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F O N T O S  •  F O N T O S  •  F O N T O SA SZOKÁSOK NEHEZEN 
VÁLTOZNAK

Az előző napokban-hetekben a levegő hőmérséklete gyakran 
meghaladta a 35 Celsius-fokot is, ami különösen kedvez a külön-
böző baktériumok, kórokozók elszaporodásának, különösen az 
állati eredetű élelmiszerekben.  Nem véletlen szabályozza az ilyen 
élelmiszerek forgalmazását számos törvény, szabályzat illetve más 
jogszabály. A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat épp ezért 
folyamatosan nagy figyelmet fordít a piaci hűtőpultok üzemelte-
tésére, karbantartására, tisztítására. A nagy meleg miatt például a 
reggeli piacnyitás előtt is elvégzik a hűtőpultok ellenőrzését, s ha 
valamilyen gond adódik, azonnal elhárítják. Egy valamin azonban 
nagyon nehezen tudnák változtatni: a bérlők rossz szokásain. A 
Közegészségügyi Intézet folyamatosan végzi a hűtőpultok mikro-
biológiai ellenőrzését, s egyelőre még mindegyiket rendben találta, 
de ez nagyban függ a bérlőktől, a hűtőpultok használóitól. A legtöbb 
problémát a húsárusítással foglalkozó bérlők okozzák, aki gyakran 
túlpakolják a hűtőt (kapacitásuk 12-15 baromfi EGY RÉTEGBEN 
ELHELYEZVE), szabálytalanul a hűtőpultokon konfekcionálják a 
húst, az áru egy részét még a nagy melegben is a hűtőpulton kívül 
tárolják (pedig a nagyobb mennyiségű áru tárolására a Szabadkai 
Piacok biztosít 50 literes hűtőszekrényeket is). Ugyancsak gyakori 
jelenség a hűtőpultok nyitva tartása, vagyis amikor kiveszik az árut, 
nem csukják vissza a nyílászárót, így a hűtőben természetesen az 
előírtnál magasabb a hőmérséklet, ami meggyorsítja az áru minő-
ségvesztését. Janó Sándor, a közvállalat piaci koordinátora szerint 
a legnehezebben a rossz szokások változnak, s emiatt évről évre 
visszatérő téma a hűtők használata – amiben csak nagyon apró 
lépésekkel halad előre a közvállalat.

- Az élelembiztonság közvállalatunktól megköveteli az egyes 
élelmiszerek forgalmazásához szükséges feltételek biztosítását. Ál-
lítom, hogy a közvállalat ennek érdekében minden magától telhetőt 
igyekszik megtenni, de ha a bérlők félvállról kezelik ezt a kérdést, 
akkor sajnos még nagyon sokszor leszünk kénytelenek foglalkozni 
a hűtőpultok használatával.   

A Szabadkai Piacok KKV befejezett két közbeszerzési eljárást 
a Zöldike piaci tejcsarnok építésére illetve a tejcsarnok hűtő-
pultokkal történő felszerelésére. A kivitelező illetve a beszállító 
kiválasztásánál az ajánlat összege volt a mérvadó.  Mindkét 
közbeszerzési eljárásra két-két ajánlat érkezett a határidőn belül. 
A legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztását követően meg kell 
várni a jogorvoslati határidőt, ami után a meghirdetett munká-
latokról aláírják a szerződéseket. Mivel a KKV 2015. évi tervében 
szerepelnek a szükséges eszközök, az év végéig befejeződik az 
új tejcsarnok építése és felszerelése is.

* * *
A Szabadkai Piacok KKV ezúton is arra kéri bérlőit, hogy 
egészítsék ki az árusítóhelyek használatáról illetve bérletéről 
szóló szerződéseknél megkövetelt dokumentációt. Különösen 
vonatkozik ez azokra, akiknek lejárt a mezőgazdasági földte-
rületének használatáról illetve bérletéről szóló szerződésük. Ez 
a kötelezettség vonatkozik a Pénzügyminisztérium Kincstára 
illetékes fiókintézete által kiadott bizonylatokra is, amelyek-
kel a termelők bizonyítják, hogy aktív gazdaságként vannak 
bejegyezve a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásába. A 
dokumentumokat minél rövidebb időn belül kérjük eljuttatni 
a KKV Igazgatóságára.

