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PhD hallgató, Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék, Lengyelország 

 

Szórakozó Magyarország 

- nyaralási tervek 

(óravázlat) 

 

Téma besorolás:   
 - műveltségterület:  idegen nyelvi kultúra 
 - tantárgy:   magyar mint idegen nyelv 
 - (nyelvvizsga) témakör: szabadidő, szórakozás, kultúra 
 

Célcsoport:    magyarul tanuló külföldiek (B1 szintű csoport) 
 

Időkeret:    180 perc [2 x 90’] 
 

Tanítási célok:   -   a  korábban tanult ismeretek ismétlése és gyakorlása  
  -   az olvasott szövegértési képesség fejlesztése 

  -   a szókincs fejlesztése 
  -   a nyelvtani szerkezetek ismétlése és gyakorlása 
  -   a kommunikációs készségek fejlesztése 
 -   a célország kultúrájának megismertetése 
 -   az új anyag feldolgozása  
 

Módszerek:     szemléltetés, önálló és csoportos tevékenységek,  
     magyarázat, bemutatás, beszélgetés, ellenőrzés 
 

Szervezési módok:   frontális, egyéni, csoport-/páros munka 
 

Munkaeszközök:    - „feladatlap” (I. Melléklet) 
     - 12 zenei élmény, amit egyszer mindenkinek át kell élnie 
       című újságcikk (II. Melléklet): http://www.nlcafe.hu/ 
       szabadido/20140621/zene-zene-vilagnapja-koncert-
       musical-fesztival/ 
     - Valahol Európában, A zene az kell – dal (III. Mellék-
       let): http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/6000/valahol 
      -europaban/a-zene-az-kell-zeneszoveg.html 
     - IKT alapú megoldások 

 

VÁZLAT 
 

 Az óravázlat azoknak a magyar nyelvet tanuló külföldieknek (lengyeleknek) készült, 

akik már elég jól beszélnek magyarul (B1 szintű csoportnak).  

 A javasolt témakör a szabadidő, szórakozás, kultúra, és ennek keretében főleg a 

szórakozási lehetőségek (koncertek, fesztiválok) és a zene.  
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ÓRAMENET 

 

I. ÓRA (90 perc) 
 

1. Ráhangolódás a témára:                  [időkeret: 10 perc] 
 

 A hallgatók párokban vagy csoportokban (ez a hallgatók számától függ) dolgoznak. 

Közösen megbeszélik mindazt, ami szerintük a témához kapcsolódik:   

         TÉMA:  ZENE         

Ellenőrzés:  a hallgatók prezentálják az ötleteiket, amelyekből közösen kidolgozunk egy 

  elmetérképet.  

 A feladatok (a csoportmunka, az elmetérkép készítése és a beszélgetés) a szükséges 

szókincs ismétlését, illetve bővítését szolgálják: zenefajták, zenei műfajok, hangszerek, híres 

zenészek, zeneszerzők, stb. 

 

2. Az új anyag feldolgozása:       [időkeret: 70 perc] 
 

a/ 1a. FELADAT:    „12 zenei élmény” 

 A hallgatók párokban vagy kis csoportokban dolgoznak.  

    Minden csoport 12 képet kap (l. I Melléklet – 1a. FELADAT): 

   - a képek alapján közösen próbálnak választ találni arra a kérdésre, hogy mi 

az a 12 zenei élmény, amit egyszer mindenkinek át kell élnie. 

Ellenőrzés:  a lehetséges válaszok bemutatása és közös megbeszélése 
 

   1b. FELADAT: 

 A hallgatók továbbra is párokban, vagy kis csoportokban dolgoznak.  

    Minden csoport 12 cédulát kap, amelyeken egy újságcikkben megfogalmazott 12 zenei 

élmény lerása szerepel (l. I. Melléklet – 1b. FELADAT): 

   - közösen próbálják összepárosítani a képeket és a cédulákat. 

Ellenőrzés:  a megoldások bemutatása és megbeszélése 
 

b/ 2a. FELADAT:                        

 A hallgatók továbbra is párokban vagy kis csoportokban dolgoznak.  

    Minden csoport 12 cédulát kap, amelyeken egy újságcikkben megfogalmazott 12 zenei 

élmény leírása szerepel (l. I. Melléklet – 2. FELADAT): 

   - közösen próbálják összepárosítani a korábbi megoldásokat és a cédulákat. 

