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XIV. évfolyam • 11. szám • 2014. november 28.
Ingyenes példány

A szabadkai karácsonyi-újévi vásárt, a Winter-
festet az idén is a városközpontban rendezik meg 
2014. december 5-e és 2015. január 14-e között. A 
Szabadkai Piacok KKV negyedik alkalommal szer-
vezi meg ezt a rendezvényt, amely évről évre mind 
látogatottabb, de a téli vásár iránt nő a potenciális 
kiállítók, árusok érdeklődése is.

Az érdekeltek október 31-ig jelentkezhettek, a 
KKV szakmai bizottsága ezt követően végezte el a 
téli vásáron részt vevő kiállítók, árusok kiválasztá-
sát.

A vásár tematikáját előre meghatározták: A 
népszokásokon alapuló kézműves hagyományok 
megőrzése, különböző kisipari termékek, a há-
zias illetve organikus élelmiszerek bemutatása 

valamint a vidék hagyományos ételeinek az elké-
szítése.

A Winterfesten 57 kiállítói egységben (kisebb-na-
gyobb faház, mozgó asztal, önállóan megépített 
árusítóhely) összesen 75 kiállító kap helyet, közülük 
sokan már korábban is részt vettek a téli vásárokon, 
de természetesen vannak újak is. 

A jelentkezések alapján a kínálatban szerepel 
majd téli ruhanemű, kézműves termékek, díszek 
és ajándékok, házi készítésű szépségápoló szerek 
és a gasztronómiai kínálat is gazdagnak ígérkezik 
a cukrászati csokoládétól a húskészítményekig, mé-
hészeti termékekig, stb. Természetesen ezúttal sem 
hiányzik majd a forralt bor és a tea – a téli időszak 
két kedvelt itala.

A szervezők az idei Winterfest látogatói számára 
is különböző kulturális programokkal kedvesked-
nek. A Winterfest december 5-én 18 órakor nyílik, a 
látogatókat pedig délelőtt 9 és este 9 óra között várja.  

WINTERFEST  DECEMBER  5-TŐL

TÁJÉKOZTATJUK OLVASÓINKAT, 
HOGY A 2015. ÉVI FALINAPTÁRT 

IS TARTALMAZÓ KÖZLÖNY 
KARÁCSONYI-ÚJÉVI SZÁMA 

DECEMBER 19-ÉN JELENIK MEG. 

A SZABADKAI PIACOK KKV
IDÉN IS MEGSZERVEZI

A TÉLAPÓVÁRÁST.  
CSOMAGOSZTÁSRA A JELENTKEZÉSI 

LAP A KÖZLÖNY 3. OLDALÁN.
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 250-400 din/kg
Bimbós kel 200 din/kg
Brokkoli 180-200 din/kg
Burgonya 25-40 din/kg
Cékla 30-40 din/kg
Cseresznyepaprika 150 din/kg
Csicsóka 50-60 din/kg
Fejes saláta 40-50 din/fej
Fekete retek 40-50 din/kg
Fokhagyma 150-250 din/kg
Hónapos retek 30-50 din/csomó
Jégcsap retek 50-60 din/db
Kapor 30-40 din/csomó
Káposzta 25-35 din/kg
Karalábé 40-50 din/db
Karfiol 120-150 din/kg
Kelkáposzta 70-80 din/kg
Kínai kel 20-80 din/db
Koktélparadicsom 350 din/kg
Lencse 220 din/kg
Lila káposzta 50-70 din/kg
Lilahagyma 50-80 din/kg
Mángold 50-70 din/kg
Padlizsán 250 din/kg
Paprika 150-350 din/kg
Paradicsom 150-180 din/kg
Pasterna 100 din/kg
Petrezselyem 15-60 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-30 din/cs.
Póréhagyma 10-50 din/db
Sárgarépa 50-70 din/kg
Sóska 30 din/rakás
Spenót 120 din/kg
Sütőtök 40-50 din/kg
Tök 160-200 din/kg
Uborka 140 din/kg
Újhagyma 30-50 din/csomó
Vöröshagyma 325-35 din/kg
Zeller 20-70 din/db
Zöldbab 100-150 din/kg
Csalamádé 250-300 din/kg

