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Ingyenes példány

A FIZETÉSI HATÁRIDŐKRŐL

szerződést kötni az üzlethelyiség – piaci árusítóhely bérletéről.“  
A másik Értesítés a hiánypótlással kapcsolatos és így szól:
„A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél elvégzett adatel-

lenőrzést követően megállapítottuk, hogy a gazdasági szervezetek 
nyilvántartásában a székhely bejelentése mellett nem jelentették be 
az üzlethelyiségen kívüli árusítóhelyek – piaci asztalok lokációját, 
amelyeken kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak.

A gazdasági társaságokról szóló törvény (SZK Hivatalos Köz-
lönyének 36/2011 és 99/2011 sz.) 87. és 569. szakaszai, valamint a 
gazdasági társaságok bejegyeztetéséről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönyének 55/2004, 61/2005 és 111/2009 és más törvények) 43a., 49., 
65., 66. és 79. szakaszai alapján kérjük Önt, hogy a Gazdasági Nyil-
vántartási Ügynökségnél minél rövidebb határidőn belül jegyez-
tesse be az üzlethelyiségen kívüli árusítóhelyet – piaci asztalt a 
Szabadkai Piacok KKV hatáskörébe tartozó piacon, mivel ellen-
kező esetben nincs jogalap Önnel szerződést kötni az üzlethelyiség 
– piaci árusítóhely bérletéről, ezáltal piacainkon nem folytathat gaz-
dasági tevékenységet.“

- Ezekből a bérlőkhöz eljuttatott értesítésekből is látható, hogy 
kötelezettségeiknek rövid határidőn belül eleget kell tenniük. A Sza-
badkai Piacok KKV köteles minden hónapban ellenőrizni az APR-nél 
az adatokat és súlyos büntetések terhe mellett kénytelenek leszünk 
felbontani a bérleti szerződéseket illetve az éves bérleti szerződéseket 
minden olyan bérlőnkkel, aki nem tesz eleget törvényes kötelezett-
ségének. A szerződéseket már szeptembertől kénytelenek leszünk 
felmondani, ezért kérjük bérlőinket, hogy vegyék komolyan ezt a fi-
gyelmeztetést.

KÖTELEZŐ A KISKERESKEDÉSEK BEJEGYEZTETÉSE
A Szabadkai Piacok KKV piacain mintegy száz bérlő folytat üzlethe-

lyiségen kívüli kiskereskedelmi gazdasági tevékenységet /piaci asztalról/. 
Az érintettek törvényes kötelezettsége ezt a tevékenységet bejegyeztetni a 
Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél /APR/. Az illetékes felügyelősé-
gek által végzett ellenőrzése során kiderült, hogy az érintett bérlők jó része 
nem, vagy csak részben tett eleget ennek a kötelezettségének. Erről nyilat-

kozik a Közlönynek Josipa Vojnić Tunić, a 
Szabadkai Piacok KKV jogásza.

- A felügyelők megvizsgálták a Sza-
badkai Piacok Kommunális Közvállalat-
ban található dokumentációt valamint 
a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség 
kimutatásait és az egyes bérlők dokumen-
tációjában számos hiányosságot tártak fel. 
Részben az történt, hogy a bérlők bizonyos 
idő után bejelentették az APR-nél a gazda-
sági tevékenység beszüntetését/felfüggesz-
tését, mások esetében pedig a bejelentett 
adatok nem teljesek, mert a kiskereskedés 

székhelye mellett nem jelentették be az üzlethelyiségen kívüli gazdasági 
tevékenység /piaci asztalok/ helyét, minden egyes asztalra külön-külön.

A KKV köteles tiszteletben tartani az előírásokat és köteles az illetékes 
szervek utasításai szerint eljárni, így mi is elvégeztük az APR-nél az elle-
nőrzést és az adatok alapján a kiskereskedéssel foglalkozó bérlőinknek két 
Értesítést küldtünk ki. Az egyik a tevékenység kijelentésével/felfüggeszté-
sével, a másik pedig a hiánypótlással kapcsolatos. Az első Értesítés szövege 
a következő:

„A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél elvégzett adatellenőrzést 
követően megállapítottuk, hogy a gazdasági szervezetek nyilvántartásá-
ban bejelentették a tevékenység felfüggesztését és törölték cégüket a Vál-
lalkozók nyilvántartásából.

A kereskedelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönyének 
53/2010 és 10/2013 sz.), a gazdasági társaságokról szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönyének 36/2011 és 99/2011 sz.), a gazdasági társaságok 
bejegyeztetéséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönyének 55/2004, 
61/2005 és 111/2009 – és más törvények) alapján tájékoztatjuk Önt arról, 
hogy amennyiben rövid határidőn belül a Gazdasági Nyilvántartási 
Ügynökségnél nem jegyezteti be üzletét a gazdasági társaságok nyil-
vántartásába, és nem jelenti be az üzlethelyiségen kívüli árusítóhelyet, 
amelyen kereskedelmi tevékenységet folytat – a jövőben a Szabadkai 
Piacok KKV hatáskörébe tartozó piacokon nem folytathat kereskedel-
mi tevékenységet, mivel a Bejegyzésről szóló határozat és az üzlethe-
lyiségen kívüli árusítóhely/ek bejelentése nélkül nincs jogalap Önnel 

Az utóbbi időben a bérlők egy része rendszertelenül fi-
zeti a piaci asztalok, árusítóhelyek bérleti díjait. Épp ezért 
emlékeztetjük tisztelt bérlőinket, hogy az adott hónapra 
az esedékes bérleti díjat az előző hónap 25-éje és az adott 
hónap 5-éje (pl. szeptemberre augusztus 25-e és szeptember 
5-e) között kell befizetni.

Ugyanakkor szeretnénk emlékeztetni bérlőinket arra is, 
hogy ha valaki két hónapig nem fizeti az árusítóhely(ek) 
utáni bérleti díjat, függetlenül a megkötött éves bérleti 
szerződéstől, a Szabadkai Piacok KKV nem köteles számára 
fenntartani az adott asztalt, és azt bárki más igényelheti és 
bérbe is veheti.
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 200-400 din/kg
Burgonya 25-40 din/kg
Cékla 60-80 din/kg
Csemegekukorica 10-15 din/cső
Csillagtök 60 din/kg
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fokhagyma 200-250 din/kg
Kapor 20-30 din/csomó
Káposzta 30-40 din/kg
Karalábé 25-40 din/db
Karfiol 60-80 din/kg
Koktélparadicsom 150 din/kg
Lencse 200 din/kg
Lilahagyma 60-70 din/kg
Mángold 30-50 din/csomó
Padlizsán 100 din/kg
Paprika 3-15 din/db
Paradicsom 50-100 din/kg
Paraj 100-120 din/kg
Petrezselyem 40-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 15-20 din/cs.
Póréhagyma 40-80 din/db
Rukkola (borsmustár) 1000 din/kg
Sárgarépa 40-50 din/kg
Tök 10-40 din/db
Uborka 40-120 din/kg
Vöröshagyma 30-40 din/kg
Zeller 30-60 din/db
Zöldbab 60-100 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-100 din/kg
Füge – friss 300 din/kg
Görögdinnye 10-15 din/kg
Körte 60-120 din/kg
Málna 350-400 din/kg
Nectarin 50-70 din/kg
Őszibarack 30-100 din/kg
Sárgadinnye 25-40 din/kg
Szeder 250-400 din/kg 
Szilva 35-50 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 180-200 din/kg
Banán 130 din/kg
Citrom 330 din/kg
Grapefruit 150 din/kg
Narancs 160 din/kg
Tejtermékek 
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 250-350 din/kg
Kecsketúró 800-900 din/kg
Öntött túró 400 din/kg 
Sajtok 350-1000 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 300 din/l 
Tejszín 500 din/l

Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak  (tejszínsajt) 

