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XV. évfolyam • 4. szám • 2015. április 24.
Ingyenes példány

A PIACOK ÜNNEPI NYITVA TARTÁSÁRÓL

A VÁSÁR JÚNIUS 4-ÉN NYÍLIK
A Szabadkai Piacok KKV idejekorán megkezdte az elő-

készületeket a IX. Nemzetközi és Regionális Vásár – a Su-
Sajam 2015 megrendezésére, amelyet 2015. június 4-e és 6-a 
között tartanak meg a szabadkai Sportcsarnokban. 

A Szabadkai Piacok KKV a főszervező, a projekt meg-
valósítója, a szervezésbe pedig az idén is bekapcsolódik a 
legfontosabb támogatóként Szabadka Városa, a szabadkai 
Körzeti Gazdasági Kamara pedig idén is a vásár társszerve-
zője lesz. A Szabadkai Piacok KKV, Szabadka Város és a Kör-
zeti Gazdasági Kamara egy munkatestületet hozott létre, 
amelynek tagjai Ilinka Vukoja, a közvállalat igazgatója, a 
főtámogató képviseletében Ljuben Hristov, a polgármester 
kisiparért felelős tanácsosa valamint Ivan Vojnić Tunić, a 
szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara főtitkára. Ez a testület 
koordinálja a IX. Nemzetközi és Regionális Vásár szervezé-
sével kapcsolatos összes tevékenységet.

Az idei vásárnak, az előzőektől eltérően nem lesz meg-
határozott szakosítása, nem egy szakterületet ölel majd fel, 
hanem általános vásár lesz és a kiállítók illetve a látogatók 
számára érdekes ágazatokat öleli fel. Ezt szeretnénk megva-
lósítani az elkövetkező években is, hogy létrejöjjön a kiállí-
tók egy szélesebb köre, hogy a legkülönbözőbb ágazatok és 
szakmák képviselői találkozhassanak egy helyen. Célunk a 
vásár keretében lehetővé tenni az ötletek, tapasztalatok cse-
réjét, illetve lehetővé tenni számukra termékeik minél széle-
sebb körben történő népszerűsítését.

A IX. Nemzetközi és Regionális Vásár, a SuSajam 2015 
témája az energiahatékonyság – amely összekapcsolja majd 
a kiállítókat, s jelen van az élet minden területén, különösen 
pénzügyi és környezetvédelmi vonatkozásai miatt, ez pedig 
érdekes mind a kiállítók, mind a látogatók számára. 

Szeretnénk élni a lehetőséggel, hogy minden érdeklődőt 
meghívjunk, vegyen részt kiállítóként a IX. Nemzetközi és 
Regionális Vásáron, azok is, akik eddig még nem mutatkoz-
tak be. Tegyék közszemlére termékeiket, szolgáltatásaikat, 
ismertessék meg az ország, a térség potenciális partnereivel 
mindazt, amit a szolgáltatások, a termelés terén fel tudnak 
mutatni.

A potenciális kiállítók a meghívót, az adatlapot és a töb-
bi szükséges információt megtalálhatják a Vásár hivatalos 
honlapján, a www.susajam.rs címen. 

A Szabadkai Piacok KKV igazgatása alá tartozó piacok a május 
elsejei ünnepek alatt a következő nyitvatartási idővel dolgoznak:

- május 1. és 2. /péntek és szombat/ 5:30-tól 13:00 óráig
- május 3. /vasárnap/ 5:30-tól 13:00 óráig.
Kérjük az árusokat és a bérlőket, hogy tartsák tiszteletben a fel-

tüntetett nyitvatartási időket.

