
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató füzet  a szülők 
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„a tanítás a szeretet egyik módja.” 

 (Thomas Gordon) 

 A Lázár Vilmos Általános Iskola 

tantestülete – az egyre nehezebbé váló körülmények ellenére 

is - az igényességet állítja a nevelés és tanítás középpontjába. 

Igényességet magunkkal szemben, a tanítási kereteink 

megválasztásában, a gyerekeknek közvetített értékek 

átadásában, a szakmaiságunkban. Úgy gondoljuk, hogy az 

alábbiakban olvasható szülői gondolatok is ezt támasztják 

alá. 

 Minden nap a Lázár Iskola előtt haladtunk el az óvodába 

menet. Már akkor vonzott bennünket a nem szokványos 

épület. Vajon milyen lehet belülről? Milyen lehet itt tanulni? 

Mit rejt a gyermekközösség?  

Először az iskola megismerési napon léptünk az épületbe. 

Kedvesen fogadtak bennünket. (Nem csak a gyerekeket, 

hanem bennünket, szülőket is.) Megnéztük az iskola 

hírességeit, a színes és igényes gyermekmunkákkal díszített 

folyosókat és egy-egy tanterembe is bekukkantottunk. A 

bemutató órákon azt láttuk, hogy komoly munka folyik az 

intézményben. A gyerekek aktívan és lelkesen vettek részt az 

órákon. Külön élményt jelentett az énekóra. Örömmel, szép 

és tiszta hangon énekeltek a gyerekek, s az óra végén mi is 

részt vehettünk a közös ritmusgyakorlatban.  

Három gyermekem közül kettő ének tagozatos, egy pedig un. 

normál osztályba járt. Jelenleg már csak egy tanul ebben az 

iskolában. Az alsós években biztos alapokat, sok segítséget 

kaptunk, nemcsak a tanulásban, hanem minden problémánk 

megoldásában, a felsőben pedig ki tudnak bontakozni a 



 

gyerekek. Sok iskolai és iskolán kívüli programban volt 

lehetőségünk részt venni, a covid időszak ellenére is. A 

tantárgyi versenyekre mindig alapos felkészítést kapnak a 

gyerekek, ezt az elért eredmények is igazolják. A különböző 

ünnepekre mindig szép műsorral készülnek fel, és akár a 

tornateremben, akár a Csiliben vagyunk, figyelemmel 

hallgatják meg egymást. Legfiatalabb gyermekem ének-

zene tagozatos. Énekel az iskolában, de énekel reggel és 

este, és akár a piacra menet közben is. Megvallom, a napi 

munkám után, olykor azt mondanám, hogy most inkább 

ne. De valahányszor ránézek, elhessegetem a gondolatot. 

Mert gyönyörködöm az egyre szebbé váló hangjában, és 

az éneklés örömét látom a szemében, amit ebben az 

iskolában oltottak belé. Rengeteg élményt adtak/adnak 

számunkra az énekkarral történő fellépések, és az itthoni 

és külföldi utazások is.  

Nincs hibátlan, mindenki számára egyformán megfelelő 

iskola. Itt is vannak problémák, gondok, de még soha 

nem találkoztam elutasítással. Nekünk ez az iskola 

bevált, hálás vagyok, hogy rátaláltunk. Jó szívvel 

ajánlom másoknak is! (B. Gy.) 

 

 

 



 

Értékek, melyek kiemelten fontosak számunkra: 

Az emelt szintű ének - zenei oktatás 

Iskolánk fő profilja, amely 39 éves múltra tekint 

vissza. Ez idő alatt számos tanítványunk választotta a 

zenei pályát élethivatásul és sokan visszatérnek felnőtt 

kórusainkba is énekelni. Énekkaraink eredményességét 

számtalan ezüst és arany minősítés, diploma, különdíj, 

többszörös „Év kórusa” cím, nemzetközi versenyek 

helyezései és külföldi kapcsolatok fémjelzik.  

A legbüszkébbek mégis arra vagyunk, hogy 

tanítványaink értékes zenén nevelődnek, széleskörű 

zenei műveltségre tesznek szert és érzelmileg nyitottá 

válnak a szép befogadására. A zene szeretete és az 

együttmuzsikálás öröme életre szóló zenei és közösségi 

élményeket ad számukra.  

A zene ezerarcú: a készség- és képességfejlesztés 

nagyszerű eszköze.  Fejleszti a koncentrációt, a figyelem 

megosztását, segíthet a dyslexia legyőzésében. A kottázás 

például a matematika logikájának megértését, a 

ritmuskészség és képességfejlesztés pedig a versek és az 

idegen nyelvek elsajátítását könnyíti meg.  