Káposzta hasáb 60-100 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Savanyított csicsóka 300 din/kg
Savanyú cékla 150-280 din/kg
Savanyú káposzta 60-100 din/kg
Savanyú karfiol 250 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg
Savanyú uborka 250-300 din/kg
Sült paprika 400-450 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-120 din/kg
Gesztenye 250 din/kg
Körte 80-150 din/kg
Szőlő 130-220 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 160-200 din/kg
Banán 150-160 din/kg
Citrom 130-160 din/kg
Gránátalma 150-200 din/kg
Grapefruit 160 din/kg
Japán alma 270 din/kg
Kivi 150-160 din/kg
Mandarin 85-100 din/kg
Narancs 120 din/kg
Naspolya 130 din/kg
Tejtermékek 
Birkatúró 1000 din/kg
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 300-350 din/kg
Öntött túró 400-450 din/kg 
Sajtok 350-1000 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 500 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt) 
900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-90 din/kg 
Csirkecomb 270-380 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-70 din/kg

Csirkemáj 290-350 din/kg 
Csirkemell 340-380 din/kg 
Csirkemell cs/n. 460-480 din/kg 
Csirkeszárny 230-250 din/kg 
Csirkezúza 250-320 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Gyöngytyúk 700-800 din/kg
Kacsahús 400-600 din/kg
Kacsamáj 2000-2500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Libahús 450-500 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 310-560 din/kg
Pulykahát 180-250 din/kg 
Pulykahús 500-600 din/kg 
Pulykamell 760-800 din/kg
Pulykanyak 280-290 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 110-165 din/kg
Amur 350 din/kg
Busa 290 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 295 din/kg
Csuka 400 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 435 din/kg
Kalmárhal 500 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530-600 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg 
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Tojás 10-15 din/kg
Fürjtojás 10 din/db
Aszalt sárgabarack 1000 din/kg
Aszalt szilva 400-450 din/kg
Dióbél 700-850 din/kg
Földimogyoró 400-500 din/kg 
Füge 500 din/kg

Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 180-1000 din/kg
Mák 600-680 din/kg
Mandulabél 1400-1600 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Méz 450-700 din/kg 
Mogyoróbél 1000-1500 din/kg
Pistácia1600 din/kg
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 60-70 din/szelet
Tökmag 600-750 din/kg 
Vörös áfonya 700 din/kg
Virágok
Csokor 50 dinártól
Gerbera 80-120 din/szál
Írisz 70-100 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 80-150 din/szál
Orchidea 250 din/virág
Rózsa 60-150 din/szál
Szegfű 70-80 din/szál
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 20-25 din/kg
Bükköny 120-130 din/kg
Fénymag 130 din/kg
Hereszéna 150-250 din/bála
Köles 45-60 din/kg
Kukorica 18-20 din/kg
Kukoricadara 25 din/kg
Lenmag 100-120 din/kg
Napraforgó 40-50 din/kg
Olajrepce 60-75 din/kg
Proteincirok 35-50 din/kg
Rozs 60 din/kg
Szalma 100-120 din/bála
Takarmányborsó 60-80 din/kg
Tönkölybúza 100 din/kg
Tritikálé 20-25 din/kg
Zab 30-40 din/kg

/Nov. 14-i árak/
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A Szabadkai Piacok KKV a bérlők gyermekei és unokái 
számára az idén is megszervezi a Télapó-várást és a csoma-
gosztást. Kérjük az érdekelteket, hogy töltsék ki az alábbi 
jelentkezési lapot és 2014. december 8-ig juttassák vissza a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatóságára a helypénzszedőkön 
keresztül a csomag értékének a befizetéséről szóló nyugtá-
val együtt, hogy kellő időben beszerezhessük a szükséges 
számú csomagot. 

Szabadkai Piacok KKV
TÉLAPÓVÁRÁS – JELENTKEZÉSI LAP

Teljes név:________________________________________

Cím:_____________________________________________

Tel.:___________________ Mobil tel.:__________________
Jelentkezem a csomagosztásra.

Fiúk száma: __ ,  ebből: 0-2 éves korig: ___ ,  
2-7 éves korig: ___ , 7 év felett: __.

Lányok száma: __ ,  ebből: 0-2 éves korig: ___  
2-7 éves korig: ___ , 7 év felett: __.

 Hely, dátum:__________________      __________________
                                                                              (aláírás)

A gyerekek a csomagot a Télapótól a műanyaglap átadá-
sával vehetik át, amelyet a bérlők a csomag ellenértékének a 
befizetésekor kapnak meg. Kérjük az érdekelt bérlőket, hogy 
tartsák tiszteletben a jelentkezési határidőt, mert a csomag 
ellenértéke a helyszínen nem fizethető be. Mint az a jelent-
kezési lapból is kitűnik, idén is hatféle csomag lesz, külön a 
kislányoknak, külön a kisfiúknak három-három korcsoport 
számára.
A csomag ára 1.800,00 dinár. A csomagosztás helyszíne, 
időpontja: a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Köz-
pont Játszóháza, 2014. december 22-e, 17.00 óra.

A TÉLAPÓVÁRÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A  
FENYŐFAÁRUSOKNAK
A Szabadkai Piacok KKV a Közlöny útján is 

tájékoztatja a Szabadka környékéről illetve az or-
szág más részeiből érkező fenyőfaárusokat, hogy 
a fenyőfákat 2014. 12. 10-e és 2015. 01. 10-e között 
árusíthatják. Az árusítóhelyek bérleti díja nem a 
felhozott fenyőfák mennyiségétől, hanem az elfog-
lalt közterület nagyságától függ. A közvállalat az 
árusokkal a kapcsolattartásra Fodor Róbert mun-
kavezetőt illetve Janó Alekszandart, a piacok ko-
ordinátorát jelölte ki.

A helyi önkormányzat az év elején kijelölte az 
idényjellegű termékek /így a fenyőfák/ árusítására 
szolgáló közterületeket, amelyeken kívül tilos lesz 
fenyőfát árulni. A Szabadkai Piacok KKV szeret-
né, ha a fenyőfák árusítása a piacokon és környé-
kükön illetve a kijelölt közterületeken minél keve-
sebb problémával járna, ami az árusok érdeke is, 
hiszen az illetékesek előre jelezték, hogy a fenyő-
faárusokat naponta ellenőrzik majd. 

A Szabadkai Piacok KKV a természetvédelmi 
törekvésekkel összhangban szeretné, ha a kínálat-
ban minél több töves fenyőfa lenne, ezért arra kéri 
az árusokat, hogy kínálatukban nagyobb arány-
ban szerepeljenek töves fenyők.

Fontos figyelmeztetés: A helyi önkormányzat 
rendelete alapján a városban tilos a nehéz te-
hergépkocsik és nyerges vontatók közlekedése. 
Ezért a Szabadkai Piacok KKV ezúton is kéri a 
potenciális árusokat, hogy a városba ne hajtsa-
nak be a 10 tonnásnál nagyobb teherbíró képes-
ségű kamionokkal. 

A fenyőfa-árusítás továbbra is csak az áru ere-
detéről szóló bizonylatot is tartalmazó dokumen-
táció felmutatásával lesz lehetséges
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SIKERES VOLT A ZÖLDSÉGVÁSÁR

ÉLETKÉPEK  A  VÁSÁRRÓL

A Szabadkai Piacok KKV szervezésében idén 
október 25-én rendezték meg a hagyományos zöld-
ségvásárt. Kellemes volt az időjárás, a kínálat és a 
kereslet kiegyensúlyozottnak volt mondható. Az 
árusok többsége sikerrel adott túl a felhozott porté-
kán. A felhozott áru jó minőségű volt, az árak pedig 
elfogadhatóak. A burgonya kilogrammja 20-25, a 
vöröshagymáé 30-35, a káposztáé 15-20, a sárgaré-

páé 35-40, a zöldségé 60-70, az almáé pedig 20-30 
dinárba került. A látogatók száma kielégítő volt, 
különösen sokan voltak 8-tól 10 óráig.

A korábbi vásárokhoz képest az utóbbi években 
a szabadkaiak – a megváltozott vásárlói szokások 
következtében – de azért is, mert télen is beszerez-
hető friss gyümölcs és zöldség (többnyire behozata-
li) - kevesebbet költenek a télirevaló bekészítésére.
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A  SPENÓT  TERMESZTÉSE
A spenót /paraj/ értékes élelmiszer, mivel száraza-

nyag-tartalmának egy harmadát olyan fehérjék alkotják, 
amelyek tartalmazzák az összes esszenciális aminosava-
kat. Ásványi anyagokban gazdag, különösen nagy a vas-
tartalma, a vitaminok közül pedig karotint, B-komplex 
és C vitamint tartalmaz.

