
ELKÉSZÜLT A PIACOKRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY 
TERVEZETÉNEK 

MUNKAVÁLTOZATA
Elkészült a piacokról szóló törvény tervezetének 

munkaváltozata, amelyet a Szerbiai Piacok Ügyviteli Kö-
zössége több, a szervezeten belül és az illetékes állami 
szervek képviselőivel folytatott megbeszélést követően 
terjeszt be megvitatásra a szerb kormány illetékes mi-
nisztériumához.   

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közösségének törvény-
kezési munkacsoportja szeptember 11-én ülést tartott 
Újvidéken az ottani Tržnica KKV-ban. A munkacsoport 
tagjai megállapították, hogy a piacokról szóló törvény 
tervezetének munkaváltozata jó alapot nyújt a nyilvános 
vitához.

Az ülésen elfogadott záradékokban külön hangsú-
lyozták, hogy a jogszabály kidolgozásával a Szerbiai 
Piacok Ügyviteli Közösségének célja pontosan megfo-
galmazni a piaci tevékenység sajátosságait, hiszen azok 
kommunális és kereskedelmi jellegűek egyaránt, illetve 
megteremteni az előfeltételeket a szerbiai piacok további 
fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez. 

A törvénykezési munkacsoport munkájában a kö-
vetkező vállalatok képviselői vettek részt: Tržnica KKV 
– Újvidék, Gradske pijace KKV – Belgrád, Pijace KKV – 
Kraljevo, Pijaca KKV – Leskovac, Tržnica KV Topolya, 
valamint a Szerb Gazdasági Kamara kommunális-ügyi 
ágazati bizottságának a képviselői. Ennek a bizottságnak 
a keretében tevékenykedik a piaci tevékenységek kama-
rai csoportosulása is.
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OKTÓBER 26-ÁN  
ZÖLDSÉGVÁSÁR

A Szabadkai Piacok KKV megalapítása óta hagyomá-
nyosan megszervezi a zöldségvásárt. Így lesz ez az idén is. 
A részletekről Fodor Mátyás, a közvállalat kereskedelmi-
pénzügyi részlegének az igazgatója számol be.

- A zöldségvásár hagyományos időpontja október utolsó 
szombatja, vagyis ez azt jelenti, hogy az idén a zöldségvá-
sárt október 26-án rendezzük meg a Mirko Bogović utcai 
nagybani piacon. Korábban elsősorban zöldséget kínáltak a 
vásárlóknak, illetve vöröshagymát, burgonyát, és általában 
az emberek nagyobb mennyiségeket vásároltak, de ahogy 
modernizálódott az élet, a télirevaló mennyisége is fokoza-
tosan csökkent, hiszen ma már a különböző forrásoknak kö-
szönhetően télen-nyáron szinte alig van különbség a kínálat 
szerkezetében. Így a zöldségvásáron is inkább a konyhakész 
zöldséget keresik, hiszen ma már mind kevesebben verme-
lik el a zöldséget, a hagymát vagy a burgonyát, és amit csak 
lehet, mélyhűtőben tárolnak.

- Nem tervezünk különösebb megnyitó ceremóniát, az 
árusok már hat óra körül elfoglalhatják a helyüket és az 
áru mennyiségétől, a vásárlók számától és az időjárástól is 
függ, hogy meddig tart majd a vásár. Várakozásaink szerint 
a kínálattal az idén sem lesz gond, információink szerint jól 
termett a zöldség is, a burgonya és a vöröshagyma is, és ahol 
nem érte a termést jég, ott almából is szép kínálatra számí-
tunk.