A kóruséneklés, az önfegyelem és a másik emberhez való 

alkalmazkodás iskolája, ahol mindenkinek egyformán 

felelőssége van. Az énekkari tevékenység közösséget 

formál, a közösség pedig a legerősebb személyiségformáló 

erő. A zenét az éneklésen keresztül közelítjük meg, 

amelyet sok zenemű meghallgatásával és megismerésével 

teszünk teljessé. Tanítványaink többsége hangszeren is 



 

játszik, és rendszeres látogatója a különböző 

hangversenyeknek.  

Mindezeknek komoly szerepe van abban, hogy a zenei 

tagozatos gyerekek érzelmi intelligenciája fejlett, 

könnyebben veszik az akadályokat és összességében jobb 

eredményeket érnek el a tanulásban is.  

Az anyanyelv oktatása 

Az eltelt évtizedek alatt a korábban alkalmazott 

módszereinket folyamatosan megújítottuk, igazodva az új 

gyermekgeneráció igényeihez, szükségleteihez, valamint a 

társadalmi és oktatásügyi változásokhoz. Az anyanyelv 

tanítása során, mindennapi munkánkban törekszünk az 

állandó értékek átadására és megőrzésére. 

Célunk, hogy a gyerekek a gondolataikat igényesen 

fogalmazzák meg, az eléjük kerülő szöveget értőn, 

kifejezően olvassák. A pontos és szép beszéd 

fejlesztésével képessé váljanak az élményt nyújtó 

versmondásra, valamint, hogy a helyesejtésen alapuló 

helyesírásuk biztos legyen. Az anyanyelvi kultúra 

fejlesztése alapvető fontosságú az eredményes 

kommunikáció kialakításában. E munka folyamán a 

differenciált (saját fejlődési ütemet követő) egyéni, páros, 

és kiscsoportokban történő munkaformát tartjuk a 

leghatékonyabbnak. 

 



 

A 2023/24-es tanévben egy ének-zene emelt szintű 

(„B”) és egy általános tantervű („A”) osztályt 

indítunk.  

Fontos számunkra, hogy iskolánk ének-zene tagozata 

mellett a másik osztály arculatát is meghatározzuk. 

Ebben mindig a tanítók kiemelt érdeklődési köre a 

mérvadó. Lehet ez kézműves foglalkozás, túrázás, úszás, 

kosár és röplabdázás, rajz szakkör. 

 Alapelvünk, hogy segítségünkkel a gyerekek érzelmileg 

stabil, színes egyéniségekké váljanak.  

Nagy figyelmet fordítunk a rendszeres testmozgásra. 

Első osztálytól délutánonként versenyrendszerű leány és 

fiú kosárlabda foglalkozásokon vehetnek részt a 

gyerekek. Intézményünk a Törekvés SE kosárlabda és a 

Csepeli Röplabda-szakosztály bázisiskolája .  

 

Az informatika oktatása a harmadik, a német nyelv 

oktatása negyedik osztálytól kezdődik, és bontott 

csoportokban zajlik. Tanulóink számára a 8. osztály 

végére biztosítjuk az alapfokú német nyelvvizsga 

megszerzésének lehetőségét.  

A következő tanévtől az alsó tagozatban bevezetjük az 

angol nyelv szakköri formában való tanítását. 

 



 

Hagyományaink 

Felgyorsult, érték-válságos világunkban 

hagyományaink őrzése különösen fontos 

kötelességünk. Az ünnepre való lelki felkészülés 

meghitt pillanatait jelentik Karácsonyi templomi 

hangversenyeink. A tavaszi Lázár-délutánon az 

egyéni tehetségek mellett számos osztály önálló 

műsorát élvezhetjük. A tanévet mindig muzsikával 

zárjuk. Évzáró koncertünk mindig számos 

meglepetést tartogat. A jókedv és vidámság mellett az 

egyik megható pillanata a végzős zenei tagozatos 

tanítványaink búcsúzása.  

Az évente megrendezésre kerülő Projekt nap egy-egy 

téma  többoldalú megközelítésével, önálló és 

kiscsoportos kutatómunkával, a közösség- és 

személyiségfejlesztés színtere. A Digitális témahét 

programjai a tanulók több területre kiható 

kompetenciáját fejlesztik. A Zenei Világnap és a 

Magyar Kultúra Napja a közös muzsikálás és 

verselés élményét adja. A Sportnap és Családi nap a 

szülőkkel való közös élményszerzés lehetőségei, a 

szüreti mulatság és a farsang pedig a közös játékról, 

táncról, vidámságról, hagyományőrzésről szól. 

