
Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai célja a kulturális alapellátás kiszélesítése és 
ennek segítségével a nemzeti identitás megerősítése a tanulókban. E célok megvalósítása érde-
kében indult útjára az európai viszonylatban is egyedülálló Lázár Ervin Program, mely szociális 
helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden általános iskolai diáknak évente egy alkalommal 
ingyenesen biztosítja a színházi, tánc, és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, 
muzeális intézmények, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A programhoz a Magyar Versmondók Egyesülete örömmel csatlakozott koncertjeivel.  
Azt szeretnénk, hogy a zenével való találkozás az általános iskolások számára egy örökre szóló, 
meghatározó élmény legyen, és aktívan, felhőtlenül szórakozva, kitüntetett művészeink által 
ismerjék meg a valódi értékek világát.

LÁZÁR ERVIN PROGRAM

LÉLEKGITÁR – komolyzenei koncert
A koncert időtartama: 45 perc
4. évfolyam számára
Előadó: Vígh Róbert – gitárművész

A koncert közvetlen, könnyed hangvételű,  ami lehe-
tőséget ad a gyermekek bevonására. Először rövidebb 
zenei részleteket fejtenek meg a résztvevők, melyek 
híres művek kiragadott dallamai, a gyermekek számára 
ismerősek, kedveltek. A zenei részletek gitáron, élőben 
szólalnak meg a művész segítségével. A közös élmények 
után, amikor a gyermekek már nem érzik idegennek 
a klasszikus zenei programot, ismeretbővítésként a klasz-
szikus zene főbb korszakaival találkozhatnak. Élő zené-
vel kísérve, egy-egy gitárművel bemuttava tárjuk eléjük 
a gitár evolúciójának fejlődését a reneszánsztól a XXI. 
századig, különböző stílusokon át. Az élményalapú 
bemutató résztvevők segítségére van a megértésben és 
az eltárolásban. A zenehallgatás fejleszti a befogadói 
kompetenciáikat is, ugyanakkor az érzelmeikre is erősen hat. Maga a bemutató természete-
sen speciális kompetenciát is fejleszt, hiszen a zenéről szerzett új ismeretek, a zenei anyagok 
olyan tudáshoz juttatják a gyermeket, mint stílus – és hangszerismeret.
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TÚL AZ ÓPERENCIÁN – Komolyzenei előadás
A koncert időtartama: 45 perc
4. évfolyam számára
Előadja: Molnár György - énekes, dalszerző, gitáros (Eszter-lánc mesezenekar, Aphonia, 
Sajtkukacz, CSET Trió) és Nemcsók Nóra színész, drámapedagógus

A fejlesztés a megszólaló népi hangszerek (pl. 
levélsíp, tilinkó, nádsíp, tekerő, membranofon) 
és népzenei motívumok mentén szórakoztató 
és modern formában történik, gitár alapzenével, 
hogy a diákok élvezzék és megszeressék a nép-
hagyományok irodalmi és zenei vonatkozásait, 
és felfedezzék benne a korszerűséget.
Az előadó játékos bemutatkozása és a közösségi 
érzet megteremtése után a koncert következik. 
Az előadás egy mai környezetben és hangulat-
ban megírt, interaktív improvizációs elemekkel 
átszőtt verses mese, amelynek klasszikus és kor-
társ népzenei motívumokkal díszített, nép- és műköltészeti alkotásokat is magába foglaló, 
interaktív koncert, benne számos hangszer bemutatójával. Az előadás révén fejlődik a zenei 
és a ritmusérzék, a verbális kommunikáció, bővül a szókincs, fejlődik az irodalmi attitűd,  
a kulturális fogékonyság, erősödik a nemzeti identitás és a közösségi szerepvállalás 
az alkalmi kórustevékenység által.