* * *
A Szerb Köztársaság Gazdasági Minisztériuma Mérésügyi és 
Nemesfém-hitelesítő Igazgatóságának munkatársai folyamatosan 
ellenőrzik a piacokon használt mérlegeket. A Mérésügyről szóló 
törvény (SZK Hiv. Közlönyének 30/2010. sz.) 19. szakasza szerint 
„A mérlegeket használó személyek kötelesek: 
1) a mérőeszközöket oly módon elhelyezni és használni, amely 
biztosítja a mérés pontosságát és ilyen értelemben felelnek a 
mérőeszköz kifogástalan műszaki állapotáért és a mérési ered-
mények pontosságáért; 
2) olyan műszaki állapotban tartani, amely garantálja a mérések 
pontosságát; 
3) a törvénnyel és a törvény alapján meghozott jogszabályokkal 
összhangban hitelesítésre benyújtani a használt mérőeszközt; 
4) jelen törvénnyel összhangban nyilvántartást vezetni a használt 
mérőeszköz karbantartásáról és hitelesítéséről;
A kötelezettségek elmulasztásáért jelentős pénzbírságok róhatók 
ki. Az illetékesek visszajelzései szerint mind ritkábban fordul 
elő, hogy kifogásolható állapotban levő, hitelesítetlen illetve nem 
megfelelő mérőeszközt használnak a piacokon
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 250-400 din/kg
Brokkoli 150 din/kg
Cékla 60-80 din/kg
Csemegekukorica 50-60 din/cső
Csillagtök 80 din/kg
Erős paprika 10-15 din/db
Fejes saláta 35-40 din/fej
Fokhagyma 150-200 din/kg
Gyömbér 600 din/kg
Kapor 20 din/csomó
Káposzta 20 din/kg
Karalábé 30-40 din/db
Karfiol 100 din/kg
Koktélparadicsom 250-300 din/kg
Lencse 220-240 din/kg
Mángold 40-50 din/csomó
Padlizsán 100 din/kg
Paprika 10-25 din/db
Paradicsom 50-60 din/kg
Paraj 140-150 din/kg
Petrezselyem 30-60 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 30-50 din/db
Sárgarépa 50-70 din/kg
Sóska 40 din/rakás
Tök 20-40 din/kg
Uborka 30-70 din/kg
Újburgonya 30 din/kg
Újhagyma 20-50 din/csomó
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Zeller 50-70 din/db
Zöldbab 80-100 din/kg
Gyümölcs
Áfonya 1000 din/kg
Alma 50-150 din/kg
Füge – friss 300 din/kg
Görögdinnye 20-25 din/kg
Körte 100-120 din/kg
Málna 300 din/kg
Nectarin 25-70 din/kg
Őszibarack 30-70 din/kg
Sárgabarack 70-120 din/kg
Sárgadinnye 25-30 din/kg
Szeder 400 din/kg
Szilva 50-60 din/kg
Szőlő 500 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 250 din/kg
Banán 80 din/kg
Citrom 250-300 din/kg
Grapefruit 220 din/kg
Narancs 170 din/kg
Tejtermékek 
Főzött túró 400-500 din/kg
Házi túró 300-400 din/kg
Kecsketúró 800 din/kg
Öntött túró 400-500 din/kg 
Sajt 370-1000 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 60-80 din/kg 
Csirkecomb 280-300 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-80 din/kg
Csirkemáj 330-350 din/kg 
Csirkemell 340-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 460-500 din/kg 
Csirkeszárny 180-220 din/kg 
Csirkezúza 260-280 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Pulykacomb 300-550 din/kg
Pulykahát 250 din/kg 
Pulykahús 500-600 din/kg 
Pulykamell 700-750 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Gyöngytyúk 750 din/kg
Kacsahús 450-470 din/kg
Kakashús 300-400 din/kg
Libahús 450 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Tyúkhús 300-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140 din/kg
Amur 320-350 din/kg
Busa 170-259 din/kg
Cápaharcsa – filé 300 din/kg
Csuka 400 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 435 din/kg
Kalmárhal 435 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg 
Süllő 750-900 din/kg
Vegyes áru 
Tojás 5-13 din/db
Fürjtojás 8 din/db
Aszalt sárgabarack 1200 din/kg
Aszalt szilva 450 din/kg
Datolya 500 din/kg
Dióbél 1100-1200 din/kg
Földimogyoró 400-500 din/kg 
Füge 600 din/kg
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 200-1000 din/kg
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1500 din/kg 
Mazsola 450-500 din/kg 
Méz 500-750 din/kg 
Mogyoróbél 2200 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Pistácia1800 din/kg
Tökmag 750-950 din/kg 
Vörös áfonya 700-750 din/kg
Réteslap 160-240 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 60-70 din/szelet

