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Daloló – Fülelő: Egy ballagási dal…
Ballagás: A ballagás egy ünnepség az általános iskolában vagy a
középiskolában, amikor a végzős tanulók elbúcsúznak az iskolától. A ballagás
napján a tanulók az iskola folyosóin vonulnak végig („ballagnak”), és közben
ballagási dalokat énekelnek. Vállukon tarisznya lóg, amiben pogácsa, só, föld,
aprópénz, és az iskola fényképe van. A szülők, rokonok virággal vagy más
ajándékokkal köszöntik a ballagó gyereket. Az iskolai ünnepségen a tanulók
felidézik az elmúlt évek emlékezetes pillanatait, a tanárok jó tanácsokkal
látják el a búcsúzó diákokat. Utána a szülők gyakran ünnepi ebédet vagy
vacsorát rendeznek.

Első hallgatás
Hallgassa meg a következő dalt a YouTube-on, amelyet ballagások alkalmával énekelnek a magyar
diákok. / Listen to the following song on YouTube which Hungarian students sing during the
traditional Hungarian school-leaving ceremony after graduation.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=SSoLpmnBft0
1. Válaszolja meg a következő kérdést:
/ Answer the following question:

Mikor találkoznak újra a diákok a refrén szerint?

Második hallgatás
2. Hallgassa meg újra a dalt, és újra be a hiányzó időt jelölő szavakat!
/Listen again to the song, and write in the missing words which describe time.

Nem szól a dal, szomorú, csendes __________ van
____________ még mind itt vagyunk, de senki nem szól, hallgatunk
A szél is csendesebb, gyertek üljünk közelebb
Ez a búcsú _____________, szóljon a dal hozzád, jó barát

Ref: ______________ múlva az ifjú vándor megpihen
Hosszú még az út és közben valamit tenni kell
Elbúcsúzunk, ___________________ már távol vagyunk
_________________ múlva lehet, hogy találkozunk

Felkelt a nap, a ________________ köszöntött reánk
Minket bántott a fény, az is, hogy elhagyjuk egymást
Együtt leszünk, még egy hosszú ___________________
Vígan átvirrasztjuk, ahogy tettük sok-sok __________________ át
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Harmadik hallgatás
3. Hallgassa meg újra a dalt, közben olvassa át a szövegét. Ha szeret énekelni, énekelhet is.
Nézzen utána a következő szavak, kifejezések jelentésének!
/ Listen again to the song, and now read through the completed text. If you like to sing, you can do
it now. Look up the meaning of following words and expressions.
szól a dal (valakihez, valamiről)
búcsú
búcsúzik valakitől
vándor
közben valamit tenni kell
távol
a reggel köszönt reánk / ránk
bánt a fény
elhagyjuk egymást
átvirrasztja az éjszakát
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Megoldás / Solution
1. Húsz év múlva találkoznak újra a diákok. (Ez a dal címe is)
2. este
most
éjszakánk
húsz év
holnap
húsz év
reggel
éjszakán
éven

3

