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Kányádi Sándor: Zsörtölődő 

Elegünk van már, elegünk. 

Meddig kell még dideregnünk? 

Mondják a kupás cserepet 

megülő fagyos verebek. 

Télen által is nyaraló fecskének lenni volna jó, 

Csettegeti a porkahó alatt csőrölő kisrigó. 

Varjú körözget, billeget, letácsol rigót s verebet. 

Hogyha kedves a tollatok, annyit ne sopánkodjatok. 

Megértem én már eleget, ennél is zordabb teleket, 

De olyat eddig sohasem, hogy vége egyszer ne legyen. 

 

 

 

 

Január, régiesen Januárius az év első, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. 

Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene volt az ókori római 

mitológiában. A népi kalendárium szerint a január neve Boldogasszony hava, de 

Fergeteg havának is hívják.  

A 18. században a nyelvújítók a zúzoros nevet adták neki. 

A január és a február volt az utolsó két hónap, amit utólag hozzáadtak a római 

naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott 

hónapot. Bár egy ideig még március volt az év első hónapja, hamarosan a január 

vette át ezt a helyet.  
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JANUÁR 1. az újesztendő és a hónap első napja, 

a mindenki által ismert ÚJÉV 

 

 

 

Ezzel az újévi köszöntővel kívánunk mindenkinek nagyon  

boldog és eredményes újesztendőt:  

 

 

Január 6-án van Vízkereszt,  

ilyenkor szokás leszedni a karácsonyfát,  

s ez a nap a farsangi időszak kezdete.   
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Itt a farsang, áll a bál, 

keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 

bokázik a máktörő. 

 

Dirreg, durrog a mozsár, 

táncosra vár a kosár, 

A kávészem int neki, 

míg az őrlő pergeti. 

 

Heje-huja vigalom! 

habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 

értük van a parádé. 

Az Alma együttes klipjében rengeteg ötletet találtok a farsangi jelmez 

elkészítéséhez: https://www.youtube.com/watch?v=WGEyGn61j80  

https://www.youtube.com/watch?v=WGEyGn61j80
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Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben  

 Szakad a hó nagy csomókban,  

 Veréb mászkál lent a hóban. 

 Veréb! Elment az eszed? 

 A hóesés betemet. 

 Nem is ugrálsz, araszolsz,  

 Hóesésben vacakolsz. 

 Fölfújtad a tolladat, 

 Ázott pamutgombolyag. 

 Mi kell neked? Fatető! 

 Fatető!  

 Deszka madáretető!  

 

Január 22. 

 

 

Csanádi Imre: Doromboló 

Fagy kinn, fagy, 

hó van nagy  

most ideje, most fagyjon, 

akár beleszakadjon, 

csak a kályha mormoljon, 

vén cirmos doromboljon: 

elnyugszunk esténként 

édesanyánk meséjén.  
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Részlet „A kis herceg” modernizált változatából  

Az utazásai során a kis herceg egy furcsa, kocka alakú bolygóra ért. A bolygón drótok, 

telefirkált papírok, félig telt kávéscsészék voltak szétszórva. A szeméthalom közepén egy 

borostás, szem- üveges alak ült.  

− Szia. Te ki vagy? – kérdezte a kis herceg.  

− Pill, rögtön – válaszolta a borostás alak.  

− Mi a neved? – kérdezte újra a kis herceg,  

ugyanis ha egyszer valamire kíváncsi volt, azt nem hagyta annyiban.  

− A programozó vagyok. Mindjárt beszélhetünk, csak most egy hibát keresek a logban.  

− Mi az a log? – kérdezte a kis herceg. Körbenézett, de sehol se látott semmit, amire ez a szó 

illett volna.  

– Mi az a log? Ismerem a szemétkupacot, látom a kávéscsészét és a drótokat is, de nem 

látok logot. Hol van? A programozó hitetlen arccal fordult a jövevény felé.  

– Te ugye a javításért jöttél? – kérdezte, és beletúrt egy paksamétába. – Mindjárt 

megnézem a listát, szerintem a következő patch már tartalmazni fogja – és elkezdett a 

körülötte heverő papírok közt kotorászni.  

