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Objektív Hírügynökség 

 

Új épületbe költözhetett a kiskunhalasi Konduktív Pedagógiai Intézet (fotóval) 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Konduktív Pedagógiai Intézete és Szakszolgálata új 

épületének ünnepélyes átadására került sor 2007. szeptember 19-én, Kiskunhalason. Kató 

Ilona az intézmény igazgatónője megnyitóbeszédében felidézte és bemutatta tevékenységük 

főbb állomásait napjainkig- értesült az OBJEKTÍV Hírügynökség. 

 

Az intézet 1982 óta látja el a Bács-Kiskun Megyében élő mozgássérült gyermekek konduktív 

pedagógiai nevelését. Központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérültté vált 

gyermekek komplex fejlesztését végzi fél éves kortól a tanköteleskor végéig. Cél a minél 

korábbi társadalmi integráció képességének elérése, óvodába, iskolába bocsátás. 

 

A gyerekek nagy szeretettel és lelkesedéssel adták elő műsorukat, a jelenlévők nem kis 

meghatódottságára. Gondolat Dorothi Law Holtz írónő Egy élet a kezedben című verséből , 

melyet egy kislány szavalt el: 

 

„Ha a gyerekek kritizálva élnek, 

Megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni. 

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, 

Megtanulnak szégyenlősnek lenni. 

Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, 

Megtanulnak türelmesnek lenni. 

Ha a gyerekek bátorítva élnek, 

Megtanulnak bizalommal élni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 

Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.” 

 

Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke a gyermekek szívhez szóló műsora 

után meghatódva mondta el A kis bice-bóca jól ismert történetét. Minden korban igaz az 

állítás, mely szerint egy társadalom fejlettségét az mutatja, hogy hogyan bánik az elesettekkel, 

és a hátrányos helyzetűekkel. A szem a lélek tükre és az összes gyermek csillogó tekintetében 

ott rejtőznek az értékek. Arra kérte a dolgozókat, szülőket a megyei közgyűlés elnöke, hogy 

bátorítsák, szeressék a gyerekeket és adjanak nekik sok-sok hitet és bízzanak abban, hogy 

ezek a „kisemberek” is megtalálják a helyüket az életben! 

 

Az Intézetnek jelenleg 47 óvodása és iskolása van, akik közül 17 fővel naponta dolgoznak a 

nevelők és most nagy örömöt jelent mindenki számára, hogy kiváló körülmények között 

alkalmazhatják továbbra is az olyannyira sikeres Pető-módszert. 