Ellenőrzés:  a megoldások bemutatása és megbeszélése 

   a leírások felolvasása és az új szavak/kifejezések megbeszélése 
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   2b. FELADAT: 

    A hallgatók továbbra is párokban vagy kis csoportokban dolgoznak: 

 - megbeszélik, hogy létezik-e több olyan zenei élmény, amit egyszer 

mindenkinek át kell élnie. Megnevezik, és röviden leírják. 

Ellenőrzés:  a csoportok megoldásainak a bemutatása 
 

c/ 3. FELADAT: „A zene az kell”                       

A hallgatók egyedül dolgoznak. 

Minden hallgató lyukas dalszöveget kap (l. I. Melléklet – 3. FELADAT):  

- a dal hallgatása alatt a diákok kiegészítik a szöveget. 

Ellenőrzés:  - a kiegészített szöveg felolvasása 

   - a kiegészített új szavak/kifejezések megbeszélése 

 

3. Óra végi teendők:                [időkeret: 10 perc] 

A házi feladat ismertetése: 

- minden hallgató (esetleg párokban) választ egy magyarországi, nyáron 

zajló fesztivált a tanár által összeállított listáról, amelyről otthon egy 

rövid, 3-5 perces prezentációt készít 
 

*A fesztiválok listája: VOLT Fesztivál, Bajai Halfőző Fesztivál, Visegrádi 

Nemzetközi Palotajátékok, Balaton Sound, Hegyalja Fesztivál, 

Hungarikum Fesztivál, Debreceni Virágkarnevál, Győri Fröccsnapok, 

Művészetek Völgye, Sziget Fesztivál, Csokoládé Fesztivál, Lecsó és 

Pecsenyefesztivál, Győrkőc Fesztivál, Barokk Esküvő 
 

- a prezentáción kívül minden hallgatónak el kell készítenie a 

prezentációjában szereplő nehezebb szavak listáját (magyarázattal), ami 

majd segít a többieknek, az adott hallgató által bemutatott prezentáció 

megértésében. 

 

II. ÓRA (90 perc) 
 

1. Ráhangolódás a témára:         [időkeret: 5 perc] 

    A hallgatók megbeszélik mindazt, ami szerintük a szóban forgó témához kapcsolódik  

         TÉMA:  FESZTIVÁL         

A beszélgetés és az elmetérkép készítése a szükséges szókincs ismétlését, illetve bővítését   

szolgálják: fesztiválok fajtái, helyszínei, célcsoportjai, stb. 
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2. Prezentációk:                   [időkeret: 60 perc] 
 

   A hallgatók bemutatják az általuk készített szólistát és a kiválasztott fesztivált. 

Az elhangzott kiselőadások alatt a hallgatók egy táblázatba írják a következő információkat: 

a fesztivál neve, időpontja, programja, vonzereje (l. I. Melléklet – 2. Prezentációk). 

 

3. Gyakorlás:         [időkeret: 25 perc] 

   A hallgatók háromszemélyes csoportokban dolgoznak. 

Minden csoport kiválasztja a számukra legérdekesebbnek tűnő fesztivált az órán prezentált 

fesztiválok közül. 

Ezt követően minden csoport három cédulát kap, amelyekből minden hallgató egyet választ 

– a cédulák meghatározzák a hallgató szerepét (l. I Melléklet – 3. Gyakorlás): 
 

  *A szerepek: 

GYEREK: majdnem 15 éves vagy; nagyon el akarsz menni a fesztiválra; talán 

a barátaid is el fognak menni, de te egyedül is képes vagy elmenni, persze 

velük jobb lenne, de neked a fesztivál a főcélod; képes vagy lemondani az 

összes nyári kirándulásról és más szórakozási lehetőségről, hogy a szüleid 

elengedjenek a fesztiválra; nincs pénzed az utazásra – ezt a szüleidtől kell 

kérned; egy sátorban szeretnél éjszakázni 

ANYA: nem akarod elengedni a gyerekedet, hogy fesztiválozzon; szerinted 

még túl fiatal; félsz, hogy valami rossz történhet vele (alkoholfogyasztás, 

drogok, gonosz emberek, stb.); eddig még nem utazott egyedül; nem érdekel, 

hogy a barátai is mehetnek – emiatt már biztos vagy benne, hogy majd valami 

hülyeséget is csinál a gyereked; nem támogatod az ötletét, így a plusz 

zsebpénzről sem lehet szó  

APA: az elején nem támogatod a gyereked ötletét, de lassan eszedbe jut, hogy 

te is 15 éves voltál, amikor először elmentél fesztiválozni; te is sátorban 

éjszakáztál, és akkor ismerkedtél meg a feleségeddel, a gyereked anyjával 
 

 FELADAT:  

 - a hallgatók csoportokban  készítenek (írásban is) egy párbeszédet, amelyben 

egy-egy hallgató a kiválasztott szerepet játssza. A fantáziájukat és a 

prezentációk alatt szerzett információkat is felhasználják a párbeszéd 

elkészítésében.  