- A vásárral kapcsolatban fontos még megjegyezni, hogy 
az idén is a termelőkkel, árusokkal együttműködve megszer-
vezzük a hagyományos gyűjtési akciót is, amelyet a külön-
böző emberbaráti szervezetek vagy szociális intézmények 
megsegítésére bonyolítunk le. Az előző években ezekből 
az adományokból összesen több mint 13 tonna élelmiszer 
gyűlt össze, amit a Kolevka Gyermekotthon, a Vöröskereszt 
népkonyhája, a hajdújárási Lurkóház és más intézmények 
kaptak meg, vagyis igyekszünk a környező településekre 
is eljutni, hiszen az sem mellékes, hogy a termelők, árusok 
zöme is ezekről a területekről származik, s így segíthetünk 
a helyi közösségük területén működő emberbaráti szerve-
zeteknek. Az idén úgy döntöttünk, hogy a kelebiai Katoli-
kus Plébániahivatalnak adjuk át az adományokat, ahonnan 
azt továbbítják a legjobban rászoruló, szegény sorsú illetve 
sokgyerekes családoknak. Az adománygyűjtést nem csak a 
nagybani piacon, hanem az összes hatáskörünkbe tartozó 
piacon megszervezzük a reggeli órákban, hogy az adomá-
nyokat még aznap elszállíthassuk a címzetthez.   A törvénykezési munkacsoport 
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PIACI ÁRAK
Zöldségféle 
Bab 220-450 din/kg
Brokkoli 50-60 din/db
Burgonya 40-50 din/kg
Cékla 60 din/kg
Csöves kukorica 25 din/db
Fejes saláta 40-50 din/fej
Fokhagyma 150-250 din/kg
Gyömbér 400 din/kg
Kapor 20-30 din/csomó
Káposzta 25-50 din/kg
Karalábé 20-50 din/db
Karfiol 100-150 din/kg
Kelkáposzta 100 din/kg
Koktélparadicsom 120 din/kg
Lencse 200 din/kg
Lilahagyma 60-70 din/kg
Mángold 40-60 din/kg 
Padlizsán 50-70 din/kg
Paprika 40-100 din/kg
Paradicsom 50-100 din/kg
Pepperoni 200 din/kg
Petrezselyem 30-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-30 din/cs.
Póréhagyma 40-70 din/db
Sárgarépa 50 din/kg
Sóska 30 din/rakás
Spenót 120-150 din/kg
Sütőtök 50-60 din/kg
Tök 30-60 din/kg
Uborka 60-80 din/kg 
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Zeller 10-60 din/db

Zöld paradicsom 50-70 din/kg
Zöldbab 100-120 din/kg
Gyümölcs
Alma 40-90 din/kg
Birsalma 100 din/kg
Füge – friss 350 din/kg
Körte 60-120 din/kg
Nectarin 80-130 din/kg
Őszibarack 60-120 din/kg
Szilva 30-60 din/kg
Szőlő 70-100 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100-120 din/kg 
Csirkecomb 310-360 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 410 din/kg 
Csirkemell cs/n. 510 din/kg 
Csirkeszárny 240-250 din/kg 
Csirkezúza 280-300 din/kg
Gyöngytyúk 700 din/kg
Kacsahús 450-500 din/kg
Kakashús 350-400 din/kg
Nyúlhús 450 din/kg
Pulykacomb 300-600 din/kg
Pulykahát 165-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 800 din/kg
Pulykanyak 210-290 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg

/Szept. 22-i árak/

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100

A SZERBIAI PIACOK NAPJAI 
LEKOVACON

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége az idei ROSTÉLY-
FESZTIVÁLON, augusztus 28-án és 29-én Leskovacon má-
sodik alkalommal szervezte meg a Szerbiai Piacok Napjait.  
A házigazda a leskovaci Pijaca Közvállalat volt, az ABC Ho-
tel melletti parkban pedig tucatnyi asztalon és három külön 
erre a célra kialakított standon a leskováciak megkóstolhat-
ták és megvásárolhatták a zlatibori húsárukat, Vajdaságból 
a vastagkolbászt és a kürtős kalácsot, különféle gyümölcsöt, 
zöldségféléket, mézet, fűszerpaprikát, stb.

A leskovaci Pijace KV piacain árusító termelők mellett a 
Szerbiai Piacok Napjain bemutatkoztak azok a házi készí-
tésű élelmiszerek termelői, akik a belgrádi Gradske pijace 
KKV és a Szabadkai Piacok KKV piacain szokták kínálni a 
portékájukat.

A résztvevőkhöz és a sajtó képviselőihez szólva a Szer-
biai Piacok Ügyviteli Közössége Igazgató Bizottságának el-
nöke,  Bodrogi Béla hangsúlyozta, hogy a rendezvény célja 
népszerűsíteni a piaci vásárlás előnyeit és bemutatni a szerb 
közvéleménynek a hazai termékeket és termelőket.

Leskovacon augusztus 29-én a Szerbiai Piacok Ügyvite-
li Közösségének Igazgató Bizottsága megtartotta sorrendben 
5. ülését, amelyen elfogadták a jelentés az 1. Szerbiai Piacok 
Napjairól valamint az év hátralevő részére szóló munkatervet.