A kis herceg elbizonytalanodva nézte a programozót, ahogy az egyik halom legaljáról 

kihalászott egy színes filctollal összefirkált szöveget, és hümmögni kezdett felette.  

− Mi az a log? – kérdezte megint.  

A Programozó nagy levegőt vett:  

− Nem tudom egyszerűen elmagyarázni egy felhasználónak, de a program a hibáit egy 

naplóállományba írja, amit csak az írás idejére zárol. Ezért aztán, ha a rutin elszáll, akkor a 

logban az abortálás előtti utolsó bejegyzésből tudjuk kitalálni a hiba pontos helyét, és ez segít 

a javításban. De ennek semmi köze nincs a patchhez, amiért jöttél. 

 − Te nagyon furcsán beszélsz – felelte a kis herceg.  

– Mi az a felhasználó?  

– Az emberek két részre oszthatók – válaszolta a programozó, miközben lehajtott egy fél 

csésze hideg, állott tejeskávét. – Akik írják a programot, azok a programozók. Akik csak 

használják őket, azok a felhasználók. Én is egy programozó vagyok, és – mivel nem tudtad, 

mi a log – te valószínűleg felhasználó vagy. Milyen programot használsz? − Nem használok 

programot. Van egy rózsám, és három vulkánom. Ezek programok? – kérdezte a kis herceg. 

 − Nem, nem ezekre gondoltam. Tudod, mikor leülsz a gép elé, és elindítasz valami 

szövegszerkesztőt, levelezőt, vagy ilyesmit. A munkahelyeden, az irodában például.  



 7 

− Nincs irodám. Egyszer találkoztam egy hivatalnokkal, de eljöttem a bolygójáról. 

Unalmas alak volt – felelte a kis herceg.  

− OK, akkor otthon, mikor szabadidődben benyomsz egy játékot, az egy program – 

magyarázott türelmetlenül a programozó.  

− Szabadidőmben szeretem megnézni a napfelkeltét. Mindig úgy húzom a székemet, hogy 

épp lássam – felelte a kis herceg. – De az én bolygóm kerek, nem ilyen négyzet alakú. 

Milyen itt a napfelkelte? – kíváncsiskodott tovább. 

 − Nem négyzet, kocka. A négyzet az síkidom, a bolygóm meg test, térbeli alakzat – 

mondta a programozó. – Az ilyen fogalmi zavarok miatt kevernek mindent össze a 

felhasználók, mert képtelenek a legalapvetőbb szakkifejezéseket is megjegyezni. Meg 

hogy kockás füzetnek hívjátok a négyzethálósat, az agyam száll szét ettől is.  

− Milyen itt a napfelkelte? – kérdezte újra a kis herceg, mert nem szokott eltérni a 

tárgytól. 

− Mit tudom én? – válaszolta a programozó. – Nem szoktam látni, én olyankor dolgozom. 

Mondd meg a GL-ednek, hogy a patch az esti upgrade-ban benne lesz, addig meg 

hagyjanak békén, mert a debug magasabb prioritású task, mint a support – és visszafordult 

a munkájához.  

− Milyen barátságtalan figura – gondolta a kis herceg, és otthagyta a bolygót. Útközben 

azon tűnődött, vajon el tudná-e magyarázni a programozónak, hogy ő nem használ 

semmilyen programot, és mégis normálisan él, vagy hogy a programozó képes lenne-e 

elmondani neki, mi az a log úgy, hogy megértse. − Valószínűleg nem – summázta végül. 
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Móra Ferenc: Zengő ABC 

Aranyalma ághegyen.  

Bari bég a zöld gyepen.  

Cirmos cica egerész.  

Csengős csikó heverész.  

Dongó darázs döngicsél.  

       Esik eső, fúj a szél.  

       Füsti fecske ficsereg.  

       Gerle, galamb kesereg.  

       Gyom között gyors gyík szalad.  

       Harmatos hajnal hasad.  

Itt van már a zivatar!  

Jó az anya, jót akar.  

Kivirít a kikelet.    