800 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-120 din/kg 
Csirkecomb 320-350 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 280-400 din/kg 
Csirkemell 420-480 din/kg 
Csirkemell cs/n. 520-590 din/kg 
Csirkeszárny 200-250 din/kg 
Csirkezúza 250-300 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Gyöngyös 700 din/db
Kacsahús 450-500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 310-560 din/kg
Pulykahát 180-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 760-800 din/kg
Pulykanyak 280-290 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Tyúkhús 320-400 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt szilva 400 din/kg
Brazíliai dió 1300 din/kg
Dióbél 850 din/kg
Földimogyoró 450 din/kg 
Füge 500 din/kg
Fűszerpaprika 700-1000 din/kg
Gomba 220-1000 din/kg
Indiai dió 1100-1200 din/kg
Mák 580-680 din/kg
Mandulabél 1000 din/kg 
Mazsola 400 din/kg 
Mogyoróbél 800 din/kg
Pistácia1400 din/kg
Tojás 6-12 din/kg
Tökmag 600-700 din/kg 
Vörös áfonya 700 din/kg
Fagylalt-tölcsér 90-150 din/
csomag
Krémes lap 250 din/pár
Méz 450-700 din/kg 
Réteslap 220 din/kg
Sütemények 600-700 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Torta 50-70 din/szelet

/Aug. 17-i árak/

A PIACI MÉRLEGEK 
HITELESÍTÉSE

A POLCOK  
ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL

Július közepén a bérlők egy tájékoztatót – emlékeztetőt 
kaptak arról, hogy a mérésügyről szóló törvény (SZK Hiva-
talos Közlönyének 30/2010 szám) 5.,17., 19., 20., 21., 39., 40. és 
47. szakaszaival, továbbá a kereskedelemről szóló törvény 
(SZK Hivatalos Közlönyének 53/2010 és 10/2013 számai) 
7., 25., 55., 57., 58. és 74. szakaszai, továbbá a fogyasztók 
védelméről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönyének 
73/2010 száma), 19., 21., 148. és 151. szakaszai, valamint az 
árusítóhely bérleti szerződése 4. szakaszának 11. bekezdé-
sével összhangban (melyet a Szabadkai Piacok Kommuná-
lis Közvállalattal kötöttek meg) kötelesek mérőeszközeiket 
összehangolni a műszaki és mérésügyi követelményekkel, 
hogy megkaphassák a mérőeszköz típus-jóváhagyásáról 
szóló bizonylatot. Ugyancsak emlékeztettük a bérlőket, 
hogy kötelesek hitelesíttetni mérőeszközüket, hogy elke-
rüljék az esetleges gondokat az illetékesek – a Szerb Köz-
társaság Mérésügyi és Nemesfém-hitelesítő Igazgatósága 
illetve a piaci felügyelőség részéről történő ellenőrzéskor. 
Ezzel elkerülik a magas büntetéseket, amelyeket a piaci 
felügyelőség róhat ki a szabálytalan mérőeszköz haszná-
latáért.  

Azóta már a köztársasági Mérésügyi és Nemesfém-hi-
telesítő Igazgatóság munkatársai megkezdték a mérlegek 
ellenőrzését. Először a Harcosok Sorakozója-lakótelepi 
Zöldikén jártak, az ellenőrzések pedig a többi piacokon is 
folytatódnak, különösen, ha mérési csalás miatt az Igazga-
tósághoz panasz érkezik a vásárlók részéről. 

A Közlöny előző számában emlékeztettük a Szabadkai 
Piacok KKV igazgatása alá tartozó piacok bérlőit, hogy Az 
árusítóhelyek bérleti szerződése 4. szakaszának 3. bekez-
désével összhangban tilos az árusítóhelyek, piaci asztalok 
méretének/felületének a megnövelése. Ugyanakkor jelez-
tük, hogy megkezdődik ezeknek a kiegészítőknek, tol-
dalékoknak, polcoknak az eltávolítása, amire a vásárlók/
fogyasztók mind gyakoribb panaszai miatt volt szükség, 
ugyanis mind többen kifogásolták, hogy ezek a bővít-
mények akadályozzák a haladásukat. Kértük a bérlőket, 
hogy augusztus 1-ig távolítsák el a piaci asztalok elején 
elhelyezett polcokat, tovább, hogy az átjárhatóság biztosí-
tása érdekében ne pakolják túl az asztalok elejét. 