Az igazgató bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták az 
összehangolt tevékenységi tervet, amelyben szerepel a to-
vábbi tevékenység a piacokról szóló törvény tervezetén és a 
piaci tevékenység szabványosításán valamint Horvátország, 
Macedónia, Bosznia és Hercegovina valamint a boszniai 
Szerb Köztársaság rokonszervezeteivel együttműködve egy 
regionális piaci és nagybani piaci tömörülés létrehozása.

Bodrogi Béla a piaci napok megnyitóján
Forrás: PiaR Ügynökség – Szabadka



MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

KENDERESI JÓZSEF
(1951–2013)

rövid és súlyos betegség után életének 63. 
esztendejében elhunyt. Nyugodjon békében!
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A  gyümölcsösök  öntözése
Mielőtt még megterveznénk és telepítenénk az öntöző-

rendszert, ismernünk kell a növények vízigényét. Ezután a 
szükségleteket összehasonlítjuk a természetes vízhozammal, 
illetve kiszámítjuk, hogy az eredményes termeléshez mennyi 
vizet kell biztosítanunk. A növények vizet fogyasztanak a víz 
leadásával a levelek nyílásain (ez a transzspiráció), ugyanak-
kor a víz egy része elpárolog a talajból, időnként pedig – eső 
után – a növények felületéről is (ez az evaporáció). Ezt a fo-
lyamatot összességében evapotranszspirációnak nevezzük. 
Természetes körülmények között a növények annyi vizet fo-
gyasztanak, amennyi a csapadékból és a talaj vízkészletéből 
a rendelkezésükre áll. Ez a fogyasztás a válós, reális evapot-
ranszspiráció. Öntözéses termesztés és a talaj optimális ned-
vességének a fenntartása mellett a növény a szükségleteinek 
megfelelő mennyiségű vizet fogyaszt a fejlődési szakaszától 
függően. Ezt a vízfogyasztást potenciális evapotranszspiráci-
ónak nevezzük.

A gyümölcsösök vízigénye igencsak eltérő az egyes fej-
lődési szakaszokban. Tavasszal alacsony a környezet evapot-
ranszpirációs igénye, ilyenkor zajlik a virágzás és a megtermé-
kenyülés és általában nem szükséges az öntözés. A hajtások, a 
levelek és a termés intenzív fejlődési szakaszában megnő a nö-
vények vízigénye, s ha száraz a tavasz, elkel az öntözés. Száraz 
időszakokban a levél elvonhatja a vizet az egyéves hajtások-
tól és a terméstől az eltérő ozmotikus nyomás következtében, 
emiatt azután gyengébben fejlődnek az egyéves hajtások és a 
termés is. Más haszonnövényektől eltérően a gyümölcsösök-
ben a szárazság a második évben is érezteti a hatását, mivel 
kevesebb termőrügy alakul ki.

A szakemberek szerint vidékünkön az április-szeptemberi 
időszakban a gyümölcsösök számára 460-600 mm vizet kell 
biztosítani. Szabadka térségében a sokéves csapadékátlag az 
említett időszakban 316 mm, vagyis az eredményes gyümölcs-
termesztéshez nélkülözhetetlen az öntözés. Az öntözésnek 
több módja van, de figyelembe véve a vidék sajátosságait, a víz 
minőségét, gazdasági szempontból a legelfogadhatóbb a mes-
terséges eső, a csepegtető öntözés és a mikroporlasztókkal tör-
ténő öntözés. A két utóbbi lokális öntözőrendszernek számít, 
mivel nem nedvesítik az egész területet, hanem csak helyileg, 
sávban vagy a törzsek körül biztosítják a nedvességet.

