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Rakovszky Zsuzsa: Berkenye

Ó, hegy tetején, magasan, magasan,
a világ csupa kék, csupa zöld meg arany!

Zöld berkenyeágra patakzik a fény,
nincs más bokor itt fenn a hegy tetején.

Ha eljön a május, a zöld, a fehér
szirom kavarog, amikor fúj a szél.

Vihar szele zúg, felhő gomolyog:
a magasban a berkenye lombja lobog.

S ősszel, mielőtt jön a tél meg a hó,
még berkenye leng, színarany lobogó.

Egyszer te meg én oda felrepülünk,
a zöld suhogás közepébe ülünk.

Pemzli ellátogat Sopronba, amely számos művészeti és természeti 
kinccsel büszkélkedhet.  Többek között híres a Tűztoronyról, 
a kékfestőkről és kékfrankos szőlőről. Fellelhető itt minden, mi 
szem-szájnak ingere. 

SOPRON

Kinn tombol a nyár, perzsel a meleg,
minket betakarnak a zöld levelek.

Kinn hull az eső és zúg a vihar,
de minket a berkenyelomb betakar.

Esik, süt a nap, csak ülünk, te meg én,
zöld árnyban, akárha a tó fenekén.

Készülj s gyere hát, gyorsan gyere, még
mielőtt lefelé megy az út meg az év!

Kéz kézben a szép meg a csúnya időt,
itt várjuk e zöld hegyi házban az őszt!

(részlet)

Ujjadban a kékfrankos!

Használd nyomdának az ujjaidat! A szőlőmotívumot színezd ki így egyedi 
 ujjlenyomatoddal! Ne félj belenyúlni a festékbe!



Lapos?! Lapos! Az Alföld Magyarország 
legnagyobb tájegysége, a Balatontól 
egészen az ország keleti határáig 
húzódik. Végtelennek tűnő síksága kiváló 
mezőgazdasági terület, és számos nemzeti 
park, köztük a Hortobágy is itt található. 
Hatalmas legelőin szürkemarha-gulyák 
és ménesek legelnek.
Az Alföldön tanyáztak az elmúlt századokban 
a betyárok, innen űzik el a busók a telet, és itt 
kopog a néptáncos lányok kalocsai papucsa 
a csárdás hangjaira. Nem csoda, hogy sokakat 
megihletett a vidék!

ALFÖLD Készíts személyleírást

a sziluettfantomkép alapján egy elképzelt betyár, Hortobágyi János elfogásához! 
Úgy  hírlik, ő tud majd segíteni Pemzlinek. Jánosnak vastag szemöldöke, kackiás 
bajusza van, és fekete kalapot hord.Lapos?! Lapos! Az Alföld Magyarország 
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Magyar nóta: Esik eső, szép csendes

Esik eső, szép csendesen csepereg,
Rózsa Sándor  a kocsmába veszeleg.
Kocsmárosné, bort hozzon az asztalra,
Legszöbb lányát állítsa ki strázsára!

Édesanyám stázsa kislány nem leszek,
Amott gyünnek a fegyveres vitézek!
De Rózsa Sándor se vette ezt tréfára,
Felpattant az almás deres lovára.

Lova, lova, lova viszi messzire,
Egyenest a kerek erdő mélyébe,
De lova lába megbotlott egy gödörbe,
S ott fogták el Rózsa Sándort örökre.



Soós Nóra egy igazán fi gyelemfelkeltő kortárs festő. Képeire jellemző, hogy 
sok réteget, teret és motívumot halmoz egymásra egy kompozíción belül, így 
munkáinak jelentése is sokféle tartalommal bír. Kollázshatású képeivel Soós 
Nóra széleskörben szólítja meg az embereket, hiszen olyan kérdéseket vet fel, 
amelyek mindenki számára alkalomszerűek és jelentőségteljesek. Ilyen az  
Idő nincs című 2015-ben vegyes technikával készült kép is. Szerinted mire 
nincs idő? Mire kellene több időt fordítani? Mi veszi el feleslegesen az időt? 

BUDAPEST Töltsd ki a festményen is látható transzparenst!

Keress újrahasznosítható anyagokat (pl. újságot, textileket vagy terméseket),
de használhatsz festéket vagy ceruzát is. Fejezd ki magad egy 
fi gyelemfelkeltő kompozícióval!