 

4. Óra végi teendők:                 

      A hallgatók által készített párbeszédek összegyűjtése 
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I. MELLÉKLET 

 

1a. FELADAT 

 - „12 zenei élmény” - képek: 

 

 

 

1. 2. 

3. 
4. 

5. 6. 
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7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

 

 

 
 
 
 
12. 
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1b. FELADAT 

 - „12 zenei élmény” – cédulák: 

 

Autóban tombolni 

Beethoven 3. szimfóniája, az Eroica, szimfonikus zenekar előadásában 

Dalt írni  

Egy szabadtéri zenés előadás 

Felszabadult éneklés, ahogy a tüdődből kifér  

Fesztiválozás 

Lemezeket böngészni 

Megnézni egy Broadway-musicalt 

Megtanulni valamilyen hangszeren játszani 

Spontán élő zenét hallgatni 

Több ezer emberrel együtt énekelni 

Válogatászene annak, akit szeretsz 
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2a. FELADAT 

 - „12 zenei élmény” – leírások: 

 

Nem mindenki született énekesnek, de ezt az élményt akkor is érdemes 

kipróbálni egyszer. Tudományosan igazolt tény, hogy az éneklés csökkenti a 

depressziót, fokozza az immunrendszer működését, és még a memóriát is 

javítja.  

Szerencsés vagyok, mert eljutottam New Orleansba, ahol az utcákon a francia 

negyedben nemcsak este, hanem egész nap szól valahonnan a jazz. Sokan 

csak úgy megállnak, táncolnak egyet és vagy mennek tovább a dolgukra, vagy 

belevetik magukat egy buliba. Tavasszal, az éves JazzFest idején sokan 

látogatnak a városba, de ha el akarod kerülni a tömeget, akkor bármelyik 

másik időszak is tökéletes. De nem muszáj Amerikába menni, ha spontán 

örömzenélő embereket keresünk, elég elnézni a hazai éves táncháztalálkozóra, 

ahol a büfé melletti asztaloknál ülő zenészek sem sokáig hagyják pihenni a 

hangszereket az első pohár után. 

Régebben még kazettákat adtak egymásnak a szerelmesek, igazán menőnek az 

számított, aki rá is beszélt. Ma már egy Youtube-os lejátszási lista is megteszi, 

vagy ha nagy feneket kerítenénk neki, akkor egy mp3-válogatás pendrive-on, 

de a lényeg ugyanaz: zenében üzenhetjük meg az érzelmeinket, és közelebb 

kerülhetünk egymáshoz. Mások már úgyis ragyogóan összefoglalták a 

szerelem minden árnyalatát különböző zeneszámokban. 

Régi bakelitek között kutatva sok kincsre bukkanhatnak a zenerajongók, és 

ezzel együtt felidézhetnek elfeledettnek hitt emlékeket is. Kár lenne ezt 

kihagyni. 
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Beethoven már egészen korán, 25 évesen a süketség első jeleit észlelte, és 

kétségbeesésében eljátszott az öngyilkosság gondolatával. Az Eroica 

megírásakor már alig-alig érzékelte a külső hangokat, de szenvedélyének és 

hihetetlen belső hallásának köszönhetően megírta az Eroicát. Élőben hallani 

pedig az egyik leglenyűgözőbb zenei élmény, még azoknak is, akik nem 

kedvelik a klasszikus zenét. 

Sok történelmi helyszín is van, ahol időnként zenés előadásokat tartanak, mint 

például a Red Rocks Music Amphitheater Morrisonban vagy Epheszosz 

(Efezus), ahol Elton John is fellépett már, és aminek a környezete több mint 

lenyűgöző. A fényekkel és az épülő (!) romokkal körülvéve az is kiderül, 

milyen a tökéletes akusztika egy amfiteátrumban. 