A felsorolt öntözési módok mindegyikének vannak előnyei 
és hátrányai is. Éghajlati viszonyaink között, ahol a csapadé-
kátlag éves szinten 500 mm, egyes években pedig elérheti a 
800 mm-t is, a fa gyökérzete a talaj egészében fejlődik. Mivel 
nálunk az öntözés kiegészítő jellegű, és csak a szárazság során 
alkalmazzuk, csepegtetéssel jóval kevesebb talajt nedvesítünk 

át, mint amennyiben a gyökérzet kifejlődött. Ezáltal a csöpög-
tetési zónán kívül a gyökérrendszer nem tud nedvességhez 
jutni és a tápanyagokat sem tudja felvenni. A csepegtetéses 
öntözést vizsgálva Vučić (1985) megállapította, hogy csöpögte-
téssel kisebb volt az alma hozama (29,7-47,5 t/ha), mint a mes-
terséges esővel (55,5 t/ha). A mikroporlasztással végzett öntö-
zésnél a horgosi homokvidéken jobbak voltak a hozamok, mint 
a csepegtetéssel (Moldovan, 1989). Az arany Delicious hozama 
csöpögtetéssel 33,6 t/ha tett ki, mikroporlasztással pedig elérte 
az 59,3-65,1 t/ha, az öntözésből kimaradt kontroll-területen pe-
dig csupán 18,1 t/ha termett. 

A mesterséges esőztetés hátránya, hogy az egész növényt 
nedvesítjük, emiatt fokozottabb növényvédelemre van szük-
ség. Emellett, ha kúti vizet használunk – nálunk ez a leggya-
koribb – a nagy melegek időszakában a növények hő-sokkot 
kapnak a víz és a környezet hőmérséklete közötti nagy különb-
ség következtében, illetve a vízcseppek egyfajta lencseként 
megperzselik a leveleket illetve a termést. 

Csepegtetéses öntözéssel kevesebb vizet fogyasztunk, a 
vízhez a növény úgy jut, hogy nem kerülnek vele kapcsolatba 
a föld feletti részek, az öntözést pedig úgy is végezhetjük, hogy 
a vízhez tápanyagot adunk. Más öntözési módoktól eltérően 
csepegtetéssel az öntözött talajprofilban folyamatosan fenn 
kell tartani a nedvességet.  Homokos talajon naponta szükség 
van az öntözésre, közepes vagy nehezebb talajokon pedig leg-
alább minden 2-3 napban, Öntözéssel azt a vízmennyiséget 
kell biztosítani, amennyit a növények evapotranszspirációval 
elfogyasztanak.

A mikroporlasztásos öntözés a csepegtető rendszerek-
ből fejlődött ki, azzal hogy a csöveken a csepegtetők helyére 
mikroporlasztókat szerelnek, amelyek hatósugara 1,5-4 m. A 
mikroporlasztóknak nagyobb a nyílásuk, mint a csepegtetőké, 
de a vizet ebben az esetben is szűrni kell. A mikroporlasztás 
intenzitása nagyobb, ezért ez a fajta öntözés elsősorban a nagy 
áteresztőképességű talajoknál (homok) vált be.  Biztosítani kell 
az öntözés előtti magas nedvességtartalmat, emiatt azután az 
öntözés időtartama rövidebb, akárcsak a csepegtetésnél.

Hogy melyik öntözési mód mellett döntünk, az nagyban 
függ a rendelkezésre álló vízmennyiségtől. Ahol nincs elég 
víz, illetve a víz odavezetése sokba kerül, az öntözésnek a ren-
delkezésre álló vízhez képest maximális hozamot kell bizto-
sítania.

/A cikk megírásához prof. dr. Đuro Bošnjak Navodnjavanje 
u bašti /Öntözés a kertben/ című könyvének az adatait hasz-
náltuk fel./

Damir Varga okl. mérnök
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Viccek
Egy kapcsolat kezdete: „Én is téged.“
Egy kapcsolat vége: „Én is a tiedet!“

***
Főnök a beosztottnak:
- Tudja Pipiske, az a baj, hogy az okosak mindig kételkednek, a hülyék 
meg mindig mindenben holtbiztosak.
- És ez tényleg így van főnök?
- Így hát!

***
Kovácsékhoz mennek vendégségbe Tóthék. Az előszobában Tóth meg-
látja, hogy egy kalapács van a falra akasztva. Megkérdezi Kovácsot:
- Te, miért van a falon ez a kalapács?
- Hát, ez a mi beszélő óránk.
- Hogyan működik? - kérdi Tóth.
Kovács odamegy a falhoz, leveszi a kalapácsot és rávág a falra. Kis idő 
múlva megszólal egy dühös hang a másik oldalról:
- A francba! Tizenegy óra múlt öt perccel és az embert nem hagyják 
aludni!

***
Kovács feldúltan érkezik haza.
- Ma aztán jó nagyot csaptam a főnököm asztalára!
- Na, végre! - csillan fel a Kovácsné szeme - És mit szólt hozzá?
- Mit tudom én, szabadságon van.