A spenót nitrogén felvevő növény, vagyis felgyü-
lemlenek benne a nitrátok, amelyek önmagukban nem 
károsak, de átalakulhatnak nitritekké. A nitritek az 
anyagcsere során keletkeznek és az egészségre károsnak 
tekintik őket. A zöldségfélék öregedése során is kelet-
kezhetnek egyes baktériumok jelenléte következtében. 
Egyes spenótfélék utómelegítésével ugyancsak megnö-
vekedhet bennük a nitrittartalom. A szájban és a nyálban 
a nitrátok nitritekké redukálódnak. A nitritek a gyomor 
savas közegében reagálnak a lebomló proteinekkel és 
nitrozaminok jönnek létre, amelyet rákkeltő anyagnak 
tekintenek. Emiatt ügyelni kell arra, hogy a spenótot a 
délutáni órákban szedjük, amikor a levelekben a legke-
vesebb a nitrát, ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy 
milyen nitrát tartalmú trágyát használunk. 

A spenót mérsékelt égövi növény, a legjobban 18-20˚C 
hőmérsékleten fejlődik. Az 5-10˚C hőmérsékleten már jól 
kel. Hosszúnappalos növény, ami azt jelenti, hogy 12,5-
15 órás megvilágítás mellett gyorsan kifejlődnek a mag-
szárak. 

A spenót nem tűri, hogy a vetésforgóban önmaga 
után termesszék, de a vírusok átvitele miatt nem taná-
csos cékla, mángold és répa szomszédságában termesz-
teni. Nem kellene spenótot vetni a szerves trágyázás 
után, mivel a növényben felhalmozódhatnak a nitrátok.

Amennyiben 100 négyzetméterenként 250 kg spe-
nótra számítunk, ekkora hozam a talajból 1,5 kg N, 4,5 
kg P2O5 és 2,0 kg K2O „fogyaszt el“. A tápanyagokban 
gazdag talajba 100 négyzetméterenként elegendő 3 kg N, 
P2O5 és K2O. Kizárólag a gyengén fejlett veteményt kell 
fejtrágyázni, azt is a vegetáció kezdetén. A nitrogén ala-
pú műtrágyák közül az ammóniumszulfátot kell előny-
ben részesíteni.

A spenót kora tavaszi vetéséhez a talajt 30 centimé-
teres mélységig kell megmunkálni, foszfor és kálium 
illetve minél kevesebb nitrogén bevitelével.  Tavasszal, 
a vetés előkészítésekor adunk hozzá nitrogén alapú műt-
rágyát. A nyári és az őszi vetéshez először a növényi 
maradványokat szántjuk be a földbe, hogy megőrizzük 
a talaj nedvességét, vetés előtt juttatjuk ki a műtrágyát és 
ismét megmunkáljuk a talajt.

A tavaszi vetés ideje február közepétől április köze-
péig tart, lehet szakaszosan is végezni, hogy folyamtato-
san érjen be a termés. A spenót vethető gépi és kézi úton 
is, 20-30 centiméter x 5-10 centiméteres sorokba vagy sá-
vosan, 5-6 sorba 15 centiméteres sor- és 50 centiméteres 
sávtávolságba. A vetés mélysége 2 cm.

Őszi éréshez a spenótot augusztustól szeptember vé-
géig vethetünk. Az októberi, vagy a még későbbi vetéssel 

biztosíthatunk spenóttermést a kora tavaszi időszakra. 
Megfelelő fajtaválasztással a spenót a téli hónapokban is 
termeszthető fűtetlen fóliaházakban. Ha saláta után vet-
jük, biztosíthatjuk a fóliaház maximális kihasználtságát. 
A vegetáció ideje a szedésig – augusztusi vetés esetén – 
50-60 nap.

Vetés után ajánlatos könnyű hengerrel tömöríteni a 
talajt az egyenletesebb kelés érdekében. A vegetáció so-
rán 1-2 kapálás és gyomlálás szükséges. A spenót rövid 
vegetációs ideje miatt nem ajánlatos a vegyszeres gyo-
mirtás.

Az öntözés fontos a spenót számára, mivel rövid a 
vegetációs ideje és sekély a gyökérzete. Az őszi spenót 
a kontinentális területeken általában rendelkezik elég 
nedvességgel, míg a tavaszi spenót a vegetációs idő má-
sodik felében a magas hozamokhoz és a jó minőséghez 
2-3-szori öntözést igényel.

A betegségekkel, kártevőkkel szembeni vegysze-
res növényvédelemre nincs szükség a rövid vegetációs 
idő illetve a vegyszerek lebomlási ideje miatt. A leg-
jobb növényvédelmet az ellenálló fajták illetve hibridek 
termesztése jelenti.