Leveles lesz a liget.  

Lyukas fazék fekete.  

Mese, mese, meskete...  

Nádat a szél legyezi.  

Nyúl a fülét hegyezi.  

Orgonafán méhike.  

Összerezzen őzike.  

Patakparton pipitér.  

Róka szava kicsit ér.     Uccu, csípd meg, hóha, hó!  

Susog a sok sasmadár.    Ürgét fogott a Sajó.  

Szilvafára szarka száll.    Vércse vijjog délelőtt.  

Tücsök tarlón hegedül.    Zörgetik a vasfedőt.  

Tyúk az árkon átrepül.    Zsindelyezik a tetőt. 
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Szerelem horoszkóp 2015-re 

2015-ben a JUPITER bolygó lesz az uralkodó,  

ami szerencsés évet jelent valamennyi jegy számára 

KOS (március 21- április 20) 

Az év első pár hónapja kedvez a kapcsolatoknak.  

Ha szingli vagy, akkor új ismertségek jöhetnek életedbe.  

Ha már párkapcsolatban élsz, akkor még szorosabbra fűzhetitek a kapcsolatotokat. 

Az újonnan létrejövő párkapcsolatok nem feltétlenül lesznek tartósak. Erre inkább a nyári 

és a kora őszi időszak alkalmasabb. Mindezzel együtt, bárhogyan is alakulnak 

kapcsolataid, rengeteg új tapasztalatot szerzel majd. Mondj ki mindent, légy mindig 

őszinte pároddal. A kommunikáció az alapja mindennek. Nincs olyan dolog, amit ne 

lehetne megbeszélni, csak mindig nyitottnak kell lenned a másik felé és persze neked is 

éreztetned kell partnereddel, hogy megbízhat benned és mindent elmondhat neked. 

BIKA (Április 21 - Május 21) 

Ha szingli vagy, sok alkalmad nyílik az ismerkedésre. Az igazán mély érzelmek 

kialakulására július és szeptember között lesz lehetőséged. 

Ha párkapcsolatban élsz, várni fogod, hogy szorosabbra fűzzétek a viszonyt, amire inkább 

a második negyedév lesz alkalmasabb. Ha gyengébb, lazább a kapcsolat kettőtök között, 

akkor még az év elején számos alkalmatok lesz arra, hogy rendezzétek soraitokat, és 

gyönyörű időszakot éljetek át ismét. Ez meg is szilárdítja majd a kettőtök közti köteléket. 

Utazzatok el kettesben valahová, hogy a szenvedély még inkább összekössön benneteket. 

IKREK (Május 22 - Június 22) 

Párkapcsolatban viharos időszakokat élhetsz meg. Egyszer fent, egyszer lent. Ilyen ritmus 

jellemzi majd a kapcsolatotokat. Azonban az egymással vívott szócsaták nem feltétlenül 

jelentik egy kapcsolat végét. Építőleg is hathat azáltal, hogy párodnak egy új oldalát 

ismerheted meg, ami még akár tetszhet is neked. Élvezd hát a boldog pillanatokat, a 

rosszakat pedig hagyd figyelmen kívül. Törekedj arra, hogy a negatív energiákat távol 

tartsd, helyette teremts harmóniát. 

Ha szingli vagy, akkor sikerrel járhatsz, mert ebben az évben pontosan tudni fogod, mire 

vágysz, kit keresel és jó eséllyel meg is találhatod. Májustól számíthatsz egy új 

kapcsolatra. 
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RÁK (Június 22 - Július 22) 

Ha a 2015-öt szingliként kezded, akkor nem fogsz unatkozni. Sokak szemében 

ellenállhatatlan leszel, és sokan felfigyelnek rád. Több párjelölttel is találkozhatsz ebben 

az évben, de csak az év második felétől nyílik lehetőséged egy komolyabb kapcsolatba 

belevágni. Ha párkapcsolatban élsz, akkor fontos feladataid lesznek. Tölts minél több időt 

kedveseddel. Éljétek át újra a régi szenvedélyt, hódítsd meg őt újra. Ne csak akkor légy 

kedveseddel többet, amikor úgy érzed, hogy gyengül a kapcsolat. Mindvégig őrizd meg a 

tüzet, ami a megismerkedéskor táplálta egymás iránti szenvedélyeteket. 