MEGERŐSÍTETTÉK AZ ÜGYVITELI KÖZÖSSÉG  
VEZETŐSÉGÉNEK MEGBÍZATÁSÁT

A Szabadkai Piacok Ügyviteli Közösségének Közgyűlé-
se március 26-án, a Vrnjačka Banján megtartott 15. ülésén 
megerősítette az ügyviteli közösség eddigi vezetőségének 
a mandátumát. A Közgyűlés tagjainak egyhangú szava-
zatával az elkövetkező két évben is a korábbi vezetőség 
irányítja a közösség munkáját.  A határozat értelmében a 
Közgyűlés elnöki posztját a kraljevói Pijaca KKV képvi-
selője tölti be. Az igazgató bizottság elnöke továbbra is a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatója marad, míg a felügye-
lő bizottság élén változatlanul a nagybecskereki Piacok és 
Parlolók KKV képviselője lesz. A Szerb Gazdasági Kamara 
kommunális-ügyi csoportosulásának elnökévé ismét a bel-
grádi Gradske pijace KKV képviselőjét választották meg.

A Közgyűlés emellett elfogadta a 2014. évi munkajelen-
tést és a 2015. évi munkatervet, továbbá támogatta a pia-
cokról és nagybani piacokról szóló törvénytervezet módo-
sítására vonatkozó javaslatokat.

Részlet a tavalyi vásárról
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 250-480 din/kg
Brokkoli 80-140 din/db din/kg
Burgonya 35-50 din/kg
Csicsóka 50 din/kg
Fejes saláta 30-60 din/fej
Fokhagyma 300-400 din/kg
Fokhagyma – új 25-40 din/cs
Hónapos retek 20-40 din/csomó
Jégcsap retek 120 din/kg
Káposzta 80-120 din/kg
Karalábé 40-100 din/db
Karfiol 170-200 din/kg
Kelkáposzta 150-160 din/kg
Koktélparadicsom 400 din/kg
Lencse 220-240 din/kg
Lilahagyma 60-80 din/kg
Mángold 40 din/csomó
Medvehagyma 40-50 din/cs.
Paprika 350-400 din/kg
Erőspaprika 20-40 din/db
Paradicsom 200-240 din/kg
Paraj 100-140 din/kg
Pasterna 90-130 din/kg
Petrezselyem 40-80 din/csomó
Petrezselyem 150-220 din/kg
Póréhagyma 180 din/kg
Sárgarépa 60-100 din/kg
Sütőtök 60 din/kg
Tök 220-250 din/kg
Uborka 200-230 din/kg
Újburgonya 180-250 din/kg
Újhagyma 25-40 din/csomó
Vöröshagyma 25-60 din/kg
Zeller 350 din/kg
Palánták /különféle/ 20-60 din/db
Gyümölcs
Alma 30-180 din/kg
Földieper 360-400 din/kg
Körte 250 din/kg
Szőlő 450 din/kg
Déligyümölcs
Banán 140-170 din/kg
Citrom 150-170 din/kg
Grapefruit 130-160 din/kg
Kivi 180-200 din/kg
Mandarin 200 din/kg
Narancs 130-150 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 300 din/l
Főzött túró 400-500 din/kg
Házi túró 300-400 din/kg
Öntött túró 400-500 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 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csevapcsicsa, hamburger  
 450-550 din/kg
Rostélykolbász 420-530 din/kg
Csirke far-hát 79-90 din/kg 
Csirkecomb 260-320 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-80 din/kg
Csirkemáj 300-330 din/kg 
Csirkemell 320-350 din/kg 
Csirkemell cs/n. 420-450 din/kg 
Csirkeszárny 180-200 din/kg 
Csirkezúza 260-350 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Libahús 450-500 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 270-650 din/kg
Pulykahát 160-200 din/kg 
Pulykahús 500-600 din/kg 
Pulykamell 750-800 din/kg
Pulykaszárny 270 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt sárgabarack 1100 din/kg
Aszalt szilva 350-500 din/kg
Dióbél 950-1000 din/kg
Földimogyoró 400-500 din/kg 
Füge 600-700 din/kg
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 140-1000 din/kg
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1400-1500 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Mogyoróbél 1400-1700 din/kg
Pisztácia 1400-1500 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tojás 10-14 din/kg
Tökmag 550-800 din/kg 
Vörös áfonya 700-750 din/kg
Méz 450-750 din/kg 
Réteslap 160-240 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 60-70 din/szelet