A Szabadkai Piacok KKV munkatársai A piacok rend-
jéről szóló rendelettel összhangban megkezdték a piaci 
asztalok/árusítóhelyek ellenőrzését. Ezzel a munkával 
egyes piacokon már végeztek, másutt pedig erre rövide-
sen sor kerül, és rövidesen kijelölik azt a területet, ame-
lyen kívül tilos lesz az áruk kirakása.
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A z  ő s z i  b ú z a  v e t é s e

MEGEMLÉKEZÉSÜL

A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 
hogy bérlőnk

OSZLÁNSZKI ERZSÉBET
SZÜL. Tekinder

(1932–2014)

életének 83. esztendejében elhunyt.
Nyugodjon békében!

A mezőgazdasági termelők az utóbbi időben gyakran talál-
koznak a „klímaváltozás“ fogalmával, ezeknek a változásoknak a 
következményei pedig nem ritkán kifejezésre jutottak a termelésre 
gyakorolt hatásukon keresztül. 

Az előző két évben Szabadka térségében az őszi kalászosok ve-
tése idején optimális volt a talaj nedvességtartalma, ami lehetővé 
tette, hogy jó minőségben és idejekorán végezzék el a vetéshez a 
talaj-előkészítést. Ősszel a hőmérséklet is jóval magasabbak vol-
tak az éghajlati átlagnál (az 1980-2010 közötti időszakban). 2012 
októberében a havi középhőmérséklet 3,2 0C-kal haladta meg az 
éghajlati átlagot, 2013 októberében pedig ez az érték 3,8 0C-kal 
volt magasabb.  2012 novemberében a havi középhőmérséklet 4,5 
0C-kal, 2013 novemberében pedig az éghajlati átlagtól 4,8 0C-kal 
volt magasabb. Ilyen körülmények közepette – ha a vetést október 
1-je és 15-e között végezték el, a vetés már 8 nappal az aratás után 
kelésnek indult, a bokrosodás pedig további 15-20 nappal később 
következett be. A viszonylag enyhe teleknek és a hótakarónak kö-
szönhetően a vetések jól teleltek át, buja volt tavasszal a növény-
zet, ami a vegetáció későbbi időszakában a vetések megdőléséhez 
vezetett. Az enyhe tél következtében 2014-ben korán jelentkeztek 
a növényi betegségek, intenzíven fejlődtek és megjelent a sárga le-
vélrozsda (Puccinia striiformis). Ez a betegség rendkívül káros, és 
ahol elmaradt a megfelelő védekezés, megfeleződtek a hozamok. 
Ki kell emelni, hogy ez a betegség a nyugat-európai területekre 
jellemző, nálunk nem jelentkezett tömegesebben, ezért az itteni 
fajtákba nem épültek be a betegségre ellenálló gének (kivéve a NS 
Ilinas és a NS 40S fajtákat). 

Hangsúlyozni kell azt is, hogy az előző két évtől eltérően 2011-
ben száraz volt az ősz, nehéz volt a talajt előkészíteni a vetésre, a 
vetések csak novemberben kezdtek el kelni, miután október végén 
esett eső. 

A felsoroltak alapján a kalászosok termelése, a magas hozamok 
biztosítása érdekében a következőket ajánlhatjuk:

– az alaptrágyázást a talajelemzés eredményei alapján kell el-
végezni, ha pedig ez elmaradt, hektáronként 50 kg tiszta nitrogént 
és mintegy 60-80 kg foszfort kell használni. Káliumot olyan tala-
joknál kell hozzáadni, amelyeknél a kálium-tartalom nem éri el a 
15 mg/100 grammot

– optimális vetési körülmények között (jó talajnedvesség, korai 
elővetemények) az árpákat október 5-e és 15-e között kell elvetni, 
a többsoros árpánál hektáronként 150-160 kg vetőmaggal, a sörár-
páknál pedig 180-190 kg vetőmag/ha (300-350 csírázó szem négy-
zetméterenként)

– a korábbi vetés után ellenőrizni a tetvek és kabócák megjele-

nését, szükség esetén védekezzünk ellenük
– a búza esetében, ha a vetés az optimális időszakban illetve 

október 5-e és 15-e között történik, akkor négyzetméterenként 400-
450 csíraképes szemre van szükség, az október 15-e és 25-e között 
vetés esetén minden egyes nap késésre 10-zel kell megnövelni a 
csíraképes szemek számát. Ez azt jelenti, hogy október 20-án 450-
500 csíraképes szemmel kell számolni négyzetméterenként, az ok-
tóber 25-i vetésnél pedig 500-550 csíraképes szemmel számoljunk.

