tulajdonítanak, mivel megújuló energiaforrásként a biodízel 
előállítására használják. 
Legjobban a mély, meszes 
talajon tenyészik, közepes 
mechanikai tulajdonságú 
földeken, amelyek nem 
hajlamosak a kérgesedés-
re. A legmegfelelőbb a 
semleges vagy kissé lúgos 
kémhatású (6,6-7,6 pH ér-
tékig) talajok, de sikeresen 
termeszthető az enyhén 
savas (5,6 pH értékig) il-
letve a lúgos talajokon (8,5 
pH értékig).

A csírázáshoz és kelés-
hez az optimális hőmér-
séklet 20-30°C. Átlagos 
években, az augusztus 
végi – szeptember eleji 
vetés után, 14-17°C hő-
mérséklet és kedvező ta-
lajnedvesség közepette a 
repce 4-6 nap után kikel. 
A hideg idő beállta előtt a növényeknek 7-10 levéllel, 8 mm vastag 
gyökérnyakkal kellene rendelkezniük, a törzs magassága 1 cm, a 
főgyökér hossza pedig 10-15 cm. Ilyen állapotban az olajrepce el-
viseli a -15°C száraz fagyokat, ha pedig a talaj nincs túlságosan 
telítve vízzel, akkor akár még a -20°C fagyokat is kibírja. Ha a hó-
takaró vastagsága eléri a 2-6 cm-t, nem fagy ki -25°C-os hőmér-
sékleteken sem.

Az olajrepce rendkívül vízigényes növény. Az általa igényelt 
éves csapadékmennyiség 500-750 mm. Az olajrepce a szárazság-
ra a bimbózástól a virágzásig, valamint a becőképződés idején. A 
vajdasági éghajlati viszonyok közepette a legkritikusabb időpont 
a vetésé, hiszen a csapadékhiány következtében késik a kelés, ami 
miatt a tél könnyen tönkre teheti a fejletlen növényeket. 

Az olajrepcét megfelelő vetésforgóban kell termeszteni. Nem 
kellene szója, napraforgó, mustár, borsó és más hüvelyesek va-
lamint lucerna és here után vetni az adott területen. A jó előve-
temény az, amely korán betakarítható. A legjobb elővetemény a 
korai burgonya és korai zöldség, majd a kalászosok következnek, 
amelyek a leggyakoribb elővetemények az olajrepcénél. Az olaj-

repce is korán betakarítható, ezért jó előveteménynek számít más 
növények számára.

Mivel a kalászosok után vetik a leggyakrabban az olajrepcét, a 
talajművelés a kalászosok betakarítását követő tarlóhántással kez-

dődik. A szántás mélysége 
20-30 cm, amit legkésőbb 
3 héttel a tervezett vetés 
előtt kell elvégezni, hogy 
a talajnak legyen elegendő 
ideje a természetes tömö-
rödéshez. A szántás után 
ajánlatos a talajzárás. Ez-
által jobban megőrizzük 
a talaj nedvességtartalmát 
és könnyebb lesz a mag-
ágykészítés. Ha nyitva 
maradnak a barázdák, 
reális a veszélye annak, 
hogy a száraz augusztus 
során a talaj annyira meg-
keményedik, hogy több 
menetben sem sikerül jól 
a magágykészítés. A mag-
ágykészítést közvetlenül 
a vetés előtt, egy vagy két 
menetben kell elvégezni. 

A tápanyagszükséglet a talaj termőképességétől és a tervezett 
hozamoktól függ. Az olajrepce ipari növényként jól reagál az is-
tállótrágyára. A nitrogén tartalmú trágyák esetében a gazdaságos 
mennyiség 140 kg N/ha, azzal, hogy ebből ősszel maximum 40 kg 
javallott, a többit pedig a fejtrágyázás során kell a területre kijut-
tatni. A szabadkai termőtalajokon szántás előtt mintegy 50 kg/
ha foszfort és káliumot ajánlatos teríteni. A legjobb azonban, ha a 
trágyázást a talajelemzés eredményeinek tükrében végezzük. 

A vetéshez csak jó minőségű, ellenőrzött vetőmagot használ-
junk. A vetés időpontja kihat a növények fejlődésére, hogy opti-
mális erőben érje őket a téli időszak. A mi éghajlati viszonyaink 
közepette az olajrepce optimális vetésideje szeptember 1-jétől 15-
ig. A repcét sorba vetjük, gabonavetőgéppel, úgy, hogy lezárunk 
minden második pipát. Ezáltal 25 cm sortávolságot érünk el. A 
vetés mélysége 2-3 cm. A vetőmagszükséglet illetve a tőszám a 
fajtától illetve hibridtől függ. Fajta esetében a vetőmagszükséglet 
hektáronként 4-6 kg, míg egyes hibrideknél ez a mennyiség csu-
pán 2,5 kg. 

