
Gazdasági Kamara lesz a vásár társszervezője, és már 
velük is egyeztettünk, illetve egy olyan bizottságot hoz-
tunk létre, amely heti rendszerességgel értékeli a közös 
teendőket, egyeztet a közös fellépésről. A közvállalatból 
jómagam és Zónai József, a kamarából pedig Bagi József 
látja el a vásár előkészítésével kapcsolatos feladatokat. 

Már kidolgoztuk az előkészületek menetrendjét, és 
kialakulóban van az idei vásár arculata is. Az előző évek-
ben a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kapcsolódó 
ágazatok kaptak bemutatkozási lehetőséget, az idén a kis- 
és közepes vállalatoknak, magánvállalkozóknak, s ezen a 
körön belül a vállalkozó nőknek biztosítjuk a vásári sze-
replés lehetőségét. 
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JÚNIUS 4-ÉTŐL ISMÉT NEMZETKÖZI VÁSÁR
Megkezdődtek a sorrendben VIII. Nemzetközi és Re-

gionális Gazdasági Vásár előkészületei, amelyekről Bod-
rogi Béla, a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 
tanácsadóját kérdeztük.

- A közvállalat idei tervében szerepel a vásár megren-
dezése. Miután mérlegeltünk minden tényt, a látogatók 
és a kiállítók körében elvégzett körkérdés eredményeit, a 

térségben megrendezésre kerülő 
vásárok, kiállítások időpontját, 
úgy döntöttünk, hogy idén a vá-
sárt június első hetében, azaz jú-
nius 4-e és 7-e között rendezzük 
meg a szokásos helyen, vagyis a 
sugárúti sportcsarnokban. Az ez-
zel kapcsolatos tájékoztatót eljut-
tattuk az illetékesekhez, vagyis 
tájékoztattuk a polgármestert, a 
városi képviselő-testület veze-
tőit, a Városi Tanács különböző 

területekkel megbízott tagjait, a városi protokoll osz-
tályt. Az önkormányzat is azonnal megtette a szükséges 
lépéseket, kinevezte azokat a tisztségviselőket, akikkel 
együttesen munkálkodunk majd az előkészületeken. A 
képviselő-testületet prof. dr. Radmilo Todosijević, a Váro-
si Tanácsot Ljuben Hristov képviseli, továbbá vállalatunk 
ügyvezető igazgatónője, Ilinka Vukoja alkotja azt a testü-
letet, amely egyezteti a soron következő lépéseket.

A korábbi évekhez hasonlóan a szabadkai Körzeti 

Március 10-én lejárt az a határidő, ameddig 
a bérlőknek be kellett volna fizetniük az éves 
rezervációt. Ez a kötelezettség azokra vonatkozik, 
akik az éves rezervációval kapcsolatos adatlapon azt 
a rovatot jelölték be, hogy ennek a kötelezettségüknek 
egy összegben tesznek eleget.
A közvállalat vezetősége figyelmezteti a befizetést 
elmulasztó bérlőket, hogy április 1-jével nem 
lesz érvényes bérleti szerződésük az adott piaci 
létesítmény használatáról.

FON TOS – FON TOS – FON TOS

Folytatás a 3. oldalon

Iparos termékek a tavalyi vásáron
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Brokkoli 250-350 din/kg
Burgonya 40-60 din/kg
Cékla 30-50 din/kg
Csicsóka 50-60 din/kg
Fejes saláta 15-40 din/fej
Fekete retek 40-50 din/kg
Fokhagyma 200-400 din/kg
Hónapos retek 10-40 din/csomó
Káposzta 20-50 din/kg
Karalábé 20-60 din/db
Karfiol 180-220 din/kg
Kelbimbó 120-150 din/kg
Koktélparadicsom 350-400 din/kg
Lila káposzta 60-100 din/kg
Lilahagyma 80-100 din/kg
Mángold 30-60 din/csomó
Padlizsán 220-250 din/kg
Paprika 20-80 din/db
Paradicsom 160-200 din/kg
Paraj 60-120 din/kg
Pasztinák 80-150 din/kg
Petrezselyem 20-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 10-60 din/db
Sárgarépa 50 din/kg
Sütőtök 70-100 din/kg
Tök 180-200 din/kg
Uborka 180-220 din/kg 
Újhagyma 10-30 din/csomó
Vöröshagyma 40-60 din/kg
Zeller 20-100 din/db
Torma 300-400 din/kg
Bab 220-400 din/kg
Lencse 200 din/kg
Gyömbér 700 din/kg
Dughagyma 100-200 din/kg
Ajvár 300-350 din/kg
Csalamádé 150-200 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Savanyú cékla 100-200 din/kg
Savanyú káposzta 60-100 din/kg