Olyan helyen, ahol ott tudsz aludni, hogy reggeltől estig kihasználd az összes 

programot és élményt. Barátokkal együtt életre szóló kaland lehet, ami 

összekovácsol. 

Elsőre valószínűtlennek tűnhet, hogy ez megtörténik, pedig nem lehetetlen. 

Nem is kell Elvis Presley-nek lenni ahhoz, hogy megható legyen egy dal. 

Könnyű átadni az érzelmeket és dallamot írni annak, akit szeretünk, legalábbis 

ezt mondják. Nekem vannak kétségeim, de lenyűgözne, ha valakitől kapnék 

egyszer egy nekem írt, szeretetteljes dalt. 

Ez a legtöbb koncertre igaz, de Ben Folds egy újabb szintre emelte ezt az 

élményt. A három különböző részre osztott közönség egyszerre kísérte, és az 

élménybe állítólag mindenki beleborzongott. A szépen összehangolt kórusok 

abszolút fokozták a koncertélményt. 
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Ez most közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, hiszen idén nálunk is 

bemutatják a Mamma Mia! című nagy sikerű darabot. A Broadway-n a 

közönség állva énekelt a színészekkel, a tánc is belefért, és az egész inkább 

hasonlított egy ABBA-bulihoz, mint egy megszokott színházi előadáshoz. 

Persze, a Broadway egyéb technikai elemi és hangzása miatt is kiemelkedő 

élmény egy ilyen este. 

Barátokkal egy kocsiban, egy akkor éppen a hangulathoz illő zenére énekelni, 

fejet rázni vagy kitombolni magunkat, felszabadító tud lenni. Tudom, mások 

megnéznek, és mit gondolnak majd, de igazából azt kell mondanom: amikor 

kipróbáltam, akkor ezekkel nem is foglalkoztam. 

Megmagyarázni sem nagyon kell, miért lenne jó, ha képes lennél előadni egy 

dallamot, ami a fejedben van, vagy éppen csak leutánozni valamelyik 

kedvencedet. Adrenalinlöketet ad, amikor először el tudod játszani azt, amit 

szeretnél, és úgy, ahogy azt elképzelted, és még át is tudod adni magad az 

élménynek. 
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3. FELADAT 

 - Valahol Európában, „A zene az kell” – lyukas dalszöveg: 

 

Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy _________ hang, egy jel. 
a _________ az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel! 
Mert a jó, a rossz csak _________, olyan ami sokszor változó, 
de egy ismerős _________, az megmarad, máris érzed, hogy védve vagy,  
a dal egy _________ hely! 
 

A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk _________ el. 
Ha van elég _________, az sokat segít, mert úgysem adjuk fel. 
Köztünk minden ember más, különös és _________ szokás. 
De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy _________ nem csinál hajnalig,  
ebben egyformák! 
 

Itt van, aki csak _________, és van aki beszél,  
és van aki segít, hogyha _________. 
mert mindenki _________, és életrevaló, 
de van aki csak árva, és sose volt _________! 
Ami fontos az, hogy úgy legyen, 
az, hogy mindenki más _________, 
a zene is csak ettől igaz, a dal csak _________ lesz szép! 
 

Itt mindenki tudós, mert mindenki __________, 
és van, aki majd játszik, és sose _________ fel.  
de van aki majd _________, és lesz, aki zenél,  
és van aki majd bátran és okosan __________.  
Ami fontos az, hogy úgy legyen, 
az, hogy mindenki más __________, 
a zene is csak ettől igaz, s a dal csak ___________ lesz szép! 
 

Itt van, aki csak __________, és van aki beszél,  
és van aki segít, hogyha ___________. 
mert mindenki _________, és életrevaló, 
de van aki csak árva, és sose volt _________! 
Ami fontos az, hogy úgy legyen, 
az, hogy mindenki más _________, 
a zene is csak ettől igaz, a dal csak _________ lesz szép! 
 