– ha kedvezőtlenek a vetési feltételek (száraz, göröngyös a talaj, 
a vetési normát úgy kell számítani, mint a későbbi vetéseknél)

– a november 1-je utáni vetés biztosan hozamcsökkenéssel jár
– a vetés utáni hengerlés kötelező legyen
– a zárolt vetőmag használata gazdaságilag mindig kifize-

tődőbb, mintha padlásról vetnénk (a jó minőségű vetőmag nem 
drága!) )

A fajtaválasztással kapcsolatban azok a fajták javasolhatók, 
amelyek az előző három évben mind a mintaparcellákon, mind pe-
dig ipari termesztési feltételek között kitűnő eredményeket adtak:

Újvidéki (NS) fajták: Simonida, Rapsodija és NS 40S, azzal, 
hogy az első két fajta esetében, ha ismét kedveznek a feltételek a 
levélrozsda kialakulásához, szükség lesz háromszori védekezésre. 
A Rapsodija, de különösen a Sumonida kiváló minőségű szemter-
mést adnak. Négyzetméterenként 500-550 csíraképes szemre, illet-
ve hektáronként 230-250 kg vetőmag szükséges.

A Feria, Farineli, Sirtaki és Basmati olyan KWS fajták, ame-
lyek magas termési potenciállal rendelkeznek. A Farineli fajta 
szemminősége jó, a Sirtakié viszont kevésbé, de magas a hozama, 
míg a Ferija fajta magas alkalmazkodó-képességgel rendelkezik a 
stresszes éghajlati viszonyok esetén.  A Ferija és a Basmati a toklá-
szos búzák közé tartozik. A vetési normák a következők: Farineli 
450-500, Ferija és Basmati 350-450, Sirtaki 350-400 csíraképes szem 
négyzetméterenként, vagyis hektáronként 190-220 kg magbúza.

A Nikol fajta az LG családjához tartozik, magas termési poten-
ciállal. Vetéskor hektáronként 190-220 kg magbúzával számoljunk.

A Graindur és a Sofru mind a kísérleti parcellákon, mind pe-
dig az ipari termesztésben nagyon magas hozamokkal mutatko-
zott be. A Graindurnak valamivel jobb minőségű a szemtermése, 
a Sofru pedig magas hozamokkal kecsegtet, és várható, hogy az 
elkövetkező években mind nagyobb területeken termesztik majd. 
A vetési norma 200-220 kg/ha.

Az Ingenio jól bokrosodó búzafajta, amelyből hektáronként 
200-210 kg vetőmagra van szükségünk, s amely kimagasló hoza-
mokat ígér.

Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
Minden ember ártatlan, mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy 
nincs több pénze...

***
Bemegy az indián a kávézóba, egyik kezében egy puska, a másikban 
egy nagy adag bölénytrágyával. Így szól a pincérhez: 
- Én kérni kávé! 
- OK Főnök, rögtön hozom. - mondja a pincér. 
Kihoz egy nagy bögre kávét, amit az indián egyhajtásra kiiszik. Ez 
után az indián fogja a bölénytrágyát, feldobja a levegőbe és belelő a 
puskával a közepébe, majd elmegy. Másnap reggel az indián újra be-
megy a kávézóba, egyik kezében egy puska, a másikban egy nagy adag 
bölénytrágya és újra így szól a pincérhez: 
- Én kérni kávé! 
- Hohó, Főnök, mi még mindig a tegnapi hagyatékát pucoljuk, mi a 
franc folyik itt egyáltalán? 
Az indián szerényen mosolyogva így szól: 
- Én járni topmenedzser tréning: Bemenni iroda, meginni kávé, 
szétlőni trágya, ráhagyni többiekre takarítás és nap hátralevő részében 
eltűnni...