Savanyú paprika 150-250 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Gyümölcs
Alma 20-150 din/kg
Földieper 300-350 din/kg
Körte 190-200 din/kg
Szőlő 420-450 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Avokádó 500 din/kg
Banán 120-140 din/kg
Citrom 110-150 din/kg
Grapefruit 110-120 din/kg
Kivi 200-220 din/kg
Mandarin 130-150 din/kg
Mangó 400 din/kg
Narancs 65-120 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 280 din/l
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 280-350 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 400-800 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 200-300 din/l 
Tejszín 400-600 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak  (tejszínsajt) 

900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100-120 din/kg 
Csirkecomb 280-350 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkemáj 320-360 din/kg 
Csirkemell 380-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 480-500 din/kg 
Csirkezúza 270-300 din/kg
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkeszárny 200-250 din/kg
Darált csirkehús 380-400 din/kg
Pulykacomb 310-500 din/kg

Pulykahát 180-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 760 din/kg
Pulykanyak 280-290 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Gyöngytyúk 600-700 din/kg
Kacsahús 500-600 din/kg
Kacsamáj 2500 din/kg
Kakashús 300-400 din/kg
Nyúlhús 350-450 din/kg
Tyúkhús 300-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-165 din/kg
Amur 350 din/kg 
Aranydurbincs 350 din/kg
Busa 260 din/kg
Cápaharcsa –  filé /mélyh./ 300-

400 din/kg
Csuka 400 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 400 din/kg
Kalmárhal 440 din/kg
Makrahal 320 din/kg
Pisztráng – füstölt 1100 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 600-900 din/kg
Tengeri sügér 950 din/kg
Vegyes áru 
Tojás 8-12 din/kg
Fürjtojás 10 din/kg
Áfonya - aszalt 2000 din/kg
Aszalt meggy 1300 din/kg
Aszalt sárgabarack 550-700 din/kg
Aszalt szilva 250-450 din/kg
Brazíliai dió 1300-1500 din/kg
Datolya 450-500 din/kg
Dióbél 700 din/kg
Földimogyoró 450-500 din/kg 
Füge 450-500 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Indiai dió 1200 din/kg
Mák 500-680 din/kg

Mandulabél 1000-1200 din/kg 
Mazsola 450-600 din/kg 
Mogyoróbél 700-1200 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Tökmag 650-800 din/kg 
Vörös áfonya 800-850 din/kg
Gomba 180-1000 din/kg
Krémes lap 160-220 din/pár
Méz 400-650 din/kg 
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 600-700 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 80-100 din/szelet
Háziszappan 120 din/db
Szaporítóanyag
Áfonya, ribizli 200 din/db
Dió 350 din/db
Körte, sárgabarack,  cseresznye 

250 din/db
Málna 50 din/db
Meggy, oszlopos alma 300 din/db
Naspolya 250 din/db
Rózsatő 100-120 din/db
Szilva, alma 150 din/db
Szőlő, szeder 100 din/db

Takarmány
Árpa 22-25 din/kg
Búza 22-25 din/kg
Bükköny 110-120 din/kg
Fénymag 120-130 din/kg
Hereszéna 100-300 din/bála
Kendermag 250-270 din/kg
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 18-22 din/kg
Kukoricadara 25-30 din/kg
Napraforgó - csemege 100-150 din/l
Napraforgó 40-50 din/kg
Rozs 70 din/kg
Szalma 100 din/bála
Széna 150-200 din/bála