Tanulóinkat számos alkalommal visszük múzeumba, 

színházi és hangverseny előadásokra. Iskolánk a 

Művészetek Palotája partnerintézménye. A nyári 

szünidőben zenei-kézműves és túra táborokat 

szervezünk a gyerekeknek.  

 



 

Az elsősöket váró pedagógusok  

Vörös-Hornyák Zsuzsanna, tanító 

Nagyon fontos számomra, hogy a gyerekek 

szeressenek iskolába járni. A mindennapokat 

szeretem sok vidámsággal átszőni. Gyerekkorom óta 

fontos szerepet játszik életemben a sport, így 

igyekszem a mozgás iránti szeretetemet osztályomnak 

is tovább adni. Iskolánkban kosárlabdaedzéseket 

tartok az alsó tagozatos kislányoknak, melynek 

elsődleges célja a labdás mozgásfejlesztés. 2019-ben 

sikeres vizsgát tettem komplex mozgásterápiából, ami 

nagy segítségemre van a tanulási nehézségek 

megelőzésében és oldásában.  Nyugodt természetű 

vagyok. Nagyon szeretem a munkámat. 

Jankovics Sándorné, tanító 

Harmadik éve, hogy nyugdíjasként dolgozom az 

iskolában, de a tanítás öröme és a gyerekek iránt 

érzett elkötelezettségem töretlen. Fontos számomra, 

hogy az iskolába belépő gyerekek örömmel, 

kíváncsisággal érkezzenek, és jól érezzék magukat, 

hiszen az első benyomások a legfontosabbak. 

Feladatom, hogy felkeltsem az érdeklődésüket, 

tudásvágyukat. Fontosnak tartom, hogy kialakuljon a 

gyerekekben az önművelés igénye, szeressenek 

olvasni, akarjanak minél többet megtudni a most még 



 

ismeretlenről. Alapvető számomra a családdal való 

őszinte kapcsolat kialakítása, a folyamatos 

kommunikáció és együttműködés. Elsődlegesnek 

tartom a harmónikus és biztonságos légkör 

kialakítását. 

Nyáryné Lövei Erika, tanító 

Munkám során arra törekszem, hogy diákjaimat 

egyéni képességeiknek megfelelően fejlesszem. A 

környezetismeret tanítása során, a bennünket 

körülvevő világ megismerését és megszerettetését 

igyekszem játékos, érdekes, jól szemléltethető 

feladatokkal elérni. Személyiségem fontos része az 

éneklés és a tánc szeretete, ezt az önfeledt örömöt 

szeretném minél mélyebben megéreztetni 

tanítványaimmal is. Szeretem látni a testnevelés 

órákon azt, hogy a mozgás még az öröm forrása. A 

technika órákat is rendkívül fontosnak tartom a 

kézügyesség, a finom motorika, az esztétikai érzék 

fejlesztése céljából. Szívesen adok át különböző 

hobbitechnikákat a gyerekeknek. Nagyon fontosnak 

tartom, hogy minden gyermek önmagához képest a 

legjobb szintet érje el a fejlődésben, tanulásban. 

 



 

Hubainé Németi Mónika, tanító 

Hivatásomat tekintve nem volt kétséges, hogy 

gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Már kislányként is 

szívesen töltöttem a szabadidőmet a nálam 

kisebbekkel. Azóta is úgy érzem, a világ legjobb 

dolga nap, mint nap gyerekek közt lenni, új dolgokra 

tanítani őket. Igyekszem az érdeklődésüket és a 

tanulás iránti kedvüket felkelteni és fenntartani. 

Fontosnak tartom az olvasás megszerettetését, az 

igényes kulturált magyar beszéd használatát. 

Osztályomban olyan légkör kialakítására törekszem, 

ahol a gyerekek biztonságban érzik magukat és 

közösségként működve megtanulnak törődni 

egymással. 