***
A munkanélküli éppen állást keresni indul, a felesége a szobában 
újságot olvas. Odaszól a férjének:
- Képzeld, keres egy férfit a rendőrség, aki a parkban mutogatja a 
micsodáját, és azzal ijesztgeti a nőket!
Mire a férj:
- És szerinted ez nekem jó állás lenne?

***
Megdöglik az állatkerti gorilla. A botrány elkerülése miatt az ápoló-
nak kell beöltöznie a hétvégi ünnepség idejére. Megy is a dolog szépen, 
eszi a banánt, döngeti a mellét, a kötélen himbálódzás közben azon-
ban véletlenül átzuhan az oroszlán ketrecébe. Ijedtében kiabálni kezd:
- Segítség, engedjenek ki!
Az oroszlán a közelébe húzódik, és halkan odaszól:
- Pofa be te félnótás, a végén még kirúgnak minket!

***
Egy ingatlanügynök eladó lakást mutat az egyik vevőnek:
- Ennek a lakásnak van hátránya is, előnye is. Hátránya az, hogy 
egyik oldalon egy vegyi gyár van a közelben, másik oldalon pedig egy 
vágóhídra néz.
- Na és mi az előnye? - kérdi a vevő.
- Mindig lehet tudni, merről fúj a szél.

***
A falusi iskolában olyan mondatot kell mondani, amiben benne van-
nak azok a szavak, hogy „mennyi”, „ennyi”, „annyi”.
- Pistike, mondj egy mondatot ezekkel a szavakkal! - kéri a taítónéni.
- Mikó anyámék nyem voltak otthony, gondoltam, hogy ki kénye 
mennyi a disznyóknak ennyi annyi.

***
Egy orvostanhallgató érdekes diplomamunka-témát talált: több száz 
beteg kórlapját áttanulmányozta és azt találta, hogy kivétel nélkül 
minden beteg percenkénti szívütés-száma páros szám.
Biztos volt benne, hogy ha megtalálja az okot, talán még az orvosi No-
bel-díj várományosa is lehet. Mikor ezt a rendkívüli felfedezést közölte 
professzorával, az unott arccal a következőt mondta:
- Tudja kolléga, a nővérek úgy mérik a pulzust, hogy fél percig számol-
ják, majd az eredményt megszorozzák kettővel.

HOROSZKÓP OKTÓBERRE
A MÉRLEG hava

„A Mérleg a pillangók tánca a tavaszi napsütésben, Mérleg a tó vizében tükrö-
ződő tavirózsa szirma. Mérleg a gerlék és csókák páros röpte, a páva tolla és az 
őzgida kormos pillákkal árnyalt csepp formájú szeme.