/Márc. 21-i árak/
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Mivel megkezdődtek az EU és Szerbia csatlakozási 
tárgyalásai, a kis- és közepes vállalatok képviselői szá-
mára szeretnénk megmutatni az Európai Unióba vezető 
utat, azokat a buktatókat, amelyek ezen az úton és a csat-
lakozást követően várnak rájuk, hogy minél könnyebben 
küzdjék le az akadályokat. A vásár szakmai programját 
és a tervezett tanácskozásokat is ennek jegyében készít-
jük elő. Arról is megkezdődtek a megbeszélések, hogy az 
idén melyik bemutatkozó ország vállalná magára a házi-
gazda szerepét.

A sportcsarnokot lefoglaltuk, a szerződést aláírtuk és 
mondhatom, hogy a Stadion Közvállalat korrekt félnek 
bizonyult a megbeszélések során.

Úgy vélem, hogy idejekorán hozzáláttunk az előké-
születekhez, hiszen bármennyire is furcsán hangzik: sür-
get bennünket az idő. Ha szeretnénk tiszteletben tartani 
az előírásokat – márpedig közvállaltként különösen szi-
gorú szabályok vonatkoznak ránk – akkor a közbeszerzé-
si eljárásokat is idejében meg kell hirdetnünk. Mivel sze-
retnénk, ha a gazdasági vásár legalább olyan színvonalas 
legyen, mint az előző években volt, akkor az esetleges be-
szállítóktól is jó minőségű munkát kell megkövetelnünk.

A következő összejövetelen már a vásár jelmondatát is 
elfogadjuk, és sor kerül az első sajtótájékoztatóra is. Tehát 
a magunk részéről mindent megteszünk a vásár sikere 
érdekében, s abban bízunk, hogy ehhez az éves tervben 
szereplő pénzügyi támogatást is megkapjuk a várostól 
valamint a tartományi költségvetésből.      

Folytatás az 1. oldalról ÚJRA VIZSGÁN A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 
RENDSZER

A Certop Nemzetközi Tanúsítványozó Cég ellenőrei már-
cius utolsó napján látogatnak el a Szabadkai Piacok KKV-ba, 
hogy elvégezzék a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgála-
tát. Erről beszél Zónai József, a közvállalat vezetőségének a 
minőséggel megbízott képviselője.

- A közvállalat tavalyelőtt vezette be az integrált minőség-
biztosítási rendszert, ennek újabb egyéves működését tekintik 
majd át az ellenőrök. Ezt megelőzően nekünk el kellett vé-
geznünk az integrált rendszer működését, azaz minden egyes 
dolgozónk a maga területén megvizsgálta, hogy az adott fela-
dat- illetve munkakörben a minőségbiztosítási rendszerrel ösz-
szhangban zajlottak-e a folyamatok. Ez azt is jelentette, hogy 
a vállalaton belül minden egyes munkafázissal, tevékenység-
gel kapcsolatos dokumentációt, eljárásrendet elemeztünk, és 
minden olyan esetben, amikor bizonyos nem megfelelőséget 
tártunk fel, el kellett végeznünk a korrekciót. Szerencsére csak 
minimális beavatkozásokra volt szükség, vagyis a rendszer 
működésének apróbb finomítását kellett megoldanunk. Ezzel 
a munkával épp most, március 22-én végeztünk. Ez az ellenőr-
zés egyébként nagyon fontos a számunkra, hiszen jövőre jár 
le a 3 évre kiadott nemzetközi értékű és érvényű tanúsítvány, 
amikor a teljes rendszert újra kell tanúsíttatnunk, így tulajdon-
képpen a most elvégzett munka részben már az újratanúsítvá-
nyozást is szolgálja.  

Úgy érzem, hogy az elmúlt évben is mindent megtettünk 
a minőségirányítási rendszer megfelelő működése érdekében, 
és remélem hogy a CERTOP auditorai újabb egy évre megerő-
sítik a Szabadkai Piacok KKV számára kiadott tanúsítványt.