/Júl. 17-i árak/ 

EGY HIRDETMÉNY
A Szabadkai Piacok KKV, Szabadka, Đuro Đaković u. 

23/I, közzéteszi az alábbi

HIRDETMÉNYT
A TEJPIACI SZABAD ÜZLETHELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA 

Szabadkán, a Jakab és Komor tere sz. n. cím alatt 

Bérbe adásra kerülnek a Tejpiacon található alábbi üzlethelyi-
ségek:
- 1 üzlethelyiség NZP-54-0007 szám alatt, 7,5 m2 alapterület-
tel az iparos piaci részen,
- 1 üzlethelyiség NMP-54-100 szám alatt, 27,2 m2 alapterület-
tel a tejpiaci részen,
- 1 üzlethelyiség NMP-54-0018 szám alatt, 3 m2 alapterülettel 
a tejpiaci részen, és
- 1 üzlethelyiség NMP-54-0016 szám alatt, 6 m2 alapterülettel 
a tejpiaci részen.

A bérleti díjat a vállalat hatályos Árjegyzékével összhang-
ban határozzák meg.

Az üzlethelyiségek minden nap 800-tól 1100 óráig tekinthe-
tők meg a Szabadkai Piacok KKV felhatalmazott dolgozójának 
jelenlétében.

Minden egyéb információ Benkó Klára asszonytól, a Sza-
badkai Piacok KKV kereskedelmi előadójától kapható meg a 
024/555-013-as telefonszámon.
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O S Z L O P O S  A L M A FA

MEGEMLÉKEZÉSÜL

A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 
hogy

KEREKES FERENC
(1956–2015)

életének 59. esztendejében elhunyt.
Nyugodjon békében!

Az oszlopos almafa kis területen nagyszámú csemete 
ültetését teszi lehetővé, egy áron (100 m2 területen) akár 
100 oszlopos almafa telepíthető és különösen alkalmas a kis 
gyümölcsösök kialakítására a háztáji kertekben. Gyorsan 
termőre fordulnak, az első termések már a telepítést követő 
egy éven belül kialakulhatnak. Az első osztályú csemetéken a 
virágrügyek az egy éves hajtásokon is megjelenhetnek, ezért 
a fácskák szállításánál, telepítésénél oda kell figyelni, hogy ne 
sérüljenek meg a virágrügyek. A második évtől az oszlopos 
almafák komolyabb termést adnak, az ötödik évtől pedig 
almafánként 10-15 kilogrammos termésre lehet számítani.

A fajtaválasztásnál oda kell figyelni arra, hogy az alma 
nem önporzó, ezért az alapfajta mellett porzókat is telepíteni 
kell. A legjobb, ha az ültetvény három, egyidejűleg termő, 
bő virágzású és megközelítően azonos élettartamú fajtából 
tevődik össze.

Az újvidéki Mezőgazdasági Karon húsz éven át dolgoztak 
a nemesítésen és a teljesen piros, sárga vagy zöld színű termés 
kialakításán, amelyek eltérő időpontokban érnek be. E munka 
eredményeként 6 új fajtát ismertek el, amelyek ellenállóak a 
gazdaságilag legtöbb kárt okozó betegségeknek és kártevőknek.

A Piros orsós fajtának a legnagyobbak a termései, édes, kissé 
savanyúra húzó ízzel, szeptember eleji érési idővel. Minden 
évben bőségesen terem, de nem áll fenn a túltermés veszélye, 
ugyanis a növény a termőképességét úgy szabályozza, hogy 
júniusban ledobja a felesleges termést.