A zene az kell, mert nem _________ fel, 
egy ritmus vagy __________, csak ne vesszünk most el, a zene az kell, mert körülölel,  
ha van elég szív, a _________ az csak így lesz szép! 
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2. Prezentációk 

 

a fesztivál neve helyszíne időpontja programja, 

vonzereje 
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3. Gyakorlás 

 - szerepek: 

 

GYEREK: majdnem 15 éves vagy; nagyon el akarsz menni a fesztiválra; talán a 

barátaid is el fognak menni, de te egyedül is képes vagy elmenni, persze velük jobb 

lenne, de neked a fesztivál a főcélod; képes vagy lemondani az összes nyári 

kirándulásról és más szórakozási lehetőségről, hogy a szüleid elengedjenek a 

fesztiválra; nincs pénzed az utazásra – ezt a szüleidtől kell kérned; egy sátorban 

szeretnél éjszakázni 

ANYA: nem akarod elengedni a gyerekedet, hogy fesztiválozzon; szerinted még túl 

fiatal; félsz, hogy valami rossz történhet vele (alkoholfogyasztás, drogok, gonosz 

emberek, stb.); eddig még nem utazott egyedül; nem érdekel, hogy a barátai is 

mehetnek – emiatt már biztos vagy benne, hogy majd valami hülyeséget is csinál a 

gyereked; nem támogatod az ötletét, így a plusz zsebpénzről sem lehet szó 

APA: az elején nem támogatod a gyereked ötletét, de lassan eszedbe jut, hogy te is 15 

éves voltál, amikor először elmentél fesztiválozni; te is sátorban éjszakáztál, és akkor 

ismerkedtél meg a feleségeddel, a gyereked anyjával 
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II.  MELLÉKLET 

12 zenei élmény, amit egyszer mindenkinek át kell élnie 

1. Felszabadult éneklés, ahogy a tüdődből kifér 

Nem mindenki született énekesnek, de ezt az élményt akkor is 
érdemes kipróbálni egyszer. Tudományosan igazolt tény, hogy az 
éneklés csökkenti a depressziót, fokozza az immunrendszer 
működését, és még a memóriát is javítja.  

2. Spontán élő zenét hallgatni  

Szerencsés vagyok, mert eljutottam New Orleansba, ahol az 
utcákon a francia negyedben nemcsak este, hanem egész nap szól 
valahonnan a jazz. Sokan csak úgy megállnak, táncolnak egyet és 
vagy mennek tovább a dolgukra, vagy belevetik magukat egy 

buliba. Tavasszal, az éves JazzFest idején sokan látogatnak a városba, de ha el akarod kerülni 
a tömeget, akkor bármelyik másik időszak is tökéletes. De nem muszáj Amerikába menni, ha 
spontán örömzenélő embereket keresünk, elég elnézni a hazai éves táncháztalálkozóra, ahol a 
büfé melletti asztaloknál ülő zenészek sem sokáig hagyják pihenni a hangszereket az első 
pohár után. 

3. Válogatászene annak, akit szeretsz 

Régebben még kazettákat adtak egymásnak a szerelmesek, igazán 
menőnek az számított, aki rá is beszélt. Ma már egy Youtube-os 
lejátszási lista is megteszi, vagy ha nagy feneket kerítenénk neki, 
akkor egy mp3-válogatás pendrive-on, de a lényeg ugyanaz: 
zenében üzenhetjük meg az érzelmeinket, és közelebb 

kerülhetünk egymáshoz. Mások már úgyis ragyogóan összefoglalták a szerelem minden 
árnyalatát különböző zeneszámokban. 

4. Lemezeket böngészni 

Régi bakelitek között kutatva sok kincsre bukkanhatnak a 
zenerajongók, és ezzel együtt felidézhetnek elfeledettnek hitt 
emlékeket is. Kár lenne ezt kihagyni. 

 

5. Beethoven 3. szimfóniája, az Eroica, szimfonikus zenekar 
előadásában 

Beethoven már egészen korán, 25 évesen a süketség első jeleit 
észlelte, és kétségbeesésében eljátszott az öngyilkosság 
gondolatával. Az Eroica megírásakor már alig-alig érzékelte a 
külső hangokat, de szenvedélyének és hihetetlen belső hallásának 

köszönhetően megírta az Eroicát. Élőben hallani pedig az egyik leglenyűgözőbb zenei 
élmény, még azoknak is, akik nem kedvelik a klasszikus zenét. 

6. Egy szabadtéri zenés előadás 

Sok történelmi helyszín is van, ahol időnként zenés előadásokat 
tartanak, mint például a Red Rocks Music Amphitheater 
Morrisonban vagy Epheszosz (Efezus), ahol Elton John is 
fellépett már, és aminek a környezete több mint lenyűgöző. A 
fényekkel és az épülő (!) romokkal körülvéve az is kiderül, 
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milyen a tökéletes akusztika egy amfiteátrumban. 