A tavalyi audit részlete
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A LOKÁLIS PIACOKRÓL
A szép idő beálltával a lokális piacok is fokozatosan életre 

kelnek. Erről beszél Janó Sándor, a piacok koordinátora:
- A rendelkezésre álló helyeken mind többen kezdték meg 

az idényjellegű áru forgalmazását. Az árusítóhelyek bérleti 
díja nem változott a tavalyihoz képest 
és az árusítás feltételei sem módosul-
tak. A közvállalat ügyeletesei minden 
nap bejárják ezeket a piacokat, ösz-
szegyűjtik és elszállítják a hulladékot, 
szemrevételezik a felszerelést és ha 
szükség van valamilyen javításra, jel-
zik a műszaki osztály felé. Jelenleg a 
Makkhetesen, a Majsai úton, az Elekt-
rovojvodinánál és a Zorkánál működik 

ilyen lokális piac, emellett pedig a város különböző pontjain 
további 22 helyen lehetséges az idényjellegű termények, ter-
mékek árusítása.

A Majsai úti piac

A felügyelőség folyamatosan ellenőrzi a közvállalat tevé-
kenységét, de az árusokat is, ezért már most arra szeretném 
figyelmeztetni a bérlőket, hogy ők maguk is kötelesek rendet 
tartani az árusítóhelyek környékén és a Piacok rendjéről szóló 
rendelettel összhangban tiszteletben kell tartaniuk a munka-
időt és a béreltnél – kijelöltnél nem foglalhatnak el nagyobb 
/köz/területet sem. Ugyanakkor az árukínálatot sem módo-
síthatják önkényesen, vagyis ha zöldség- és gyümölcsárusí-
tásra béreltek helyet, akkor az adott helyen nem „működtet-
hetnek” vegyeskereskedést.

Piac a Zorkánál
Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.

Tel.: 024/521-100

Gazdag virágkínálat 
 március 8-ra

A piacokon és környékükön a nők napjára igen gazdag 
volt a virágkínálat és az árusokkal sem voltak különösebb 
gondjai a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalatnak. 
Díszcsomagolásban a szegfű 80-100, a gerbera 100-150, a ró-
zsa pedig 150-250 dinárba került. A tulipánokért 120 dinárt 
kértek. Cserepes virágból is gazdag volt a választék, áruk pe-
dig 100 és 600 dinár között alakult – vagyis nagyjában az egy 
évvel korábbi árakon kínálták a nőnapi virágokat. Az árusok 
többsége elégedett volt a forgalommal, a közvállalatban pe-
dig ezúttal is elégedetten nyilatkoztak a felügyelőséggel és a 
kommunális rendőrséggel való együttműködésről.
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Kukorica hibridek kiválasztása
Folytatás a januári számból
A korábbi számban szó volt már arról, hogy a termelőnek számos tényezőt kell figyelembe vennie, amikor a termesztendő 

kukorica hibridet választja ki. Akkor már elmondtuk, hogy számos ún. sávos /split/ kísérlet zajlik Szerbia-szerte, s hogy a kísérletek 
egyik lebonyolítója a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat. A folytatásban bemutatjuk a szolgálat kísérleteibe bevont hibridek 
előző három évben elért eredményeit. Helyhiány miatt nem ismertetünk minden hibridet, hanem csak a legeredményesebbeket 
tekintjük át. Fontos hangsúlyozni, hogy az átlagba beszámítjuk a 2012. évet is, amikor a kísérleti hibridek terméseredménye 700-2500 
kilogrammot tett ki hektáronként.

1. táblázat Átlagos kukorica-hozamok a sávos elrendezésű kísérleti parcellákon 2011-2013-ban 

FAO Cég Hibrid Átlag 2011 - 2013
% nedvességt. kg/ha 14% nedv. zart.