A Csárdáskirálynő is piros színű, lédús, kissé savanykás 
ízű termést hoz, szeptember második felében ér be. A termés 
attraktív, kiváló minőségű, akár 6 hónapig is tárolható.

A Vesna nagyon korán, augusztus közepén érik, közepes 
méretű, piros színű termést hoz.  Lombja közepesen buja, ezért 
a lehető legszebb módon tölti be a teret. 

A zöld termésű fajták a Zöld drágakő /Zeleni dragulj/, 
illetve a Smaragd kései érésűek, szeptember végére érnek be, 
a termés savanykás ízű, jól tárolható a fél folyamán.

A Đerdan sárgás színű terméssel rendelkező hibrid, attr-
aktív, szeptember elseje körül érő terméssel.

A gyümölcsös megművelése a földről történik, mivel a gyü-
mölcsfák magassága teljes termőképességüknél sem haladja meg 
a 3 métert. Az oszlopos almafákat támfák nélkül, 50 centiméteres 
sortávolságban telepítik. Amatőr gyümölcsészetekben, kisebb 

ültetvényeken legjobb egy, két vagy három sorban telepíteni 
őket, 50 centiméteres sortávolsággal.  Ha folyamatosan, több ilyen 
tömböt alakítunk ki, akkor a tömbök között hagyjunk ki legalább 
1,2 méteres távolságot, hogy a metszést, kapálást, öntözést, trágyá-
zást, vegyszeres védekezést zavartalanul el lehessen végezni. A 
sorközöket lehet füvesíteni is. A füves folyosó megkönnyíti a sorok 
közötti közlekedést és könnyebben végezhetők el a különböző 
munkálatok. A füvet rendszeresen nyírjuk, a lenyírt füvet pedig 
távolítsuk el, mert a szénában megtelepedhetnek a rágcsálók, 
amelyek gyakran a föld felszínnél körberágják a kérget, s ezzel 
kiszárítják az egész fát.

Nem kell gyakran öntözni, hanem csak amikor úgy 
érezzük, hogy hiányzik a nedvesség a talajból. Fánként 10 
liter vizet számoljunk. Az öntözést követően, amikor a talaj 
felső rétege megszáradt, kapálással akadályozzuk meg a talaj 
kérgesedését. A túlzott és gyakori öntözés buja növekedést 
eredményez, amitől gyengébben fejlődnek ki a virágrügyek. 
Az öntözés kimossa a talajból a tápanyagokat, tömöríti a talajt, 
szélsőségesebb esetekben a fák akár még ki is fordulhatnak 
a talajból.  Az öntözéssel szeptember 1-jét követően le kell 
állni, hogy elkerüljük a vegetáció visszatérését, amikor sok 
virágrügy képződik az új hajtásokon.

A fák metszési igénye igen kicsi és tulajdonképpen a 
virágrügyek ritkítását jelenti a termőperecek rövidítésének 
köszönhetően. Ez különösen jelentős a bőtermésű fajtáknál, 
mint amilyen a Zeleni dragulj, mert így megakadályozzuk, 
hogy túlteremje magát, ami miatt megtörténhet, hogy csak 
minden második évben hoz termést.

A 10 centiméternél hosszabb egyéves hajtásokat, amelyek a 
termőrészeken alakulhatnak ki, ahol a virágrügyek is találhatók, 
tőből el kell távolítani. Ha az egyéves hajtások közvetlenül 
a vezérágon alakulnak ki, ahol nincs termőrész, azokat 2-3 
rügyre visszametsszük. Ezzel megújítjuk a termőrészeket és 
újakat alakítunk ki ott, ahol korábban nem nőttek hajtások. Így 
minden fa egyenesre nő, elegáns külsőt kap, karcsú, az aljától 
a fa tetejéig tele termőrészekkel.  Bizonyos módosításokat vé-
gezhetünk zöldmetszéssel, amikor az oldalágakat távolítjuk 
el azokról a helyekről, ahol árnyékot képeznek, illetve, hogy 
azokat 2-3 rügyre metsszük vissza. Ennek az ideje nagyon fon-
tos: június végén, július elején, a virágrügyek differenciációja 
során. Ezzel elérhetjük, hogy a lerövidített ágakon még abban 
a vegetációs időszakban virágrügyek képződjenek.

Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
- Vádlott: úgy zajlott a betörés ahogyan azt az ügyvéd 
úr előadta?
- Hát, nem pontosan de az ő módszere sem rossz.

* * *
Levél Mikulásnak:
Kedves Mikulás! 
Tavaly egy csomó ajándékot nem kaptam meg azok 
közül, amiket kértem. 
Azért, mert nincs konkurenciád, még nem kellene 
elkényelmesedned.

* * *
Tanóra végén a tanárnő:
- Gyerekek, táblagépeket elő! A kérdések az üzifalamon 
vannak! 
A válaszokat privibe kérem. Holnap küldjetek egy 
számot és kiírom állapotba hányas lett. Aki javítani 
akar, az pedig bökjön meg!

* * *
Egy részeg támolyog ki a kocsmából, és sorra tapogatja 
az út szélén parkoló autók tetejét. 
A pincér megáll az ajtóban és odaszól neki:
- Maga meg mit csinál ember?!
- A kocsimat keresem, de nem találom.
- És miért fogdossa az autók tetejét?
- Mert az enyémen volt kék lámpa, meg sziréna is.

* * *
Egy férfi reggel felébred a fogdában, és így morfon-
dírozik:
- Tegnap este hallgatnom kellett volna a többiekre, és 
nem lett volna szabad autóval hazamennem a kocs-
mából. Főleg, hogy gyalog mentem oda.

* * *
- Képzeld rájöttem, hogy a feleségem megcsal, és még 
hazudik is!
- Honnan tudod?
- Ma reggel jött haza, és azt mondta, hogy a nővérénél 
aludt.
- És honnan tudod, hogy hazudik?
- Onnan, hogy én aludtam a nővérénél.

* * *
Minden férfinak szüksége van feleségre, mert van egy 
csomó dolog, amiért egyszerűen nem lehet hibáztatni 
a...kormányt.