Mérleg a személyesség hajnala.” /Rákos Péter/

KOS: Ebben a hónapban úgy érezheted, hogy minden könnyen megy: újra vonzónak 
találhatsz eddig megunt feladatokat, mert egy új lehetőség bukkan fel, és ébreszti fel 
a fantáziádat. Nagyon jó lesz az intuíciód és a kommunikációs készséged, ami segíthet 
megvalósítani a terveidet. A párkapcsolatodban azonban ne feledd, a kedvesed ugyan 
elnéző, de a kapott sebeket nehezen felejti. 
BIKA: A szerelem terén feszültségre számíthatsz. Ha teheted, utazz el néhány napra – 
lehetőleg egyedül. Idegenben minden sokkal könnyebben átlátható, és rá fogsz jönni, 
hogyan hozhatod helyre a történteket. A munka terén is fontos az elővigyázatosság. 
Hogy ne érjen csalódás, gondosan készülj fel a szakmai megbeszélésekre, főként a vitás 
ügyek rendezésére.
IKREK: Legyél körültekintő, mert elhamarkodottan dönthetsz egy fontos ügyben. Csak 
a leleményességed segíthet, hogy egy elsietett döntés esetén kihúzzon a bajból. Vál-
toztatás iránti igényed jogos, de ez közvetlen környezeteddel konfliktusba sodorhat, 
amit nem lehet könnyen helyrehozni. A közlekedésben legyél fokozottan körültekintő.
RÁK: Hajlamos lehetsz túl sötéten látni a dolgokat,  kollégáid, főnökeid  tettében, ártó 
szándékot vélsz felfedezni. Tanuld meg meglátni a reménysugarakat is, csak úgy tudsz 
jól teljesíteni, így juthatsz előbbre a hivatásában. Ebben a családod sokat segíthet ne-
ked, de időt kell szakítanod arra is, hogy ápold a családi kapcsolataidat. Főleg a párod 
igényli a figyelmességedet.
OROSZLÁN: Bár kellőképpen tüzes típus vagy, most változtatáson töröd a fejed.  A hó-
nap közepétől megnő a személyes vonzerőd, az ellenkező nembeliek csak úgy rajzanak 
körülötted. A karrier házán áthaladó Mars sokat segíthet a munkával kapcsolatban. Ez 
a hónap lehet a nagy tervek ideje. Jegyzeteld fel az összes ötleted, mert annyi lesz, 
hogy a végén valami fontosat elfelejthetsz.
SZŰZ: Elégedett lehetsz önmagaddal, mert mindig egy lépéssel az események előtt 
jársz. Ebben a hónapban helyesen teszed, ha bővíted az ismereteidet, frissíted a szak-
mai tudásodat. Kedvezőnek tűnő munkafeladatokat kapsz. Új helyen, új környezetben 
a régi ötleteidet is nagyra értékelik. Mivel a Nap és a Merkúr bolygó garantálja a sikert, 
változtass bátran.
MÉRLEG: Boldogságos Születésnapot a Mérlegeknek!
Nagyon törekszel a stabilitásra. Döntő lépéseket teszel kapcsolataid felvirágoztatásá-
ért, amiben a papíroknak is szerepe lesz. Sok minden a kapcsolataidon múlik: sokat 
segíthet, ha folytonosan nyitott szemmel jársz, és keresed a lehetőségeket. Használd 
ezt a hónapot az elmúlt időszak iratainak, számláinak, félbemaradt vagy el sem kez-
dett adminisztrációinak rendezésére.
SKORPIÓ: A bolygók most jelentős szerepet játszanak mindennapjaid során. Erőtelje-
sen arra sarkallhatnak, hogy koncentrálj munkádra, így szerencsésen alakulhatnak a 
dolgok, és anyagilag is jól járhatsz. Amennyiben a személyes vágyaid és a lehetőségek 
nincsenek összhangban, előfordulhat, hogy falakba ütközöl. Ezeket a falakat aligha-
nem azok az emberek alkotják, akikben megbíztál.
NYILAS: Változnak az idők. Új lehetőségek bukkannak fel, talán még egy új állást is 
találhatsz, vagy a mostani helyeden lesznek változások. Párkapcsolatodban zűrös na-
pok elé nézhetsz egy rokona miatt, és a kellemetlen helyzeten az sem változtat, ha 
mégoly erősnek érzed is magad kedvesed oldalán. Vonulj kicsit vissza pihenni, hogy 
erőt gyűjthess.
BAK: Nagy bajnoka vagy a rendnek és a fegyelemnek, most mégis újra kell értelmez-
ned a rendszeresség és a módszeresség fogalmát. Hajtani kell, csak később jön el a lazí-
tás ideje. Addig is sok-sok kellemetlenségtől és fölösleges kiadástól menekülsz meg, ha 
rendet tartasz. Pároddal való kapcsolatod most a közös célért való összefogás jellemzi, 
s ha néha el is ragad a fantáziád, ő visszahúz a fellegekből.
VÍZÖNTŐ: Sok mindent kimondasz végre, ami már régóta nyomaszt. Nem baj, mert ez 
felszabadító erőként hat a lelkedre. Egy ideig a komolyság lesz úrrá a szíveden, de ez 
nem jelenti azt, hogy a szerelemnek híján kell lennie, csak azt, hogy sokkal fontosabb 
lesz az amit  érzel; mennyire van összhangban a célkitűzéseiddel, és a lehetőségeiddel. 
Ezért a kaland, a bohóság jelleg eltűnik a kapcsolataiból.
HALAK: Nagyon jó formában vagy, tele ötletekkel, valami miatt mégis visszafogod ma-
gad. Ez a valami elsősorban a lelked, és a lelki társad. Most az egyszer kicsit le kellene 
állítanod, és elmagyaráznod, hogy munkád megőrzéséért dolgozol olyan elszántan. 
Magánéletedben választás elé kényszerülhetsz. A múlt és a jelen dolgai ütköznek, és 
itt kell helyt állnod.

Braun Mária