390 KWS KWS 3381 13,8 7150
400 RAGT Futurixx 13,5 7064
400 KWS Kitty 14,6 6968
590 RAGT Tyrexx 18,2 6842
400 ZP ZP 434 14,1 6789
590 GENETC PLUS Pamela 15,9 6721
300 ZP ZP 341 14,1 6718
430 RAGT Axxo 13,9 6699
300 KWS Krabas 13,5 6543
560 RAGT Exupery 17,1 6487
300 KWS Karmas 14,1 6463
520 OS OS 515 15,7 6384
450 GENETC PLUS Rada 13,4 6187
600 ZP ZP 666 16,7 6176
600 KWS Korimbos 16,0 6090
300 RAGT Rulexx 14,7 6022
480 MAISADUR MAS 53.B  13,8 5984
450 AS AS 54 15,0 5948
600 ZP ZP 600 16,1 5562

A táblázatból kitűnik, hogy a 19 hibridből 12 a 300-as és 400-as FAO érési csoportokhoz tartozik. Szabadka környékére jellemző 
a valamivel könnyebb mechanikai összetételű talaj, amelynek kisebb a vízfelvevő kapacitása, valamint nincs elég csapadék a nyári 
hónapokban.  Épp emiatt a rövidebb vegetációs idejű hibrid kukoricák többnyire sikeresen megtermékenyülnek július 5-ig, ezáltal 
elkerülik a forróságot, amely a későbbi érési idejű kukoricák megtermékenyülését kísérik. Ez az egyik oka annak, hogy a korai 
hibridek miért adnak nagyobb hozamot. 

A korai /korábbi/ hibridek betakarítása általában szeptember utolsó harmadában kezdődik, így elegendő idő marad arra, hogy 
a talajt előkészítsék a kalászosok vetéséhez. Azokban az években, amelyekben késik a betakarítás, a korai hibridek szemtermésének 

2-5%-kal kisebb a nedvességtartalma, mint a kései hibrideké, ami 
jelentős mértékben kihat a kukorica árára ha figyelembe vesszük a 
szárítási költségeket. 

Azoknak a termelőknek, akik csövesen takarítják be a kukoricát, a ZP 
341 vagy ZP 434-es hibrid vetését javasoljuk. Ezek a hibridek kimagasló 
hozamokat adnak, amelyek nem maradnak el a legjobb külföldi 
hibridek mögött. Csupán lassabban csökken a nedvességtartalmuk, de 
ez nem számít a csöves berakarításnál.  A fosztás és a szárról történő 
tépés kitűnő, csakúgy, mint a szem minősége. Csöves betakarításhoz a 
soron belüli tőtávolság 24-25 cm kell hogy legyen, míg a szemtermés 
betakarításához a jó és termékeny talajokon a tőtávolság 22,5 cm. A kései 
ZP és NS hibridek ugyancsak alkalmasak a csöves betakarításra.

A KWS 3381-es hibrid az egyik legjobb szemtermést adó hibrid, 
amely különböző éghajlatú években magas és stabil hozammal fizet. 

2010-ben az átlaghozam 13,5 t/ha, 2011-ben pedig 12 t/ha tett ki. A bemutatott hibridek mellett ki kell emelni az olyan hibrideket 
is, mint a  PR37N01, PR37F73, DKC 5276, DKC 4590, Ulyxxe, amelyek nem szerepeltek ebben a hároméves kísérlet-sorozatban, de 
amikor vizsgálták őket, rendre nagyon magas átlaghozamokat adtak.  Meg kell jegyezni, hogy némely cégek nem vettek részt 
ezekben a kísérletekben.

A sávos kísérletek segítenek a termelőknek, hogy kiválasszanak illetve megpróbáljanak újabb hibrideket a saját földjükön, 
először kisebb területen, majd ha kielégítő eredményeket adtak, akkor vethetik nagyobb területeken is. 

Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
Meséli egy férfi a kocsmában: 
- Képzeljétek, tegnap este amikor itt iszogattam veletek, egy fickó 
betört a házamba! 
- És, mi történt? - kérdik a többiek. 
- Agyrázkódást kapott, és kitört hat foga... A feleségem ugyanis azt 
hitte, megint én megyek haza részegen, és jól megverte!
***
- Mit tartasz ebben a dobozban? 
- Az anyósom hajtincsét. 
- Ez igazán megható. 
- Szerinted. Én azóta szedtem össze, amióta ő főz nálunk...

***
Petike hegedűórára gyakorol. Megkérdezi a bátyjától: 
- Szerinted jól játszom? 
- A rádióban kellene szerepelned. - feleli a tesó. 
- Tényleg? Annyira tetszik a zeném? 
- Nem, de akkor ki tudnálak kapcsolni.