/Ápr. 17-i árak/

TISZTELETBEN TARTANI A 
PIACI RENDET

Janó Sándor, a Szabadkai Piacok KKV piaci koordiná-
tora arról számolt be, hogy mind gyakrabban szegik meg a 
piacok rendjéről szóló rendeletet, ami elégedetlenséget szül 
mind a bérlők, mind a vásárlók körében.

- Minden bérlővel szerződést írunk alá az árusítóhely bér-
letéről, a szerződés pedig szabályozza az egymásközti köte-
lezettségeket, amelyek nem csupán pénzügyi jellegűek. Az 
utóbbi időben a bérlők egy része, főleg azok, akik húst és hús-
készítményeket árusítanak, főleg a tejpiacon, a Zöldikén és a 
Tesla-telepi piacon, egyszerűen etetik a környék kóbor kutyá-
it. Ezúton is arra kérjük a bérlőket, de a vásárlókat is, hogy ne 
etessék a piacokon és környékükön a kóbor ebeket és macs-
kákat. Az állatszeretet szép dolog, de ezeknek az állatoknak 
nincs helyük a piacokon, amit jelez az a piacok bejáratainál 
elhelyezett figyelmeztető tábla is, amely többek között tiltja 
kutyák és más állatok bevezetését a piacok területére.

- A következő, amire rá szeretnék mutatni, a piacok tiszta-
ságának a fenntartása. 

A piaczárást követően a hulladéktároló edény szó szerint 
üres, némely bérlők, árusok pedig rengeteg szemetet hagynak 
maguk után, függetlenül attól, hogy mit tartalmaz a piacok 
rendjéről szóló rendelet 17. szakasza. Ez kimondja, hogy „Az 
árusok kötelesek gondoskodni:

1.  a nevet, elnevezést és címet tartalmazó tábla kihelyezé-
séről,

2. az árusításra szánt termékeken az árak feltüntetéséről,
3. a termékek és szolgáltatások minőségéről,
4. az árusításra szánt termékek higiénikus tárolásáról,
5.  a piacok munkaideje alatt az árusítóhely tisztán tar-

tásáról,
6.  a hulladékok, a göngyöleg és más anyagok szeméttáro-

lókban történő elhelyezéséről,
7.  a piacok munkaidejét követően az árunak a piaci asz-

talokról és árusítóhelyekről történő eltávolításáról...” a 
piacok rendjéről szóló rendelet 19. szakasza pedig ki-
mondja, hogy „A piacokon tilos

1.  a hulladékokat a szemétkosarak, tárolók mellé dobál-
ni, a göngyöleget az árusítóhely alatt és körül tárolni, 
valamint bármilyen módon bepiszkolni a piacteret 
(tűzgyújtással, főzéssel, folyadékok kiöntésével, stb.),

2. kutyákat és más állatokat bevezetni a piactérre,
3. állatokat, baromfit a helyszínen leölni,
4.  árut és göngyöleget az átjárókban és más, arra nem 

előirányozott helyeken tárolni,
5. létesítményeket jogtalanul elhelyezni illetve eltávolítani,
6.  a piactéren kerékpárt, segédmotoros kerékpárt, motor-

kerékpárt tolni illetve azzal közlekedni.
Nem véletlenül idéztem a rendelet 19. szakaszát, ugynis 

egyes árusok az árnyékoló ponyvákat raktárként használják, 
noha egyértelmű, hogy azok nem ezt a célt szolgálják.