OROSZLÁN (Július 23 – Augusztus 23) 

Ha tartós kapcsolatban vagy valakivel, akkor ezt az évet a stabilitás hatja át. A kapcsolat 

akár még elkötelezettebbé is válhat. Nemcsak érzelmi, hanem anyagi téren is erősödtök és 

ez még szilárdabbá teszi kapcsolatotokat. A bolygók is segítenek titeket ebben. 

A csillagok azokat is támogatják, akik még keresik az igazit. Bár nem biztos, hogy az első 

szembejövő lesz a nagy Ő, akit te annak gondolsz, és ez kissé meg is zavarhat. Ne siess el 

semmit, mindig gondold át helyzeteidet. Akard, hogy a másik fél valódi arcát láthasd és 

tekints be a rózsaszín ködfelleg alá. Éleslátásod és higgadt magabiztosságod segíteni fog, 

hogy olyan személyt adjon eléd az élet, aki valóban az igazi lehet. 

SZŰZ (Augusztus 24 - Szeptember 23) 

Ha keresed életed párját, akkor a legjobb úton haladsz. 2015-ben különösen magabiztos 

leszel, és ki mered mutatni az érzéseidet. Nagy esélyed van rá, hogy az iskolában találod 

meg a nagy Ő jelöltet. Ettől csak még jobban fogsz szárnyalni, és a tanulást is jobban és 

könnyedebben tudod végezni. Nézeteltérések minden kapcsolatban vannak. Törekedj arra, 

hogy párod érezze, hogy lélegezhet a kapcsolatban. Ha biztosítod neki a kellő 

szabadságot, és nem féltékenykedsz, akkor fantasztikusan alakul a viszonyotok. 

MÉRLEG (Szeptember 24 - Október 23) 

Szenvedélyes éved lesz, de csak akkor, ha te is akarod és engeded. A bolygók kedveznek 

ennek és segítenek abban, hogy oldódj, és ne feszengj. Tartós kapcsolatoknak kedvez ez 

az év, leszámítva a kisebb súrlódásokat, amik természetesek és "szükségesek" egy 

kapcsolatban, hogy ne váljék egyhangúvá. Légy higgadt és türelmes. 

Szingliként előfordulhat, hogy egy régi ismertségből lesz szerelem. Szenvedélyes 

időszakokat élhetsz át ebben az évben. Ne félj kiteljesedni ezekben, mert sosem tudhatod 

mi lesz a vége, ha nem próbálod meg, és nem adod át magad az élvezeteknek. 

Semmiképpen sem szabad a múltban élned, ha esetleg régi sebek szakadnának fel. A 

múltad a múltad, a jelenben éld meg érzelmeidet! 
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SKORPIÓ (Október 24 - November 22) 

Egy skorpiónak nem nehéz megélni a szenvedélyt. A túlfűtött szenvedély és a gyengéd 

érzelmek felváltva jelennek meg szerelmi életedben a 2015-ös év folyamán.  

Szingliként sikeres hódításokat fogsz magad mögött tudni, mert a szeretet fontos 

számodra. Azonban vigyázz érzékenységedre, nehogy fordítva süljön el a dolog, és te 

maradj hoppon. Ne veszítsd el józan eszed. 

Ha van párod, lehetnek nehezebb időszakok a kapcsolatban, de könnyen megoldjátok a 

gondjaitokat és ismét a harmónia köszönt rátok. Ehhez segítséget ad, ha hosszabb, meghitt 

beszélgetéseket folytattok. 

NYILAS (November 23 - December 21) 

Év elején megismerkedhetsz valakivel, de egyelőre ne számíts tartós kapcsolatra. Nem 

feltétlenül magadban kell keresned a hibákat. A körülmények is lehetnek olyanok, melyek 

az év első felében nem kedveznek egy új, hosszú párkapcsolat kialakulásának. Türelmed 

és toleranciád azonban segíthet téged. Vonzerődnek köszönhetően igazi randi időszak lesz 

a szinglik számára ez az év, melyek közül ne hagyj ki egyet sem.  