A paraj szedésre érett, amikor 5-8 kifejlett levele van. 
A technológiai érettségnél akár 25 levele is lehet /beleért-
ve a még nem eléggé fejletteket is/. A magszár kifejlődése 
előtt szedik. Saját szükségletre a háztáji kertekben a leve-
lek többször is szedhetők.

Vidékünkön házi fogyasztásra általában a Matador és 
a Viroflej fajtákat termesztik. 

A nagyobb területeken történő termesztéshez illet-
ve a feldolgozásra szánt spenót esetében a sima levelű 
hibrideket ajánljuk (a könnyebb mosás érdekében). A pi-
acra szánt spenót frissen többé-kevésbé gyűrött levelek-
kel rendelkezik, rövid szárral a könnyebb levegőztetés és 
a nagyobb eltarthatóság miatt.

Az elterjedtebb spenót-hibridek a következők: Gemi-
ni F1, Bella F1, Marisca F1, Space F1, Triatlon F1, Dolphin 
F1, Pionir F1. 

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
Barátnők találkoznak hosszú idő után.
- Hallom, meghalt a férjed!
- Képzeld, alig hat nappal az esküvőnk után...
- Szegény! De legalább nem szenvedett sokat!

* * *
A főnök benyit az egyik irodába:
- Kovács úr! Már megint el van maradva a munkával?
- Miért?
- 3 hete küldtem magának egy e-mailt, hogy ki van rúgva! 

* * *
- Doktor úr, ma nagyon sokat operált, kivett egy vakbelet, bőrátültetést 
végzett, sőt, még amputált egy lábat is.
- Hát igen, kollegina…
- Csak egy apró dolgot felejtett el, … közben váltani a betegeket.

* * *
Az irodában az egyik kopasz dolgozó megunja, hogy mindenki a tar 
fején élcelődik. Egyik nap, amikor az egyik kolléga megsimogatja a 
fejét, és így szól: „Pont olyan érzés, mintha a feleségem fenekét simo-
gatnám“, cselekvésre szánja el magát. Ő is végigsimít a saját fején, és 
az mondja:
- Most, hogy mondod... Tényleg olyan, mint a feleséged feneke.

* * *
Biológia órán tanárnő kérdi Mórickát:
- Móricka, mije van a libának?
- Szeme!
- Móricka, és még mije van a libának?
- Másik szeme!
- Móricka! Mivel takaróztok otthon, ha hideg van?
- Párnával!
- És Móricka, mi van a párnában?
- Toll!
- Tehát akkor Móricka, mije van a libának?
- Szeme!

* * *
Tanárnő kérdi az iskolában:
- Gyerek kinek mi hiányzik otthon?
- Nekünk még nincs autónk! - mondja Ferike.
- Nekünk még nincs videónk! - kontráz Józsika.
- Nekünk már van mindenünk! - böki ki büszkén Pistike.
- Tényleg?
- Persze! Múltkor részegen hazajött a fater, belerondított a szekrénybe, 
anyám meg azt kiabálta: „Na, már csak ez hiányzott!

* * *
Munkahelyén levelet kap egy férfi, elolvassa, majd elsápad.
Kollégája együtt érzőn megkérdezi tőle:
- Rossz hír?
- Igen. Valaki azt írja, hogy ha még egyszer randevúzom a feleségével, 
megöl.
- Barátom, én a helyedben békén hagynám a nőt!
- Igen én is úgy gondolom, hogy nem éri meg. Csak az a gond, hogy a 
levél névtelenül jött!

* * *
Egy fickó fut a busz után, mire az egyik utas nevetve felkiált:
- Nézzék a hülyéjét, hogy fut a busz után!
- Hogyne futna, hiszen ő a sofőr!

* * *
- Nos - szól a főnök az új titkárnőhöz - Mi van ezen a héten a határidő-
naplómban?
- Hétfő, kedd, szerda...

HOROSZKÓP DECEMBERRE
Megmutatni az Embernek: az Életének Értelme van.
Ez az Asztrológia legfontosabb küldetése.
S az Asztrológia azt is képes megmutatni, hogy az Élet Értelmet ad Önmagának.

D. Rudhyar)

KOS: Változások köszönthetnek be az életedbe. Munkahelyeden kreativitásod és 
alkalmazkodóképességed előrevisz. Szerelmeddel, házastársaddal sikerül rendbe 
hozni, amit esetleg elrontottatok. Ha új kapcsolat van kilátásban, akkor ezt komoly 
mérlegelés előzi majd meg, mert óvatosságod felülkerekedik érzelmeiden.