Ezúton is még egyszer kérem a bérlőket és az árusokat, 
hogy tartsák tiszteletben a piacok rendjéről szóló rendeletet, 
mert ellenkező esetben kénytelenek leszünk megtenni a meg-
felelő lépéseket.
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 A  f o k h a g y m a - t e r m e s z t é s r ő l
A fokhagyma (Alium sativum) a vöröshagyma mellett 

a hagymás zöldségfélék legjelentősebb képviselője. A leg-
régebbi zöldségfélék közé tartozik, hiszen írásokban már 
4000 évvel ezelőtt is szerepelt. Közép-Ázsia a származási 
helye.

Erős illata és csípős íze miatt a fokhagymát számos 
étel ízesítésére használják, akár friss, akár szárítva, por 
alakban. A fokhagyma egészségügyi értékét a benne ta-
lálható illóolajnak köszönheti, amely ként és alicint, nö-
vényi antibiotikumot tartalmaz. A fokhagymát ősidők 
óta használják gyógyszerként, ma a gyógyszertárakban 
tabletta, kapszula illetve fokhagyma tinktúra formájában 
szerezhető be. A fokhagyma csökkenti a vérnyomást, a 
vér koleszterinszintjét, de jótékonyan hat megfázás illet-
ve influenza ellen. A fokhagymából készült borogatást a 
népgyógyászatban bőrfekélyek, törések, tyúkszem elleni 
borogatásként használják.

A fokhagyma évelő növény, de a mi éghajlati viszonya-
ink közepette nem hoz magot. Emiatt vegetatív uton sza-
porítják és egyéves növényként termesztik.

A fokhagyma hagymája alkatilag tulajdonképpen 
szaporító szervként szerepel. Gerezdekből áll, amelyek 
mindegyikéből új növény fejlődhet. A fokhagyma rendes 
növekedéséhez és hagyma-képződéséhez az újratermelés-
hez használt gerezdeket 15 0C alatti hőmérsékletnek kell 
kitenni, az optimális hőmérséklet pedig od 2-4 0C.

A fokhagyma termesztésére a kissé lazább szerkezetű, 
enyhén savas illetve semleges vegyhatású talaj felel meg. 
A fokhagyma rendkívül fényigényes, ezért termesztésére 
napsütötte, árnyékmentes területeket kell választani. Mér-
sékelten vízigényes, ezért a vízáteresztő talajok is alkalma-
sak a termesztésére. Aszály esetén csepegtetős öntözéssel, 
vagy mesterséges esőztetéssel magas és állandó hozamok 
biztosíthatók. A hagyma beéréséhez száraz, meleg idő 
szükséges.

Vetésforgóban kell termeszteni. Ugyanazon a területen 
vagy fokhagyma után 4-5 évenként szabad ismét fokhagy-
mát termeszteni. Fokhagyma-ültetés előtt nem kell szer-
vestrágyát használni, hanem csak az előveteményekhez. 
10 tonnás hektáronkénti hozamhoz a fokhagyma a talaj-
ból a következő tápanyagokat veszi fel: N 100-120 kg, P2O5 
30-40 kg, K2O 100-120 kg, MgO 5 kg és 50 kg ként. Tehát, 
a műtrágya mennyisége attól függ, hogy a hatóanyagok-
ból mennyi található a talajban. Ha az előveteményhez 
istállótrágyát használtunk, a szabadkai vidék átlagos ha-
tóanyag-tartalmából kiindulva ősszel hektáronként mint-
egy 300-400 kg NPK 8:16:24-es műtrágyát, tavasszal két 
fejtrágyázással először 200 kg ammóniumszulfátot, majd 
pedig második alkalommal 100 kg ammóniumnitrátot 
kell a termőföldre kijuttatni. Az ammóniumszulfát 24% 
ként tartalmaz, kifejezetten savas műtrágya, amely kiváló-
an alkalmas a szabadkai térségben enyhén lúgos területek 
trágyázására. Az első fejtrágyázást közvetlenül a hagyma-
fej-képződés kezdete előtt, a másodikat pedig 2-3 héttel ké-
sőbb kell elvégezni.

