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Gyermekotthonunk rövid bemutatása: 

A bicskei gyermekotthon - mely a volt 

Batthyány kastélyban működik - és általános 

iskolája, 20 holdas parkjával együtt állami 

tulajdonban lévő, védett műemlék. Az „U” 

alaprajzú, kétemeletes, 1530m2-es késő barokk 

kastélyt Batthyány Tivadar építtette több mint 

200 éve. Immár 80 éve közel 100 gyermek 

otthona.  

A „gyeriben” 3 – 24 éves korú gyermekek-

fiatalok élnek koedukáltan, lakásotthoni 

környezetben. Az intézményben kilenc lakásotthon 

működik 8-8-8-8-12-12-12-12-10 férőhelyekkel, 

sok-sok személyes gondoskodást, szeretetet 

nyújtva kicsinek – nagyoknak.  

A kastélyhoz tartozó park nyugtató, terápiás 

hatása mellett kitűnő lehetőséget nyújt az itt 

gondozott növendékek számára a szabadtéri 

mozgásra (nyitott úszómedence, új játszótér, 

lovaglás, sportpálya, tornaterem, szauna stb.). 

Hol található a gyermekotthonunk? 

A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 

Budapesttől nyugati irányban kb. 35 km-re 

elhelyezkedő Batthyány kastélyban, Bicskén 

található. 

Megközelíthető az M1-es autópályán és az 1.sz. 

főközlekedési úton. Vasúttal a Déli és a Keleti 

pályaudvarról Komárom felé közlekedő vonattal 

Bicske alsó, illetve Bicske megállókig, kb. fél óra a 

menetidő. 

Bicske alsótól 10 perces séta a Prohászka 

Ottokár utcán a templomig, majd a Kossuth utcán 

át a gyermekotthon épületéig. Bicske megállótól 

Csabdi vagy Mány felé közlekedő Volán busz 

járattal a Tűzoltóság megállóig utazva is elérhető 

intézményünk. A Széna-térről is megközelíthetőek 

vagyunk a Bakonybél, Zirc felé haladó  busz 

járattal. 

Élet a gyermekotthonban és a lakás-

otthonokban: 

Gyermekotthonunkban kettő szakmai 

egységgel, kilenc önálló lakásotthon működik. 

Lakásonként 5-6 felnőtt segítségével, családias 

légkörben élnek növendékeink. A lakások 

felszereltségéhez 2-3-4 ágyas lakószobák, konyha, 

fürdőszoba, nappali, kiszolgáló helyiségek 

tartoznak. A korszerűen berendezett lakóterek, 

családias keretet nyújtanak a közösségi létnek, 

épp úgy, mint a személyes elvonulásnak, 

kikapcsolódásnak.  

Növendékeink napirendje hasonló a családban 

nevelkedő gyerekekéhez. Iskola után a közös 

konyhán főzött, de a lakás konyhájába vitt ízletes 

ebéd várja a hazaérkezőket. 

 

  

A délutáni tanulást sok tapasztalattal, egyénre 

szabott módszerekkel segítik a lakás gondozói, 

nevelői. 

A kastély parkjában számtalan elfoglaltság várja a 

lecke után kikapcsolódni vágyókat. Az apróságokat 

EU-szabványos játszótér fogadja, változatos 

terepviszonyok csábítják a kerékpározni, 

szánkózni vágyókat. A nagyok sokféle 

sportszenvedélyüknek (labdajátékok, gördeszka) 

hódolhatnak akár a bitumenes pályán, akár a 

tornaterem küzdőterén, vagy konditermében. 

 



Hová járnak iskolába a gyerekek, és milyen 

segítséget kapnak a tanuláshoz? 

Gyermekotthonunk nyolc évfolyamos, kis 

osztálylétszámú általános iskolával is rendelkezik, 

ahol jól képzett pedagógusok végzik a nevelési-

oktatási feladatokat. A kicsik a városi óvodákba 

járnak. 

Kiemelt feladataink közé tartozik a 

felzárkóztatás, a tanulási képességek fejlesztése 

mellett a tehetséggondozás. A nyolcadik osztály 

elvégzése után minden növendékünknek a 

képességeihez, személyiségéhez leginkább közel 

álló iskolát keresünk. 

A nagyok naponta Bicskén, eljárva 

Zsámbékon, Budapesten és Tatabányán, középfokú 

oktatási intézményekben tanulnak. Felsőfokon is 

több növendékünk tanul. 

Az iskolákkal rendkívül szoros és személyes, napi 

szintű a kapcsolat. 