Hiszen tudod... sosem tudhatod. 

Az igazi lehetőségek az év vége felé kedveznek szerelmi életednek. Ha volt is feszültség 

közted és partnered között, az szeptember után nagy valószínűséggel meg fog oldódni. 

Különösen, ha gyengéd és figyelmes leszel. 

BAK (December 22 - Január 20) 

A szerelemnek inkább az év eleje kedvez. Lehet, hogy ez az év nem éppen a 

legérzelmesebb lesz számodra, de partnerednek lehetséges, hogy sokkal inkább az 

imponál majd, ha nyílt és őszinte vagy.  

A türelem és odaadás jó hatással lesz párkapcsolatodra. Ha szingli vagy, akkor 

önkéntelenül is egyfajta Teréz Anya szerepet is magadra öltesz ebben az évben, de légy 

óvatos, hogy energiáid ne pazarold el feleslegesen. Előfordulhat, hogy olyanokat vonzol 

magadhoz, akik csak vigaszt várnak tőled. Biztosan te is tapasztaltad már, hogy másoknak 

sokkal könnyebb segíteni, mint saját problémáidon úrrá lenni. Légy, hát takarékos 

jótékony energiáiddal, hogy magadnak is adhass belőlük. 

Az év utolsó negyedében lesz elég erőd fontos döntések meghozatalára. 
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VÍZÖNTŐ (Január 21 - Február 19) 

Ez az év a szerelmi kapcsolatok stabilizálásának éve. A bolygó együttállások segítenek 

neked abban, hogy jobban ki tudd fejezni szereteted még akkor is, ha felerősödnek benned 

a kétely hangjai. Szerelmi kötődésed még mélyebb és érzelmesebb lesz. Ugyanakkor ne 

tedd magad sebezhetővé azáltal, hogy partnered esetleg túl érzékenynek lát. 

Ha egyedülálló vagy, az év eleje szintén kedvezően alakulhat, akár a te szíved vágyakozik 

valaki után, akár érted epekedik valaki. Randevúid jól sikerülnek, de ne légy távolságtartó  

és vetkőzd le szikla mivoltod. 

Ez az év segít neked abban is, hogy olyan embereket vonz be, akik építő jelleggel hatnak 

majd rád. 

HALAK (Február 20 - Március 20) 

A 2015 tettekre késztet majd, hogy álmaidat ne csak dédelgesd, hanem valóra is válthasd. 

A csillagok segítik a tartós kapcsolatok kialakulásának esélyét, ám lehet ez csak év vége 

felé fog teljesülni. Addig nyugodtan engedj a kísértésnek és élvezd az életet.  

Szingliként azt fogod tapasztalni, hogy válogatós vagy. De éppen ez segít téged abban, 

hogy távol tartsd magad a hamis érzelmektől. Helyette valóban olyat keresel és találhatsz 

is, akinek nem kell megfelelned és színészkedned. 

Ha párkapcsolatban élsz, akkor egy kis energia ráfordítással megszilárdíthatod a 

kapcsolatod. Ha házasodni szeretnél, akkor az április és a május lesz a legideálisabb 

számodra. Párkapcsolatodban éld meg az örömöket, légy türelmes és odaadó! 

Mese-mese mátka – Könyvajánló 

Balázs Ágnes: Neveletlen ABC 

Az ABC pont olyan, mint a tornasor. Mindenki tudja a helyét benne. Az A van legelöl, 

utána következik az Á, aztán a B, a C és így tovább. De a betűk csak a tornaórán 

viselkednek rendesen, különben ide-oda rohangálnak egyik szóból a másikba. Mégsem 

mondja senki, hogy az ABC neveletlen. Öcsire bezzeg lépten-nyomon rászólnak a 

felnőttek! Miközben megismerkedünk egy kisiskolás mindennapjaival, a szavakból és 

meghatározásaikból neveletlen szótár kerekedik. 

 