A fokhagyma ültetése a talajműveléstől illetve a fajtától 
függ. Három csoportra oszthatók: őszi, tavaszi és szaba-

don választható. Az őszi fokhagymát ősszel ültetik, a ta-
lajban telel át és tavasszal fejlődik ki a hagymafej. Ennek 
a fajtának rövidebb a nyugalmi ideje, így a reprodukciós 
anyag nem őrizhető meg tavaszig, mivel kicsíráznak a ge-
rezdek. Ez a fokhagyma nagy és szélesebb leveleket hajt, 
a fokhagyma-fej nagyobb, kevés és nagyméretű gerezdet 
tartalmaz. A tavaszi fokhagyma jobban tárolható télen, 
és érzékeny az alacsony hőmérsékletekre. A fejek kiseb-
bek és több, kisméretű gerezdet tartalmaznak. A szabadon 
választható fajok morfológiai és biológiai tulajdonságai a 
tavaszi fokhagymához hasonlók, viszont ellenállóbbak az 
alacsony hőmérsékletekre. 

A talaj előmegmunkálását az elővetemény betakarítása 
után azonnal el kell végezni. Ha korai előveteményről van 
szó, akkor sekély szántást végezzünk, majd pedig ősszel, 
három héttel az ültetés előtt végezzünk mélyszántást. A 
fokhagymát kiemelkedő talajsávba ültessük, ugyanis ha 
síma területen termesztjük, megtörténhet, hogy az ültetési 
mélységben felesleges nedvesség marad a kiadósabb téli 
csapadék után.

Csak egészséges, ép gerezdeket ültessünk. A legjobb a 
külső gerezdeket használni. Őszi ültetéshez a hagymákat 
15 0C, közvetlenül a vetés előtt pedig 5-6 0C-on tároljuk. Az 
ültetés előtti alacsony hőmérsékletek serkentik a levelek 
fejlődését, meghosszabbítják a vegetációs időt, ami kihat 
a hagymafejek méretére. A hagymafejeket közvetléenül az 
ültetés előtt szedjük gerezdekre, majd osztályozzuk mé-
retek szerint, majd 15 percre áztassuk be őket gombaölő 
szeres oldatba.

A sorköz 20-30 cm legyen, a tőtávolság pedig a gerez-
dek méretétől függ. Nagyobb gerezdekből négyzetmé-
terenként 20-at ültessünk, ami hektáronként 1-1,2 tonna 
szaporítóanyagot jelent. Apró gerezdekből négyzetméte-
renként 40-et ültessünk. Kézi ültetésnél a gerezdeket úgy 
ültessük, hogy a növénykezdemény felett 4-5 centiméteres 
talajréteg legyen.

Az őszi ültetés megfelelő ideje vidékünkön október kö-
zepe, tavasszal pedig minél korábban ültessük, amint az 
időjárási körülmények lehetővé teszik. A vegetáció ideje 
alatt szükség van gyomírtásra, öntözésre és kártevők elle-
ni védekezésre is.

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
- Úristen Gusztáv, mit akarsz azzal a nyitott borotvával?!
- Nézd szívem, ha ebben a cipőben az ágy alatt nincs senki, akkor meg-
borotválkozom...

***
Megy haza a kis srác az iskolából, és meséli az apjának:
- Képzeld apu, ma azt tanultuk a suliban, hogy Afrikában még most is 
vannak olyan népek, akiknél a vőlegény csak az esküvője után ismeri 
meg a feleségét.
- Na fiam, akkor nem jól tanították neked. Ez mindenhol így van! 