7. Fesztiválozás 

Olyan helyen, ahol ott tudsz aludni, hogy reggeltől estig kihasználd 
az összes programot és élményt. Barátokkal együtt életre szóló 
kaland lehet, ami összekovácsol. 

 

8. Dalt írni  

Elsőre valószínűtlennek tűnhet, hogy ez megtörténik, pedig nem 
lehetetlen. Nem is kell Elvis Presley-nek lenni ahhoz, hogy 
megható legyen egy dal. Könnyű átadni az érzelmeket és dallamot 
írni annak, akit szeretünk, legalábbis ezt mondják. Nekem vannak 
kétségeim, de lenyűgözne, ha valakitől kapnék egyszer egy nekem 

írt, szeretetteljes dalt. 

9. Több ezer emberrel együtt énekelni 

Ez a legtöbb koncertre igaz, de Ben Folds egy újabb szintre 
emelte ezt az élményt. A három különböző részre osztott 
közönség egyszerre kísérte, és az élménybe állítólag mindenki 
beleborzongott. A szépen összehangolt kórusok abszolút fokozták 
a koncertélményt. 

10. Megnézni egy Broadway-musicalt 

Ez most közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, hiszen idén 
nálunk is bemutatják a Mamma Mia! című nagy sikerű darabot. A 
Broadway-n a közönség állva énekelt a színészekkel, a tánc is 
belefért, és az egész inkább hasonlított egy ABBA-bulihoz, mint 
egy megszokott színházi előadáshoz. Persze, a Broadway egyéb 

technikai elemi és hangzása miatt is kiemelkedő élmény egy ilyen este. 

11. Autóban tombolni 

Barátokkal egy kocsiban, egy akkor éppen a hangulathoz illő 
zenére énekelni, fejet rázni vagy kitombolni magunkat, 
felszabadító tud lenni. Tudom, mások megnéznek, és mit 
gondolnak majd, de igazából azt kell mondanom: amikor 

kipróbáltam, akkor ezekkel nem is foglalkoztam. 

12. Megtanulni valamilyen hangszeren játszani 

Megmagyarázni sem nagyon kell, miért lenne jó, ha képes lennél 
előadni egy dallamot, ami a fejedben van, vagy éppen csak 
leutánozni valamelyik kedvencedet. Adrenalinlöketet ad, amikor 
először el tudod játszani azt, amit szeretnél, és úgy, ahogy azt 
elképzelted, és még át is tudod adni magad az élménynek. 

http://www.nlcafe.hu/szabadido/20140621/zene-zene-vilagnapja-koncert-musical-fesztival/ 
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III.  MELLÉKLET 

 

Valahol Európában – A zene az kell 

Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. 
a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel! 
Mert a jó, a rossz csak szó, olyan ami sokszor változó, 
de egy ismerős hang, az megmarad, máris érzed, hogy védve vagy,  
a dal egy biztos hely! 
 
A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. 
Ha van elég szív, az sokat segít, mert úgysem adjuk fel. 
Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. 
De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig,  
ebben egyformák! 
 
Itt van, aki csak néz, és van aki beszél,  
és van aki segít, hogyha kimerültél. 
mert mindenki erős, és életrevaló, 
de van aki csak árva, és sose volt jó! 
Ami fontos az, hogy úgy legyen, 
az, hogy mindenki más milyen, 
a zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép! 
 
Itt mindenki tudós, mert mindenki figyel, 
és van, aki majd játszik, és sose nő fel.  
de van aki majd ír, és lesz, aki zenél,  
és van aki majd bátran és okosan él.  
Ami fontos az, hogy úgy legyen, 
az, hogy mindenki más milyen, 
a zene is csak ettől igaz, s a dal csak így lesz szép! 
 
Itt van, aki csak néz, és van aki beszél,  
és van aki segít, hogyha kimerültél. 
mert mindenki erős, és életrevaló, 
de van aki csak árva, és sose volt jó! 
Ami fontos az, hogy úgy legyen, 
az, hogy mindenki más milyen, 
a zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép! 
 
A zene az kell, mert nem adjuk fel, 
egy ritmus vagy jel, csak ne vesszünk most el, a zene az kell, mert körülölel,  
ha van elég szív, a dal az csak így lesz szép! 

 

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/6000/valahol-europaban/a-zene-az-kell-zeneszoveg.html 

 