A MADÁR FIAIHOZ – komolyzenei koncert
A koncert időtartama: 45 perc
4. évfolyam számára
Előadja: a Kávészünet zenekar duó formációja, 
Popovics György vezetésében

A kultúra fiatal nagykövete, a Kávészünet zenekar mesélő vers- 
és folkzenei koncertjét ajánljuk.
A Kávészünet zenekar rendkívül sikeres Trendhagyó irodalo-
mórái után most Trendhagyó zenei órával jelentkezik. A Csillag 
születik tehetségkutató műsorban ismertté vált, a kultúra fiatal 
nagykövetei címet viselő Kávészünet zenekar a klasszikus népi 
hagyományokat saját zenei világukba ágyazva eleveníti fel, nép-

mesei történetek vegyülnek műmesei és költészeti elemekkel, és válik az interaktív koncert 
egy kerek egész történetté. A koncerten fontos szerepe van a versek és népi mondókák tanu-
lásának éppúgy, mint a közös zenei élménynek, az együtt éneklésnek.
A Magyar Versmondók Egyesülete által segített fiatalos, modern hangzású, hagyományok-
hoz visszanyúló Kávészünet együttes tagjainak sikere elsősorban abban keresendő, hogy  
a valódi értékeket úgy vonultatják föl, hogy azok a mai fiatalság számára nemcsak elfo-
gadható és befogadható, de egyenesen közkedvelt slágerekké válnak, ezáltal a tradíció  
és a költészet egy új színében, divatként tud megjelenni a diákok előtt.



GARABONCIÁS – népzenei koncert
A koncert időtartama: 45 perc
4. évfolyam számára
Előadja: Huzella Péter, Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész

Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, elő- 
adóművész népi előadása Zalán Tibor költő 
szerkesztésében.
Garabonciás Péter, a „vándorénekes” számos 
magyar népdal mellett költők ismert és isme-
retlen verseiből válogat, Zalán Tibor, József 
Attila-díjas költő szerkesztésében. Zalán Tibor 
szövegeire szerezte Huzella Péter az elő-
adott dalainak egy részét, másik részét pedig 
a hagyományos magyar népdalkincsből merít- 
ve áthangszerelte. Huzella Péter Kossuth-díjas 
énekes, zeneszerző, előadóművész, a Magyar 

Versmondók Egyesületének örökös tagja. Sajátos hangulatú gyerekdalaival, minden csöpp-
ségnek belopja a szívébe magát és a dalait. Nincs olyan gyerek, akinek ne mozdulna meg 
a keze, lába Huzella Péter ritmusai hallatán. Gyakran szerepel a televízió képernyőjén 
és a rádióban, a Magyar Televízióban hosszú éveken át készítette a Zenegér című heti 
műsorát. Társaival zeneszerzőként jegyzi a Magyar népmesék, a Mesék Mátyás királyról 
és a Magyar mondák sorozatot.

SZÉL HOZOTT – Komolyzenei előadás
A koncert időtartama: 45 perc
4. évfolyam számára
Előadja: Nemes Levente, Kaleidoszkóp-díjas zenei előadóművész

A Szél hozott című koncert a magyarság eredeté-
nek nyomába repít. Egy nemzet kialakulása, nemzeti 
létének kezdete a létét alapvetően meghatározó erők 
tevékenységének eredménye. Éppen ezért igazi termé-
szetünk megismeréséhez elengedhetetlen ősgondolko-
dásunk feltárása legalább és legelső sorban a lényegi, 
a végső kérdésekben. Különösen így van ez egy ősnép-
nél, amelynek kialakulásakor nem elnyomó, korlátozó 
történelmi erők játszottak szerepet, hanem maguk 
a Természet erői, a Természet legkifejlettebb szelle-
mi-közösségi erői. Egy ilyen ősnép gondolkodásának 
lényegi feltérképezése a zene révén a Természet szelle-
miségébe ad bepillantást, és így a magyarság és az emberiség eredeti rendeltetésének feltárá-
sára ad lehetőséget. Megjelenik a föld, az erdő, az Isten, a csodaszarvas, misztikus állataink 
és a természet csodája egyszerre kap hangsúlyt a koncerten, az ősi magyar mondavilágot  
és az azt megidéző költészetet zenébe foglalva.