***
Vidéki útján egy városi férfinek lerobban az autója. Éppen egy legelő 
mellett áll meg, ahol egy csomó tehén legelészik. Gondterhelten néze-
geti az autót, amikor odajön egy tehén, megbökdösi az orrával, majd 
azt mondja:
- Szerintem a hűtő lyukadt ki...
A férfi megijed, gyorsan elszalad. Lát egy házat a legelő mellett, beko-
pog, majd a kijövő gazdának levegőért kapkodva meséli:
- Képzelje, egy tehén azt mondta, hogy kilyukadt a hűtőm!
A farmer elgondolkodik, majd megkérdi:
- Volt a tehén fején két sötét folt?
- Igen, volt.
- Akkor ez biztos a Riska volt. Ne is törődjön vele, semmit sem ért az 
autókhoz!

***
Alkoholista pasi szeretne leszokni, ezért felkeresi az orvost:
- Próbálja ki a jógát. - mondja az orvos. Akkor talán megszabadul 
ettől a káros szenvedélyétől.
Alig egy hét múlva találkoznak.
- Na, bevált a tanácsolt módszer? - érdeklődik az orvos.
- Hát, az elején akadozott a dolog, de most már fejen állva is ki tudom 
inni a vodkás üveget!

***
Egy férfi reggel felébred a fogházban, és így morfondírozik:
- Tegnap este hallgatnom kellett volna a többiekre, és nem lett volna 
szabad autóval hazamennem a kocsmából. Főleg, hogy gyalog mentem 
oda. 

***
Pistike nagyon dadog, ezért elviszik a logopédushoz.
- Na Pistike, mondd ki szépen azt, hogy 1000, de nagyon óvatosan,
először csak a felét!
Pistike:
- Ö-ö-ötszáz. 

***
- Petike! Tegnap miért hiányoztál az iskolából? - kérdezi a tanító néni.
- Mert a nagypapát temettük.
- Rendben van, de ez többet ne forduljon elő! 

***
Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. 
A térdig érő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, 
de nem találják. 
A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami 
állat.
Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
- Figyu, nekem ebből rohadtul elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, 
akár fel van díszítve, akár nincs! 

***
Két részeg ember jön ki a kocsmából:
- Hé, komám itt van egy folyó, te tudsz úszni?
- Naná, hogy tudok - válaszol a koma, majd ugrik egy hasast az 
úttestre. Nagyot nyekken, utána hátraszól:
- Gyere nyugodtan, be van fagyva! 