 Damir Varga, okl. mérnök

AZ OLAJREPCE VETÉSE
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Viccözön
Két barát beszélget:
- A gyerekek igazán hálátlanok. 
- Miért mondja ezt?
- Mindent rááldoztam, hogy orvosnak taníttassam. És mit gondol, 
mit csinált először, amikor orvos lett belőle?
- Mit?
- Eltiltott a dohányzástól!

***
Kovács kapatosan botorkál haza. Látja, hogy a lépcsőházban fekszik 
valaki.
- Hol lakik, jóember? – kérdezi segítőkészen.
- Egy emelettel feljebb, balra.
Felcipeli a sorstársát, kinyitja a baloldali ajtót, beteszi a férfit. Utána 
visszamegy a földszintre. Megint lát ott valakit. Megkérdezi:
- Hát maga hol lakik?
- Egy emelettel feljebb, balra. 
Felcipeli őt is, kinyitja az ajtót, belöki. Megint lemegy. Megint fekszik 
ott valaki. Kovács most
már dühös_
- Csak azt ne mondja, hogy maga is egy emelettel feljebb, balra lakik!
A férfi nehézkesen feltápászkodik: 
- De igen, és ha még egyszer belök a liftaknába, arcon vágom.

***
Egy nap Petike megkérdezte apukáját,hogy kaphatna-e egy mountain 
bike-ot születésnapjára. Az apa így szólt:
- Petikém, most vettünk fel 10.000 eurós kölcsönt a házra, sajnos, 
nincs most pénzünk biciklire. Várj karácsonyig.
Eljött a karácsony, Petike megint rákérdezett.
- Sajnos,még mindig sok a tartozásunk,talán majd máskor...
Három nappal később Petike nagy bőröndöt cipelve kilép a szobájá-
ból. Az apja megkérdezi:
- Miért mész el, kisfiam,nem szeretsz már minket? 
- Tudod apu, tegnap, mikor elmentem a szobátok ajtaja előtt, hallot-
tam amikor azt mondtad, hogy elmész. Erre anya megkért, hogy várd 
meg, mert ő is megy. Hát, már megbocsássatok, én nem maradok itt 
ekkora tartozással!

***
- Doktor úr, nekem a balesetnél leszakadt a fülem!
- De visszavarrtuk, nem?
- Igen, csak hogy az, amit visszavarrtak nem az én fülem!
- Hanem kié?
- Azt nem tudom. De az én fülem mögött egy ceruza is volt!

***
Az oroszok és a kínaiak háborúznak. Besorozzák Szását is. Annyira 
kevés a hadianyag, hogy csak minden második embernek jut puska. 
Szásának persze pont nem.
Kérdi Szása, most mit csináljon?
- Fogjál meg egy seprűnyelet, és ha meglátsz egy kínait, tegyél úgy, 
mintha puska lenne nálad, és lőj rá!
Szása elindul a háborúba, és hogy, hogy nem, meglát egy kínait, kály-
hacsővel a hóna alatt. Felemeli a seprűnyelet, és kiabálni kezd:
- Puff, puff!
Kis kínai megáll, körbenéz, megy tovább. Szása kicsit közelebb megy, 
majd megint:
- Puff, puff!
Kis kínai megáll, körbenéz, megy tovább. Szása még közelebb megy, 
és megint rálő:
- Puff, puff!
Kis kínai megáll, körbenéz , aztán megy tovább. Szása ere egészen 
mellé áll és torkaszakadtából elüvölti magát:
- Puff, Puff!!!!
Mire ránéz a kínai:
- Énrám ugyan hiába lövöldözöl puskával, hát nem látod, hogy tank 
vagyok?!

HOROSZKÓP  AUGUSZTUSRA
AZ  OROSZLÁN  HAVA

A Horoszkópból megtudhatjuk, hogy milyen képességekkel és komoly tehet-
séggel áldott meg minket a sors. Érdemes megkeresni magunkban azokat a 
területeket, amelyekben kiemelkedően tudunk teljesíteni. Fedezzük fel rejtett 
értékeinket!
Kedves OROSZLÁN! Mivel uralkodó bolygód a Nap, úgy érzed, arra születtél, hogy 
tündökölj és vezess. Te vagy a Király, kell egy udvartartás, amely mindig csodál-
hatja nagyszerűségedet. Elvárod a tiszteletet, és soha nem szeretnél megszégye-
nülni, ezért nem is adsz rá okot. Te egy nagyon egyenes és őszinte, nyíltszívű és 
segítőkész ember vagy.