HOROSZKÓP 2015 AUGUSZTUSÁRA
KOS: A pénzügyek kerülnek előtérbe. Fontos tárgyalásokra kerülhet sor. Ne hagyd, 
hogy külsőségek elkápráztassanak. Láss a dolgok mögé! Ahhoz, hogy a szerelemben 
kivirágozhasson a lelked, a viharos időszakokban az a legjobb, hogy utána ki lehet 
békülni. Használd a fantáziád és tedd jobbá a kapcsolatodat szerelmeddel.
Tájak, ahol jól érezheted magad: forró, száraz tájak.
BIKA: Használd ki az adott lehetőségeket a karrier terén, főleg azért,mert remek 
lehetőségek, elismerések várnak rád.  A hónap közepétől jobb, ha kezdeményezel 
azokban a dolgokban, amelyeket már elveszettnek hittél, a siker nem marad el. Visszaáll 
a régóta áhított harmónia és egyensúly életed minden területén.
Tájak, ahol jól érezheted magad: dombos, megművelt táj, zöld, termékeny talaj, mélye-
désekben kis tavak.
IKREK: Könnyen lehet, hogy mint derült égből a villámcsapás, úgy érkezik az életedbe 
egy új szerelem. Szerencsére nem esik nehezedre, hogy spontán reagálj egy ilyen 
váratlan dologra. „Bolondulj meg” nyugodtan, ez olyan lehetőség, amit kár kihagyni. 
Megeshet az is, hogy olyan pénzhez jutsz, melyre nem számítottál. 
Tájak, ahol jól érezheted magad: város, sík sűrűn lakott táj, sűrű úthálózattal.
RÁK: Ez most nem az álmodozások kora. Tessék felhasználni az energiákat, mozdulj 
ki, legyél tevékeny, gyakorlatias és fürge. Sokat segíthet, ha minden felmerülő prob-
lémádat azonnal megbeszéled olyasvalakivel, akiben megbízol, és aki kívülről látja 
azokat. Bölcs tanácsokat kaphatsz.
Tájak, ahol jól érezheted magad: tengerpart, sík terület, barátságos táj, gazdag élővilággal.
OROSZLÁN: A kommunikációé lehet a főszerep, hiszen ezzel a tulajdonságoddal most 
olyan régóta húzódó vitás ügyeket is elsimíthatsz,  főleg azokat, amelyek  megnehe-
zítették egyes kapcsolatodat. Végül a körülmények késztetnek arra, hogy átértékeld 
a helyzetedet. Ne bonyolódj bele kollégáid vitájába. Nem érdemes.
Tájak, ahol jól érezheted magad: meleg vagy forró, száraz terület, állandó napsütés, főváros.
SZŰZ: Ambíció, kreativitás és kitartás! Mindezek együttese meg van  benned, s ez 
most komoly eredményeket hozhat életedbe, különösen karrier és anyagiak terén. 
Sikerülhet végre számos régi problémát megoldani, kifejezetten könnyedén. Érzelmek 
terén kiegyensúlyozott időszak következik. 
Tájak, ahol jól érezheted magad: megművelt területek, síkság és hegyek váltakozva, 
kiskertek, sok kis település.
MÉRLEG: Ha sikerül   harmóniába kerülni önmagaddal, akkor a  munka terén is 
harmonikus változásokat tapasztalhatsz. Mégpedig minél inkább tisztában vagy a 
saját értékeiddel, annál inkább. Anyagi és üzleti téren is pozitív irányba fordulhatnak 
dolgaid, s ez feloldhatja feszült hangulatodat.
Tájak, ahol jól érezheted magad: parkok, díszkertek, fennsíkok, műkincsekben gazdag 
területek.
SKORPIÓ:  Akkor fognak jól működni a dolgaid, ha  önfeláldozóan  tudsz cselekedni 
másokért. Most hitet kaphatsz ahhoz, hogy végig tudj csinálni a megkezdett dolgaidat, 
de a céljaid ne legyenek önösek. Ne hagyd, hogy mások sürgessenek, ha valamiben 
nem tudsz dönteni  halaszd ezt későbbre. 
Tájak, ahol jól érezheted magad: termálforrások, magas hegyek, vulkánikus tájak, dzsungel.
NYILAS: Szerelemé a főszerep: Jelentős változás köszönthet be életedben  valami 
lezárul, valami új pedig elkezdődik. A párban élők házasságra, gyermekáldásra, 
közös otthon megteremtésére, az érzelmek elmélyülésére számíthatnak. A szinglik 
pedig, csak komoly erőfeszítés árán tudnak elbújni egy új kapcsolat lehetősége elől.
Tájak, ahol jól érezheted magad: hatalmas összefüggő területek, lombos erdők, nagy 
kukoricaföldek.
BAK: Munkádba elvárásokkal szembesülhetsz, de az elvárásoknak való megfeleléshez 
megvan benned a lendület és a kitartás. Kiemelkedően tudod teljesíteni a fontos mun-
kával kapcsolatos teendőket a 18-28-a közötti időszakban. Munkáddal, karriereddel 
összefüggésben igen pozitív időszakot zárhatsz.
Tájak, ahol jól érezheted magad: magas hegyek, köves területek, téli tájak, tűlevelű erdők.
VÍZÖNTŐ: Meglepően sikeresen indulhat ez a hónap, különösen munka és karrier 
területén, azonban magánéletedben adódhatnak kisebb bosszúságok, értelmetlen 
konfliktusok. Tele leszel erővel, energiával és kellő lelkesedéssel, de nem mindig tu-
dod, merre vedd az irányt. Szerelemben a romantika, az álmodozás, az önfeláldozás 
lehet jellemző rád.
Tájak, ahol jól érezheted magad: furcsa tájak, hegyek, gejzírek, téli tájak.
HALAK: A szívügyek terén sikereket érhetsz el, újra meghódíthatod kedvesedet, 
vagy új szerelem léphet életedbe, erre kiváló alkalmat kínál a hónap utolsó néhány 
napja. Az anyagiak terén, hajlamos leszel arra, hogy több pénzt költs a szokásosnál, 
ezért ezzel légy körültekintőbb, sőt ha teheted, inkább tartalékolj. Karriered stagnál.
Tájak, ahol jól érezheted magad: víz alatti tájak, szigetek, sík területek, lakatlan, magá-
nyos vidékek.

RAGYOGJANAK RÁD ÉS ŐRIZZENEK UTADON A CSILLAGOK!
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