 

Czeróczki Judit, énektanár, karvezető 

Pedagógiai munkám egyik legszebb része, ott lenni a 

kezdeteknél:  

Megtapasztalni, hogy a gyerekek napról napra 

ügyesebbé válnak, látni, hogy egyre jobban 

megnyílnak egymás előtt, és hogy érdeklődéssel, 

lelkesedéssel fordulnak a zene felé. Nagy 

felelősséggel végzem a rám bízott gyerekek 

személyiségének formálását, képességeik és zenei 

tehetségük fejlesztését. Hosszú az út az első hangjegy 

leírásától a többszólamú éneklésig, de tele van 

várakozással, izgalommal és örömmel. Fontosak a 

szakmai elismerések, de a legfontosabb, hogy a 

gyerekek élményeket kapjanak, érzelmileg 



 

gazdagodjanak az éneklés és a zene által, amely nem 

csak személyiségüket formálja és a tehetségüket 

fejleszti, hanem rengeteg segítséget nyújthat az életük 

során.  

A hangversenyektől, külföldi utaktól, a tanórákon át a 

nyári kórustáborokig minden ezt a célt szolgálja. Ez 

nagy kihívás, de felemelő pedagógiai és emberi 

feladat is számomra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Diákok a Lázárról 

„Én kosarazni járok, és imádom az iskolai sportnapot 

is.”  

(5. osztály).  

 „Nem szeretek ügyeletes lenni” (7. osztály)  

„Az évek alatt nagyon sok túrán vettem részt. 

Imádom!” 

(8. osztály) 

„Tök jó, hogy a suli-gyűléseken mindent meg tudunk 

beszélni” (6. osztály) 

„Szeretek iskolába járni, mert sok barátom van itt.” (4. 

osztály)  

„Szigorúság van, de tetszik, hogy közösen vigyázunk a 

rendre és a tisztaságra.” (6. osztály) 

„Utálom a váltócipőt, de mindig kiszúrják, ha nem 

veszek” (8. osztály)  

„Szeretek ide járni, mert szépek a termek, a folyosók, 

kedvesek a tanárok és a nővérem is énekkaros”(5. 

osztály) 

 „Mindig várom az ünnepségeket, mert érdekesek. Jó 

érzés, hogy ilyenkor mindannyian együtt vagyunk.” (7. 

osztály)  

„Én szeretek szerepelni, sok énekkari és iskolai program 

szokott lenni. Jól érzem itt magam.” (6. osztály) 

„ Túl szigorúak néha a tanárok” (7. osztály) 

„Szeretek fellépni az Évzáró koncerten, a „Lázár-napon” 

és szeretem a Zenei –kézműves tábort.” (8. osztály) 



 

 „ A legtöbb tanár megértő és jól magyaráz. Nem csak 

sulis támákról lehet velük beszélgetni” (8. osztály). 

 „ Jó, hogy a zeneórák itt az iskolában vannak.” (6. 

osztály) 

 „ Összetartó közösség vagyunk. Imádom az 

osztályomat.”  

      (8. osztály) 

 „Ha majd elmegyek, magammal viszem azt a rejtett 

zugot az iskola udvarán, ahová mindig elbújtam; a versek 

és dalok szeretetét, a sebeket, amiket verekedés közben 

szereztem; a szereplések utáni tapsokat; szép emlékeket a 

szívemben; a tudást, amit kaptam és megszereztem.” (8. 

osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kórusaink kiemelkedő eredményei 

Harmónia Gyermekkar (a 3-5. osztályosok kórusa) 

A fővárosi minősítő hangversenyeken arany és „arany-

diplomával” minősítéseket szerzett. Négy alkalommal 

nyerte el az „Év kórusa” kitüntető címet.  

 

2003-  A kórus első CD lemezének megjelenése.  

2006-  Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusverseny, arany 

minősítés.  

2007- Nemzetközi Kórusverseny (Olmütz), ezüst és arany       

 minősítés. 

2008- meghívás Nemzetközi Fesztiválra (Hradec 

Kralove). 

2008 - koncert az Esztergomi Bazilikában. 

2009 - fellépés zenekarral a Mátyás templomban 

2017- a második CD lemez megjelenése 

2018 – meghívás és fellépés a Mátyás templomban 

2019.- fellépés a Parlamentnél a Nemzeti Összetartozás 

Napján 

Külföldi utak: Erdély, Csehország, Olaszország. Az 

énekkar 17 éve ápol cserekapcsolatot egy olasz 

hagyományőrző együttessel.  

A kórus vezetője: Czeróczki Judit 

Melódiák kórus (a 6-8.osztályosok kórusa) 

Többször vett részt oratórikus művek előadásában. (Orff: 

Carmina Burana, Honegger: Karácsonyi oratórium). A 

kórus számos alkalommal járt Olaszországban.  