KOS: Sok új ötleted lehet arra vonatkozóan, mivel is szeretnél foglalkozni a jövőben. Az 
élet változás elé állíthat. Szerencsére, akár még élvezheted is az új idők szelét, a sok új 
helyzetben újabb és újabb oldalát próbálhatod ki. Sokat foglalkozol emellett belső éle-
teddel, belső fejlődéseddel. A praktikus létben, a munka, kommunikáció, a közlekedés, 
ügyeire koncentrálsz leginkább.
BIKA: A munkában váratlan kellemes meglepetéssel számolhatsz. Ha eddig nem volt 
elég munkád, akkor most lesz. Ha valamiről titkon lemondtál, mert semmiféle pozitív 
jelet nem kaptál, hogy tiéd lesz esetleg az, amire vágyakozol, akkor most villámcsa-
pásszerűen ér a hír, hogy mégis csak te vagy a nyerő. Az otthonodra, a családtagokra 
fordíts nagyobb figyelmet.
IKREK: Most nagyon erős késztetést érzel majd arra, hogy valamit szenvedélyesen csi-
nálj. Ez elsősorban a kommunikáció területén jelentkezik, ezért most még a szokásos-
nál is többet telefonálsz. Nagyon vágysz arra is, hogy minél többet sürögj-forogj, hogy 
rövidebb utazásokat tegyél. Most szívesen tanulsz valami új dolgot. Tombol benned 
az energia!
RÁK: Szépen, lassan, lépésről-lépésre haladsz céljaid felé. Folyamatosan kitartással 
fogsz cselekedni, ebben támogatásra is számíthatsz. Most jobban megy a csapatmun-
ka, azaz jobban jársz, ha közös célokat támogatsz. Igaz ez a munkában, karrierben és a 
családi életben is. Ha bármilyen probléma felmerül, akkor azt indulatoktól mentesen, 
nagyvonalú tettekkel próbáld megoldani.
OROSZLÁN: Tervezz, jó alkalom adódik, hogy egy ciklust lezárj, és egy újat megnyiss. 
Általánosságban Augusztus első hete az érzelmekről szól. Mondj ki mindent, ami a szí-
vedben van, még akkor is, ha ezzel konfliktust gerjesztesz. Hónap közepétől minden 
elsimul, és egy kellemesen folytatódik a nyár. A hónap vége felé emlékezetes napok 
várnak rád.
SZŰZ: Itt az idő a változtatásra! A következő hetekben úgy érzed majd: változtatnod 
kell a környezeteden (és önmagadon), de ehhez előbb le kell rombolnod korábbi korlá-
taidat.  A szokottnál élénkebb társasági életet élsz, hol te hívod meg a barátaidat, hol 
meg vendégségbe sietsz. A nagy nyüzsgés hátterében az áll, hogy nem szeretsz otthon 
ülni, vagy csak új kapcsolatokra vágysz.
MÉRLEG: Sokat töprengsz a múlton, ami bizonyos mértékig hasznos lehet, de azért 
érdemes előre is nézni. Sok lehet a változás az életedben, ezért a stabil emlékek fel-
idézésébe menekülsz. Ha nem szereted a kiszámíthatatlanságot, várd ki a nyugodtabb 
időket. A hónap vége sikeresebb leszel a munkahelyen, viszont családi életedben fe-
szültségek jelentkezhetnek.
SKORPIÓ: Izgalmakkal, pozitív hatásokkal teli, mozgalmas időszak köszönt be, számos 
feladat vár megvalósításra. Ha szükségét érzed a változásoknak, eljött az idő! Legyen 
szó költözésről, munkahelyváltásról, tanulmányok megkezdéséről vagy bármiről, ami-
hez kedvet érzel, vagy régóta tervben van. A hónap végén fontossá válik az anyagi 
biztonság kérdése is.
NYILAS: Közérzeted lényegesen javul. Társkapcsolatod szinte újjászületik. Nyitott le-
szel új érzelmek befogadására, és sokan kereshetik most a kegyeidet. Ennek ellenére 
az e havi bolygóállások most óvatosságra és kellő körültekintésre figyelmeztetnek! Az 
otthon, család, ingatlan témakör okozhat kisebb gondot a hónap közepe táján. Egyéb-
ként a szokásos dinamikus és derűs formádat hozod. 
BAK: A hónap elején sajnos hiszékenyebb lehetsz a megszokottnál, és emiatt könnyen 
csalódás érhet, a becsapottság érzete lehet úrrá rajtad. Hivatalos ügyeidnek intézését 
kénytelen leszel a hónap végére halasztani. Tanulmányok, külföldi kapcsolatok terén 
viszont sok sikerélményre számíthatsz ebben a hónapban. Na és a szerelem! Ezen a 
téren mindenki téged fog irigyelni.
VÍZÖNTŐ: Már nagyon vágysz rá, hogy végre nyugalom legyen körülötted, mégis foly-
tatnod kell a megkezdett önérvényesítő hadjáratot, mert csak így érheted el vágyaidat, 
céljaidat. Ami jó hír, hogy szerelem terén számíthatsz fellángolásokra, bár ezek nem 
ígérkeznek tartósnak. Élj a pillanatnak, használd ki a sors kínálta lehetőségeket és ne 
rágódj a holnapon. 
HALAK: Egy barátra most nagyobb szükséged lehet, mint bármikor. Különösen a mun-
kával kapcsolatos tanácsára, megérzéseire, no meg a lelki támogatására. Ne hagyd, 
hogy az érzelmed rossz irányba sodorjanak. A szokásosnál is türelmetlenebb, kissé bi-
zalmatlan lehetsz, de arra mindig számíthatsz: kedvesed támogatja az elképzeléseidet.
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