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BESZÁMOLÓ 

Kellemes hangulatban telt ez a délután, melyet Lázár Péter a 

Kedvesház pedagógia kitalálója tartott a szülők számára. A vendégek 

érdeklődve hallgatták, mire is vitte Lázár Péter, akit annak idején a 

szülei egy padon hagytak, így intézetbe került és onnan nevelő 

szülőkhöz. Elmesélte nehéz sorsa ellenére mi segített neki abban, 

hogy elérje céljait. Beszámolt a nevelőszülők jelentős szerepéről, 

tanulása során milyen nehézségeken ment keresztül. Bemutatta 

akaraterejét, kitartását. Arra biztatta a szülőket tegyenek meg 

mindent annak érdekében, hogy gyermekeik is sikeresek legyenek, és 

ha nehéz sorsuk is van példáját látva van remény és kiút. 

Gyermekeiknek is teljesülhet az álmuk, ha kitartóak, erős 

akaraterejük van, szorgalmasak és elfogadják a pedagógusok tanácsát 

illetve élvezik a szülők támogatását. A beszélgetések közben 

pihentetésképp énekelt a vendégeknek dalaiból, Bemutatta a számára 

fontos zenéket gyönyörű gitárkísérettel. 

A szülők együtt énekelték a Zöld az erdő kezdetű cigány himnuszt az 

előadóval és azokat a dalokat, amelyeket ismertek. 

Lázár Péter nagy nyomatékot helyezett arra, hogy milyen fontos a 

gyerekek fejlődése tekintetében, hogy rendszeresen tartsák a 

kapcsolatot iskolával, gyermeküket tanító pedagógusokkal. Mondják 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

el észrevételeiket, kérdezzenek bátran, arról, amit nem tudnak és 

fogadják el a pedagógusok tanácsait, kéréseit, hiszen ők a gyermekeik 

érdekében teszik a dolgukat. Elmondta azt is, hogy csak együtt 

képesek az eredmények elérésére. A szülői fórumot kötetlen 

beszélgetés követte. Kérdéseiket egyénileg feltehették a szülők Lázár 

Péternek, aki közvetlen hangnemben igyekezett minden érdeklődő 

kérésére válaszolni. A rendezvény eredményesen zárult, többen 

jelezték, hogy nagyon sajnálhatja, az , aki nem élt a meghívás 

lehetőségével. 
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