BIKA: Legyél óvatos, amikor megszólalsz! Előfordulhat, hogy csalódni fogsz régi 
ismerőseidben, és le kell építened néhány barátságot, amelyek ahelyett, hogy 
előrevinnének, inkább visszarántanak az életben. Partnerkapcsolatodban is légy 
óvatos, határold el magad a megfontolatlan döntésektől, pletykálástól.

IKREK: A szépség, az esztétikum lesz a vezérlő elved. Egyre jobban érzed magad, 
és ez a jó érzés a szerelmi életeden is meglátszik. Hódítást hódításra halmozhatsz, 
ám, ha már elkötelezett vagy valaki felé, akkor vele élheted át újra meg újra a 
kezdeti lángolást. Rendkívül kreatív időszak kezdődik, ami a munkádban is a se-
gítségedre lehet.

RÁK: Sok energiát kívánhat tőled az állandóság megteremtése. Illúziókergetés 
veszélye állhat fenn a munkával kapcsolatosan – jobb ilyenkor minimális terveket 
készíteni és csak apró lépésekkel haladni. Szerelmi életed változásban van. Ne ijedj 
meg, nem rossz, hanem jó értelemben. Szép napok várnak rád.

OROSZLÁN: Új pénzügyi stratégiáid most igen kecsegtetőek lehetnek. Ha saját 
vállalkozásod van, akkor nem árt kicsit óvatosabban tervezni: bizonyos értelem-
ben ugyanis illúziókba ringathatod magad. Néhány akadályt kell leküzdened, de a 
legnehezebb feladat lehet saját akaratosságodon úrrá lenni.

SZŰZ: Szükségét érezheted annak, hogy egészen új tanulmányokba kezdj, 
mert úgy gondolod, hogy nehéz a változásokkal lépést tartanod: ezért jobb, ha 
te veszed kézbe az irányítást, és te magad szabod meg a változások irányát. A  
magánéletedben a mélyben megbúvó önzetlen szeretetet élvezheted.

MÉRLEG: A hónap első felét a hullámzó érzelmi hatások teszik emlékezetessé. Az 
ilyen intenzitású hullámok nem csak téged, de a környezetedben élőket is megvi-
selheti. Szerelmi életedben is az érzelmek áradása lesz meghatározó. A szenvedély 
és a szexualitás most nagy teret kap a szerelem színpadán.

SKORPIÓ: A szerencsét hozó bolygók most elsősorban a párkapcsolatodat ragyog-
ják be: kedvesed olyan lépésre is elszánhatja magát, mely komoly érzéseiről árul-
kodhat, és neked szeretne vele örömet szerezni. December közepe táján, nagyobb 
türelemre és toleranciára lehet szükség nyilvános ügyintézéseiddel kapcsolatosan.

NYILAS: Mostanában, mintha tisztábban látnád a dolgaidat, mint az előző hetek-
ben. Könnyebben utánanézel más lehetőségeknek is, és lehet, hogy most sikerül 
megoldanod egy olyan problémát, mellyel már birkózol egy ideje. Némi gondot 
még azért jelenthet, hogy amit olyan zseniálisan kitaláltál, elkezdj megvalósítani.

BAK: A hónap második felében sor kerülhet egy komoly beszélgetésre, melyben 
a jövőbeli terveidről lehet szó. Munkáddal kapcsolatban biztonságosan támasz-
kodhatsz korábbi eredményeidre. Ennek ellenére ügyelj arra, hogy gondjaidról 
illetéktelenek ne tudjanak, mert akadhat, aki a helyzetet a saját javára fordítaná.

VÍZÖNTŐ: Decemberben, egymást érhetik a vacsorameghívások, minek folytán 
szenvedélyes viszonyba bonyolódhatsz a hónap közepe táján. Nyitottságod és 
fantáziád fellendíti és színessé teszi a közös életet. Fordíts fokozott figyelmet arra, 
hogy tarts mértéket és legyen időd rendszeres nagy sétákra a friss levegőn.

HALAK: Karriered, netán saját vállalkozásod terén nagyon eredményes lehet, de 
néhány téged nem kedvelő személy sem tétlenkedik majd, akadályt gördíthetnek 
eléd a 20-a utáni napokban. Új ötletek megvalósításához a 26-a utáni időszak 
kedvez majd, bár ugyanekkortól a családi ügyek is több figyelmet és energiát igé-
nyelnek.

Braun Mária
RAGYOGJANAK RÁD A CSILLAGOK!