***
Nemi erőszak ügyében folyik a tárgyalás. 
- Nem értem - mondja a bíró - Ha igaz, amit mond, hogy homoszexu-
ális, miért támadta meg azt a szerencsétlen apácát? 
- Hmm... Hátulról úgy tűnt, mintha Zorró lenne...

***
A városi tanító bácsi helyettesít a falusi suliban. Első dolga, hogy 
figyelmeztesse az ízesen beszélő srácokat a helyes kiejtésre: 
- Gyerekek, figyeljetek: nem vella, hanem villa, nem tenta, hanem 
tinta és nem penna, hanem... izé... toll!

***
A biológiai labor vezetője mondja a vendégének: 
- Mostanában a kísérleti patkányokról áttértünk az ügyvédekre. 
- Miért? - csodálkozik a vendég. 
- Először is: sokkal több van belőlük. Másodszor: a laboránsok nem 
kötődnek hozzájuk érzelmileg. Harmadszor: van egy csomó dolog, 
amit a patkányok nem hajlandóak megtenni.

***
Pipiske életében először vesz egy hűtőszekrényt. Este, mikor hazamegy, 
kinyitja a hűtő ajtaját, és utána jól megveri az asszonyt. Másnap az 
asszony vesz konyakot, pálinkát, kaját, beteszi a hűtőbe és mosolyogva 
várja a férjét. 
Pipiske kinyitja a hűtőt, megvakarja a fejét, majd megint megveri az 
asszonyt. Megkérdezi az asszony: 
- Most meg miért vertél meg? 
- Mert megint felkapcsolva hagytad a hűtőben a lámpát!

***
- Doktor úr, a férjem autónak képzeli magát. Mit tegyek? 
- A legjobb lenne, ha be tudná hozni hozzám. 
- Az sajnos lehetetlen, nekem nincs jogosítványom!

***
Bemegy egy nővér a pszichológushoz, és elmondja a panaszát: 
- Doktor úr, nekem az a bajom, hogy ahányszor csak találkozom egy 
orvossal, húsz percen belül ágyba bújok vele, aztán egy hétig teljes 
lelkifurdalásom van, és szörnyen érzem magam! 
Az orvos kicsit zavartan: 
- Ezek szerint azt kívánja, hogy gyógyítsam ki az orvosok iránti 
szerelméből? 
Erre a nővér ijedten: 
- Ugyan, dehogy! A lelkifurdalásból gyógyítson ki!