HOROSZKÓP 2015 MÁJUSÁRA
Válaszd ki azt a jegyet, amelyben születtél, és lásd, milyen virágokra van szükséged 
ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen az életed.
KOS: Egy olyan periódus veszi kezdetét, amikor új erők ébredeznek, melyek segítenek  
a bekövetkező változások kedvező irányba való terelésében, főleg a magánéletedben 
és a pénzügyeidben. Ehhez a szokatlan plusz energiához lassan hozzá fogsz szokni és 
egyre ügyesebben tudod hasznosítani céljaid elérésében.
Virágod: Bogáncs, vadrózsa, sarkantyúvirág, 
BIKA: A kreatív ötletektől eljuthatsz a komoly üzletek megkötéséig, illetve lehetősé-
ged lesz  eddig kivívott pozíciódat megszilárdítani. A hónap utolsó hete tartogathat 
meglepetéseket, fogadd rugalmasan, és inkább tanulj belőle. Kollégáid ötlete által 
nagyobb anyagi haszonhoz juthatsz.
Virágod: Májusi gyöngyvirág, ibolya, vadrózsa, vörös kerti rózsa.
IKREK: Magánéletedben sokféle ügy megoldásán fáradozol, és ez alaposan megoszt-
ja a figyelmedet. Ha úgy érzed, hogy egyik barátodnak támogatásra, bátorításra van 
szüksége, add meg neki.  A szerelemben most az eddiginél nyitottabb leszel, és meg is 
lesz a hatása. Az események egyre gyorsabban peregnek.
Virágod: Tátika, nőszirom
RÁK: Feladataid most azt igénylik, hogy  elszántsággal oldjad meg azokat. Szükség 
lesz tűrésre, szeretetre, türelemre is, mivel a dolgok most lassabban haladnak, mint 
máskor. Időnként fáradtnak, érezheted magad. Fogyassz sok zöldséget, gyümölcsöt, 
és sétálj a természetben, ha az idő megengedi.
Virágod: Pipacs, vízililiom, fehér rózsa
OROSZLÁN: Egy új ismeretség  románccá alakulhat. Ne hagyd, hogy vágyaid vezérel-
jenek. Ne akarj semmit se erőltetni, mert esetleg épp az ellenkező hatást éred el vele, 
mint amit remélsz. Az otthonod körül akadhat némi tennivaló, és egyik rokonod pont 
most, érdekes ötlettel rukkol elő ezzel kapcsolatban.
Virágod: Körömvirág, napraforgó, kankalin, bazsarózsa
SZŰZ: A hónap úgy kezdődik, hogy lelkesen veted bele magad a családi tevékenysé-
gekbe, tervezgetitek a jövőtöket, távolra mutató álmokat szövögettek. A hónap vége 
felé azonban   figyeljetek oda hirtelen jövő dühötökre, próbáljatok mindig háromig 
elszámolni, mielőtt még első dühötökben csattannátok fel.
Virágod: Fehér liliom, búzavirág
MÉRLEG: Jó eredményekkel kecsegtető hónapra számíthatsz. A nyilvánosság még az 
eddigieknél is jóval nagyobb szerepet kap az életedben, ezért most a karriered érde-
kében ne akarj visszahúzódó lenni. Ha magányos vagy, és szerelmi kalandot szeretnél, 
most bőven lehet benne részed. 
Virágod: Ibolya, fehér rózsa, borzaskata
SKORPIÓ: Váratlan eseményeket sodródnak az életedbe: egy kedves mosoly felkorbá-
csolhatja a szívedet. Olyan érzések kerítenek hatalmukba, hogy magad is meglepődsz. 
A munkatársakkal való jó kapcsolatodra is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetned. A 
csapatépítő tréning sose lehetne aktuálisabb.
Virágod: Vérehulló fecskefű, krizantém
NYILAS: Jól bírod a stresszt, azonban az első hét okozhat kellemetlen meglepeté-
seket ebből a szempontból. Munkahelyeden sürgetnek, a pénzügyek azonban nem 
alakulnak megfelelően. Semmiféle konfliktusba ne keveredj bele, ne vállalj túl sokat 
magadra és megfontoltan kommunikálj. 
Virágod: Szegfű, sárgaviola
BAK: Minden gördülékenyen megy majd, pont úgy, ahogy szereted. Nagyon határo-
zott leszel, nem éred be kevesebbel, mint ahogy azt elképzelted. Mindent el akarsz 
érni, meg akarsz szerezni, amit csak kigondoltál. Nemcsak a munkádban, hanem a 
szerelemben is ilyen céltudatos leszel!
Virágod: Hóvirág, ibolya
VÍZÖNTŐ: Néhány meglepő, egyben pozitív irányú változást hozhat   ez a hónap. 
Régóta dédelgetett álmaid megvalósításához kezdhetsz most hozzá, szinte bármiben 
sikereket arathatsz, különösen a hónap utolsó harmadában. Ha van társkapcsolatod, 
szerelem terén elkötelezettséget, magányosoknak végre szerelmet hozhat ez az idő-
szak.
Virágod: Hóvirág, gyűszűvirág, tárnics
HALAK: Igazán nem lehet okod panaszra, hisz úgy tűnik, magánéleted jól működik, 
váratlan anyagi lehetőségekre bukkansz, használd ki bátran, amit a sors felkínál! Sze-
relemben nincs hiány, Vénusz most is támogatja törekvéseidet. Amit most ne feledj: 
ne keverd a pénzügyeket a szerelmi kapcsolatba, mert az gondokat okozhat!
Virágod: Szegfű, kerti mák, ibolya

RAGYOGJANAK RÁD ÉS ŐRIZZENEK UTADON A CSILLAGOK!
Braun Mária