***
- Az az érzésem, hogy a vőlegényem nős. 
- Miből gondolod? 
- Tegnap rúzsnyomokat hagytam az arcán, és ma ugyanott egy kék 
folttal az arcán jött hozzám.

***
- Főnök úr, kérek egy nap rendkívüli szabadnapot. Szeretnék elmenni 
az anyósom temetésére. 
- Én is barátom, én is...

***
Friss jogosítványos lány először viszi haza az édesanyját. Amikor 
megérkeznek, az anya kiszáll, és azt mondja: 
- Nagyon szépen köszönöm! 
- Szívesen, máskor is - mondja a lány. 
- Nem neked szóltam - válaszolja az anya. - Hanem Istennek!

***
A falusi kocsmába bemegy egy városi fickó. Leül iszogatni, majd ami-
kor észreveszi a sarokban ülő csinos nőt, odamegy hozzá, és megkér-
dezi: 
- Hölgyem, lefeküdne velem 10 dollárért? 
A nő mellett ülő helybéli erre szó nélkül előveszi a pisztolyát és lelövi 
a fickót. 
- Ó, köszönöm, hogy megvédte a becsületemet! - hálálkodik a nő. 
- Becsület? Ugyan már! Egyszerűen csak nem hagyhattam, hogy egy 
városi bunkó felverje az árakat!

***
Egy férfi meséli a haverjának: 
- Képzeld, a bátyám egy ezermester. A múltkor csinált magának egy 
olyan járgányt, aminek a motorja egy Fordé volt, a sebességváltója egy 
Volkswagené, a kipufogó meg egy Mercedesé. 
- És, mi lett belőle? 
- Másfél év felfüggesztett.