HOROSZKÓP SZEPTEMBERRE

Az élet egyik törvénye ez: Ha bezárul előttünk egy ajtó, feltárul egy másik. A tragi-
kus az, hogy a zárt ajtóra tekintünk, a nyitottra pedig rá se nézünk.
KOS: Úgy érzed egyszerre több irányba is ráncigálnak, mindenki segíteni akar. Ter-
mészetesen hallgasd meg mások tanácsait is, de ne engedd befolyásolni magad. 
A döntéseidben, állj meg a saját lábadon, és merd vállalni, ha nem értesz egyet. 
Szakmai szempontból, jobb, ha nem másokra, inkább a saját megérzéseidre hall-
gatsz. 
BIKA: Szerelmi életedben viharos jelenetek, sóvárgások és csókok váltakoznak 
egymás után. A hónap végére szerencsére az utóbbiból lesz jóval több. A bolygók 
szerint ebben a hónapban a csillagok igen szerencsés helyzetben gyülekeznek a 
fejed felett, szinte minden az elképzeléseid szerint alakul, és bejönnek a számí-
tásaid.
IKREK: Szeretteid, otthonod, családi életed játsszák a főszerepet, és éppen erre 
vágysz. Ha most töröd a fejed valamilyen befektetésen, azt ne siesd el. A hónap 
közepén úgy érezheted, hogy viharfelhők csapnak össze a fejed felett. Lazításra 
lenne most szükséged, arra, hogy a feszültséget ne tartsd magadban, hanem en-
gedd el.
RÁK: Az időjárás hatással lesz az idegállapotodra. Cselekvőkedved, fokozódik, 
energiád és munkakedved megnő. Cselekedd azt, amihez kedved van! Időnként 
magányosnak érezheted magad. Új szintre emelheted a meglévő kapcsolatodat, 
vagy éppen most dönthetsz a szakítás mellett, Ha egyedülálló vagy, nagy való-
színűséggel társra találhatsz ebben a hónapban. 
OROSZLÁN: Sok új ismeretségre teszel szert mostanában. Ezek egy része igen ta-
nulságos, mély tapasztalatokat hozó kapcsolat. A magányos Oroszlánok számára 
ez a nyár nem tartogat nagy szerelmet. Kellemes kalandok, apró flörtök lehetnek, 
de az igazira még várnod kell. Fontos: Ne adj költsön senkinek, és a túlköltekezés-
től is óvakodj!
SZŰZ: Az utóbbi időben nagyon is jól teljesítettél, ideje volna végre egy kis lazí-
tásnak. Pihenj, relaxálj, töltődj fel ebben a hónapban. Jó idő lehet arra is, hogy 
átgondold életed egyes területeit, különös képen otthonoddal, és munkáddal, 
munkabeosztásoddal kapcsolatosan. A hónap vége felé tele lehetsz energiával. 
Pénz állhat a házhoz.
MÉRLEG: Ha saját vállalkozásod van, most ne tervezz bővítést, a pénzügyek te-
kintetében lehetnek változások. Az apróbb bevételekről nyugodtan lemondhatsz, 
ha nagyobb, és biztos alternatívát találsz. Más, pénzével kapcsolatos tranzakciókra 
akár hitelekkel, vagy befektetésekkel kapcsolatban ideális időszak következik. 
SKORPIÓ: Ezekben a napokban, jobban figyelj oda munkádra, a megszokottnál 
több hibát véthetsz. Türelmetlen és agresszív lehetsz, ha valami nem a te elhatáro-
zásod szerint alakul. Ha teheted, utazz el, esetleg egy barátodhoz és hagyd magad 
mögött a gondokat.  Rosszkedvedet barátaid társaságában űzd el!
NYILAS: A magánéletben és szakma terén reményteljes lehetőségek várnak rád, 
úgy érezheted, hogy csak válogatnod kell. Csak tiszta céloknak engedj. A hónap 
egy időszakában komoly érzelmi változást élhetsz át, és lehet, hogy oktalan félté-
kenységi jelenetet rendezel. A nyomás alatt se hallgasd el, mit érzel, és mit gon-
dolsz, így jóváteheted a dolgokat.
BAK: Egy régi barátod nemcsak új ötletekkel és bíztató szavakkal segít, hanem 
szinte észrevétlenül áthangolja az érzésvilágodat is. Az elkövetkező hónap a kom-
munikáció jegyében telik. Nem várhatod el, hogy mindenki maradéktalanul lelke-
sedjen az ötleteidért, de azért sok kollégádat meggyőzheted. Sok változatosságot 
ígér ez az időszak.
VÍZÖNTŐ: Jól alakulnak a dolgaid, a nyár vége már minden eddigi reményed fe-
lülmúlhatja. Váratlan, nagyobb összeghez juthatsz, amit valóban megérdemeltél, 
és aminek a megérkezésében talán már nem is hittél. Szerelem terén a nyugalom, 
a meghittség igénye uralkodik. Szeptembert könnyed flörtökkel és kalandokkal 
búcsúztatják a Vízöntők.
HALAK: Hajlamos leszel mindent magadban tartani, pedig jobb lenne őszintén ki-
beszélni a dolgokat. Közelebb kerülsz énednek mélyebb rétegeihez. Legyél nagyon 
óvatos mindenféle üzleti tárgyaláson, de maradj teljes mértékben őszinte, nyílt és 
egyenes, Pihenj sokat, szeptemberben új feladatok várnak rád. 

Braun Mária
RAGYOGJANAK RÁD A CSILLAGOK!