A tanórán kívüli felkészülést, fejlesztést a 

csoportok nevelői mellett, pszichológusok, 

fejlesztő pedagógusok, családgondozók segítik. 

A gyerekek szabadidős elfoglaltságai: 

Sokféle, változatos elfoglaltságot kínálunk 

növendékeinknek. A sport területén lehetőség van 

a tornacsarnokban labdajátékok, csapat és egyéni 

versenyek szervezett lebonyolítására, konditerem 

használatára. A szabadtéri pályán főleg a focié a 

főszerep. A parkban lehetőség van íjászatra, 

lovaglásra, kerékpározásra, télen szánkózásra, 

nyáron úszásra, sőt kirándulásokra, 

korcsolyázásra, élményfürdőzésre, stb. 

Sok gyerekünk jár sportolni a helyi labdarugó 

szakosztályba. 

  
Hagyományos programjaink (Akadályverseny, 

Karácsony, Farsang, Gyereknap stb.) mellett 

színház és mozi látogatások, kiállítások 

megtekintését szervezzük intézményi és 

lakásotthoni szinten. 

Szakköreink a filmklubtól a kerámia 

szakkörig, a lányklubtól a gyöngyfűzésig életkori 

sajátosságok és egyéni érdeklődések mentén 

szerveződnek. Zeneiskolába is jár több 

növendékünk. 

Lehetőség van ezen kívül a parkban különféle 

munkavégzésre, állatgondozásra (juhok, 

mangalicák, /póni/lovak, csacsi) gyógynövények 

ápolására. 

Nagy sikere van a nyári táboroknak: 

vándortábor, kenutábor, kerékpár tábor stb. 

Egész évben izgalmas lehetőség a gárdonyi 

szabadidőház, a Mentsvár Alapítvány jóvoltából. 

Több növendékünk évente Hollandiába is eljut. 

Évente kirándulunk az ausztriai Fügenbe, sí 

táborba, ill. az erdélyi testvérintézménybe 

Székelykeresztúrra is ellátogatunk.  

Milyen módon van lehetőségük 

beleszólni a gyerekeknek a napi 

életükbe? 

Növendékeinknek több fórum áll rendel-

kezésre, ahol elmondhatják véleményüket, meg-

fogalmazhatják javaslataikat, élhetnek jogaikkal. 

A lakásotthonok képviselőiből áll a Gyermek-

önkormányzat, amely véleményezi, alakítja a 

Házirendet, javaslatot tesz különféle rendez-

vények lebonyolításának időpontjára, segítséget 

nyújt azok rendezésében.  

Érdekképviseleti Fórumunk az érdekérvényesítés 

elsajátításának fontos színtere. Sok egyéb fórum 

is segíti a gyermekeink jogainak érvényesülését, 

ilyen a gyámi fogadó óra, igazgató helyettesek 

fogadó órája, gyermekjogi képviselő, lakásotthoni 

szintű gyermekmegbeszélések, intézményi fórum. 

Kapcsolattartás családdal, barátokkal: 

A munkatársakkal arra törekszünk, hogy 

rendezett, jó viszony alakuljon ki a szülőkkel, 

barátokkal, hozzátartozókkal. 

Lehetőség szerint bevonjuk őket „közös” 

gyerekeink életével kapcsolatos kérdésekbe. 

Segítséget nyújtunk abban, hogy gyermekükkel 

szorosabbra fűzzék a kapcsolatukat. Ezért a 

látogatási rend kereteinek széleskörű kitárása 

mellett, találkozások szervezését is 

kezdeményezzük, amikor a szülőhöz visszük a 

gyermeket. 

Kiemelt rendezvényeinkre hívjuk, várjuk a 

szülőket, hozzátartozókat (tanévnyitó-tanévzáró, 

karácsony, farsang, gyereknap). Családi nap, közös 

nyaralás is óriási lehetőség az együttlétre. 

Gyermekeink fogadhatnak ismerősöket, 

barátokat, elmehetnek barátokhoz, vagy közös 

programot szervezhetnek ismerőseikkel. 

Nagykorúság után: 

Növendékeink 18. életévüket elérve 

kérhetik az utógondozói ellátásukat. 

Tanulással és munkavégzéssel már a felnőtt élet 

elvárásai érvényesülnek. Utógondozói segítséggel 

közreműködnek ügyeik intézésében, megtanulják 

képviselni saját érdekeiket. Lakhatási feltételeik 

megteremtése érdekében takarékos befektetési 

lehetőségekkel készülnek az önálló életre. 