***
Egy nő az autójával átmegy a piros lámpán. Bíróságra kerül az ügy, a 
tárgyaláson kérdi a bíró: 
- Foglalkozása? 
- Tanárnő vagyok - mondja az elkövető. 
A bírónak felcsillan a szeme: 
- Tudja hölgyem, évek óta várok arra, hogy egy tanárnő üljön a 
vádlottak padján. 
Odafordul a teremszolgákhoz: 
- Hozzanak be egy táblát, pár kiló krétát, a vádlott pedig írja fel 100-
szor a táblára, hogy „Többet nem megyek át a piros lámpán!“
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KOS: Ebben a hónapban valahogy rengeteg tennivalód akad. Folyamatosan sza-
ladgálsz, sok ügyet kell elrendezned. Rengeteg emberrel kerülsz kapcsolatba. 
Eközben számíthatsz arra is, hogy ez nem mindenkinek fog tetszeni. Ezekben a 
napokban könnyen eluralkodhat rajtad a kapkodás, de légy türelemmel, idővel 
minden elrendeződik.
Szerencseszámod: 18, 27, 9
BIKA: Ha eddig frusztráltnak érezted magad, akkor most jön a pozitív változás. 
Váratlan, de kedvező fordulatokat lesznek az életedben. Eljött ez ideje, hogy vesz-
teségek minimalizálásával tudj előre mozdulni. Figyelj oda, a környezetedben van 
valaki, aki nem tartja be a szavát, ő okozhatna fejfájást, de komolyan nem hátrál-
tathat téged semmiben.
Szerencseszámod: 24, 6, 15
IKREK: A hivatásodban siker koronázhatja eddigi erőfeszítéseidet, érdemes volt 
kiállnod az elképzeléseid mellett. Minden jól alakul, az élet minden területén. 
Amennyiben a párkapcsolatodban nehéz életszakaszon vagy túl, most végre al-
kalmad lehet a megkönnyebbülést is megélned. Utazz el. Minél hosszabb útra 
indulsz, annál jobban fogod érezni magad.
Szerencseszámod: 23, 5, 14
RÁK: Kedves vagy, finom és közvetlen. Munkahelyi környezeted most igen barát-
ságos. Igaz, az átszervezésekkel járó feszültségek miatt néha túlfűtött is lehet a 
hangulat, de pánikra nincs okod. Ha mégis változik, akkor inkább javadra lesz. A 
szenvedélyes szerelem házában járó Nap megnöveli a körülötted legyeskedő ellen-
kező nembeliek számát. 
Szerencseszámod: 29, 2, 16,
OROSZLÁN: Kitartó, határozott cselekedetek jellemeznek ezekben a napokban. 
Feladataid most azt igénylik, hogy komoly elszántsággal old meg azokat. Szükség 
lesz a monotónia-tűrésre, türelemre is, mert a dolgok most lassabban haladnak, 
mint máskor. Időnként fáradtnak, lehangoltnak érezheted magad. Fogyassz több 
zöldséget, gyümölcsöt. 
Szerencseszámod: 19, 22, 28, 13, 4
SZŰZ: Az átlagosnál is jobban törekszel a kiszámíthatóságra, a tervszerűségre. 
Híres maximalizmusod miatt most az önostorozási képességed is felerősödhet, és 
szüntelenül keresed saját magadban a hibát. Lazítsál, próbáld állandóan dolgozó 
elmédet pihentetni, tanulj valami olyat, ami nem logikus gondolkodáson alapszik, 
éleszd fel jobb agyféltekédet.
Szerencseszámod: 23, 5, 14,
MÉRLEG: Minden kitisztul körülötted, tisztábban látod ügyes-bajos dolgaidat, 
mint az előző hetekben. Most reálisabb képet kaphatsz, könnyebben utánanéz-
hetsz és megoldasz egy olyan problémát, mellyel már birkózol egy ideje. Némi 
gondot még azért jelenthet, hogy amit olyan zseniálisan kitaláltál, átültesd a gya-
korlatba, és elkezdd megvalósítani.
Szerencseszámod: 24, 15, 6
SKORPIÓ: Az élet nagyszerű rendező, jobb fordulatokat tartogat, mint amit el-
képzeltél magadnak. Utazásra, világjárásra, új kapcsolatok alakítására igazán jó 
időszak ez a pár hét. A hónap végén a szerelmi életed ugyancsak jól alakul. A mun-
kával kapcsolatosan úgy érezheted, valaki a pozíciódra tör. De ez nem igaz.
Szerencseszámod: 18, 9, 27
NYILAS: A pozitív hozzáállás az életed minden dolgában segíthet, így a társkap-
csolatban is. Ne vedd a lelkedre a kedvesed morgolódását. Ha zsémbel, légy türel-
mes hozzá, cirógasd meg. Amennyiben olyan érzésed van, hogy, a munkatársaid 
forralnak valamit ellened, minél jobban kommunikálsz velük, annál inkább elke-
rülhető a félreértés. 
Szerencseszámod: 21, 3, 12, 30
BAK: A szerelemben kalandos időszak áll előtted, ami csak akkor nem okoz gon-
dot, ha már tartós párkapcsolatban élsz. A munka, a kötelességek tekintetében 
most számonkérésre számíthatsz. Hajlamos is lehetsz ezért többet vállalni magad-
ra. Egy zseniális lépéssel új egzisztenciát teremthetsz magadnak, aminek párod is 
örül. 
Szerencseszámod: 17, 26, 8
VÍZÖNTŐ: Időnként úgy érzed, hogy túl sok követelménynek kell megfelelned, 
sok az, amit a családban vagy a munkahelyeden veled szemben támasztanak. Ez 
biztos jele annak, hogy fáradt vagy, pihenned kell – különben örömmel fogadnád 
a kihívásokat! Kapcsolódj ki, esetleg kirándulj, sétálj a természetben, ha az idő 
megengedi.
Szerencseszámod: 17, 13, 26
HALAK: Túl sok változatosságot nem ígér ez az időszak számodra. Kötelességtudó-
an teszed a dolgodat, és menetelsz a céljaid felé. Azonban ebben az időszakban se 
hanyagold el kapcsolataidat. Szakíts mindig időt társasági életre is, szórakozásra, 
lazításra, különben könnyen lehetnek egészségügyi problémáid. 
Szerencseszámod: 21, 30, 3, 12
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