 

2017- az énekkar első Cd lemezének megjelenése.  

A fővárosi minősítő hangversenyeken ezüst és arany 

minősítéseket ért el. A kórus gyakori szereplője a kerületi 

ünnepségeknek, rendezvényeknek. 2018-ban „arany - 

diplomával” minősítést és Országos Dicsérő Oklevelet 

szerzett, valamint a tanulók több 

kiemelkedő eredményt értek el a fővárosi és az 

országos népdaléneklési versenyeken. Az énekkar 

vezetését a 2016/17-es tanévtől egykori tanítványunk, 

Debnár - Nikischer Zsuzsa vette át.  

 

Bella Musica Nőikar  

 A szülőkből és egykori tanítványokból álló kórus 23 

évvel ezelőtt alakult meg. 2004-ben a budapesti 

Kamarakórus Fesztiválon arany minősítést és Nívó-

díjat kapott. 2010-ben CD lemeze jelent meg. 

 

Évente közreműködik oratórikus művek előadásában a 

Művészetek Palotájában. Hagyományos karácsonyi 

koncertjei a soroksári Fatimai Szűzanya Templomban, 

májusi hangversenyük a Rátkay-Átlók Galériában 

hallhatók. 2013 őszén az országos minősítésen elnyerte 

a Fesztiválkórus címet.  

Az évek során koncertet adott többek között az 

Aggteleki Cseppkőbarlangban, és az Esztergomi 

Bazilikában is. 2005-ben Olaszországban (Assisi), 

2013-ban Spanyolországban (Barcelona, Millneu, 

Montserrati Apátság) lépett fel.  

2018-ban Olaszországban vendégszerepelt (San Salvo). 



 

Kiemelkedő tantárgyi eredményeink: 2021/22 

Ez a tanév végre szabadon, korlátozások nélkül 

kezdődött. 

A járványidőszak nehézségei után, igyekeztünk az 

újrainduló versenyeken részt venni és helytállni. 

 

 Alsó tagozat:   

Kerületi versenyek 

Versmondó: 1.3. 

Helyesírási: 4.5. 

Szépolvasó: 2.3. 

Rajz: 3. 

Mezei futás: 1.2. 

Röplabda bajnokság: 1. 

Területi fordulók:  

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: 7. 11. 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny: 2. 5. 12.  

 



 

Felső tagozat: 

Kerületi versenyek 

Herman Ottó Biológia: 2.5.6. 

Német szavaló: 1.2.3. 

Röplabda diákolimpia: 1.2. 

Német nyelvi: 1.2.3. Német levelezős: 1.3. 

Kaán K. Természet-és Környezetismeret:1.2.3.4.5.6. 

Mezei Futás: 2.3. Röplabda: 1. 

Népdaléneklés: arany és ezüst 

Kossuth Történelmi - Múzeumi csapatverseny: 4.5. 

Kossuth Szónoklat: 1.3. 

 

Területi fordulók: 

Nyelvész: 1.2.3.7.8.10.11. 

Simonyi Károly Helyesírási: 19. 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: 4.7.10. 

Bolyai Matematika Csapatverseny: 5.8.9.10. 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny: 

2.6.10.17.23. 

 

Fővárosi fordulók: 

 

Nyelvész: 7.8. 

Rajz: 1.3. 



 

Kiemelt programjaink, információk/ időpontok: 

2023. február 16. (csütörtök) 16.30 

Iskolanyitogató foglalkozás a leendő elsős gyerekek részére. 

(Előzetes bejelentkezés az iskola titkárságán: 061-2830-930) 

2023. március 14. (kedd)  

9-11-ig Bemutató órák – (anyanyelv, matematika,                                     

emelt szintű ének-zene) a leendő elsős tanítók vezetésével, majd  

11-től igazgatói tájékoztató.  

(Érkezés 8.45-re szükséges!) 

2023. március 21. és 22. (kedd, szerda) 14-16.30 

ének-zenei  meghallgatás, valamint a leendő tanítókkal való  

személyes találkozás, beszélgetés.  

E két nap valamelyikén mindenkit várunk, aki iskolánkban 

szeretne tanulni! 

 

 

A beiratkozás időpontja: 2023. április 20-21. 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyerekeket! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024. tanév 

 

 

 

 

 

 

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos 

Általános Iskola 

1202 Budapest, Lázár u. 20. 

telefon/fax: 283-09-30 

e-mail: lazariroda@gmail.com 

weboldal: https://www.lazarsuli.hu/ 
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