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Intézményünkről 

Többcélú intézményünk Budapest határain túl, de 

fővárosi intézményként, több mint 60 éve 

oktatja, neveli az állami gondoskodásban élő 

budapesti illetőségű gyermekeket, tanulókat.  

A közel 300 éves műemléki Beleznay-Nyáry 

kastélyban található székhelyen, és a városban 

található többi telephelyen alapfeladat az 

átmeneti és tartós nevelésre utalt különleges 

szükségletű gyermekek és ép intellektusú 

testvéreik gyermekotthoni ellátása, valamint 

utógondozása. További feladataink közé tartozik 

még az „SNI”-s, autista gyermekek óvodai 

nevelése, alapfokú iskolai és ezt követően két 

évfolyamban előkészítő speciális szakiskolai 

oktatása is, és emellett pedagógiai 

szakszolgálatot is működtetünk.  

Munkánk sokrétű és bizony nem könnyű, de 

mindannyian azon dolgozunk, hogy 

növendékeinknek boldog gyermekkort 

biztosítsunk! 

Gyermekotthonaink bemutatása 

1948-ban Tildy Zoltánné nyitotta meg azt a Pax 

nevű gyermekotthont, melynek mai utódjaként 

adunk otthont az állami gondoskodásban élő 

gyermekeknek. Az egykori 100 fős „intézetet”, 

mára két gyermekotthon váltotta fel, ahol 3-24 

éves korú növendékek élnek mindösszesen 

nyolcvanan. 

A Belső Gyermekotthon a székhelyen, a 2005-ös 

rekonstrukció során a kastély oldalszárnyaiban 

kialakított 4 lakóegységben működik, 10-10 fős 

csoportokkal.  

A Napfény Szakmai Egység összesen öt 8-8 fős 

csoporttal - egy a székhely területén található 

lakásotthonban, és 3 külső telephelyen - működik. 

A telephelyek Kossuth L. u. 57/a és a Tölgyfa 

utca 13 alatti lakásotthon, illetve a Vatyai u. 30 

szám alatti Tüskevár Gyermekotthon egykori 

családi házakból kerültek kialakításra, a város 

nyugodt ugyanakkor jól megközelíthető részein. 

Fontos jellemzőnk, hogy nálunk általában olyan 

nagy testvérsorok (3-4-5-6, sőt 8-as) 

nevelkednek együtt, melyekben a gyermekek 

szükségletei nagy különbözőséget mutatnak. Mi – 

mint otthon a családban is – integrálva, együtt 

neveljük a különleges és normál szükségletű 

gyermekeket.  

 

Hol található intézményünk? 

Budapesttől kb. 50 kilométerre elhelyezkedő 

alföldi településen, a Pest megyei Pilisen 

található. Megközelítése közúton a 4. sz. főúton 

történhet, vasúton a Nyugati pályaudvarról induló 

a Budapest – Cegléd vasútvonalon közlekedő un. 

zónázó vonattal, mindösszesen 40 perc alatt 

érhető el.  

A vasútállomásról a székhelyhez a Rákóczi út - 

Kármán József utca útvonalon juthatunk el kb. 10 

perces sétával, de a különböző telephelyek is 
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maximum 5-15 perces gyaloglással közelíthetők 

meg. 

 

Élet az intézményünkben 

A 9 csoportunkban sok-sok személyes 

gondoskodást és szeretetet kapva, családias 

légkörben élnek a gyerekek, fiatalok. 

Ellátásukban csoportonként 5 felnőtt vesz részt, 

de munkájukat segíti fejlesztő pedagógus, 

pszichológus is és belső iskolánk számos 

gyógypedagógusa.  

A lakásotthonokban, lakóegységekben jellemzően 

2-3 ágyas lakószobák, konyha, fürdőszoba, nappali 

és kiszolgáló helyiségek találhatók. Zöldfelület 

nem csak a székhelyen áll rendelkezésre, a külső 

telephelyeken is kellemes környezet, szép 

rendezett családi kert gondoskodik a szabadidős 

elfoglaltságokról.  

 

  
 

A szépen, korszerűen, egyéni stílusban 

berendezett lakások, illetve a személyes 

igényeket figyelembe vevő és azt tükröző 

lakószobák családias keretet nyújtanak az 

együttlétre, de az elvonulásra is. 

A gyermekek életvitele, napirendje olyan, mint 

egy családban felnövő gyermeké, mindenkinek az 

egyéni igényeit, napirendjét veszi figyelembe.  

     
 

A tanulás egyénileg, szakemberek segítségével, 

egyénre szabott módszerekkel történik. Délután 

a külső elfoglaltságok mellett, számos általunk 

szervezett szabadidős program, eszköz, 

játszótér, focipálya stb. várja őket.  

Hová járnak iskolába a gyerekek, és milyen 

segítséget kapnak a tanuláshoz? 

Sajátos nevelési igényű, autista nem integrálható 

növendékeink alapfokú nevelését-oktatását 

intézményünk belső óvodája és iskolája végzi. A 

nem sajátos nevelési igényű gyerekek a város 

általános iskolájában tanulnak. 

Az életpálya kijelölésekor - amennyire ez 

lehetséges - gyermekkel és a szülőkkel közösen 

választunk oktatási intézményt. Emiatt 

növendékeink több helyen is folytatják középfokú 

tanulmányaikat Budapesten és a környező 

kisvárosok különböző típusú középiskoláiban. 

 

A gyerekek szabadidős elfoglaltságai 

A gyermekek szabadidejének hasznos 

eltöltésében és a kreatív 

személyiségfejlesztésben kollégáink minden 

lehetőséget igyekeznek kihasználni. Ezt 

rendszeres kézműves foglalkozások 

szervezésével, a zenei tanulmányok 

ösztönzésével, drámapedagógiai eszközökkel, 

egyéb szakköri foglalkozások költségeinek 

fedezésével igyekszünk elérni.  

  
Az elmúlt években az így megszületett színpadi 

produkcióink nagy sikert arattak a különböző 

kulturális fesztiválokon. Ezek közül a legnagyobb 

sikert a 2010 őszén bemutatott Padlás című 

mese-musical hozta számunkra.  

Rendszeres programjaink közé tartoznak - a 

különböző hagyományos ünnepkörökhöz 

kapcsolódó események mellett - a „Rosszcsont” 

Klubunk által szervezett programok. A csoportok, 

és az intézményünket hosszú évek óta támogató 

„Csepp a tengerben” Alapítvány is rendszeresen 

szerveznek kulturális programokat, nyári 

táborokat, kirándulásokat és egyéb szabadidős 

programokat is a gyerekeknek.  



Milyen módon van lehetőségük beleszólni a 

gyermekeknek a napi életükbe? 

A nevelési tevékenység fontos része, hogy 

gyermekeink érdekérvényesítési képességeit 

fejlesszük. Különösen fontos az is, hogy a 

fogyatékos gyermekek számára a társadalomban 

szükséges érdekérvényesítési mechanizmusok, 

viselkedésformák elsajátítása a saját életük, az 

őket leginkább érintő dolgok szervezésén 

keresztül történhet igazán jól. 

Ennek érdekében a gyermekönkormányzat nálunk 

is működik és nagyon jó lehetőség még a nagy 

eredményeket felmutató, önszerveződő 

„Rosszcsont” Klub is, amely havi rendszerességgel 

szervez programokat, ahol a gyermekek teljesen 

önállóan, egy felnőtt segítővel dolgoznak.  

 

Kapcsolattartás a családdal, barátokkal 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az élő 

kapcsolattal rendelkező gyermekek minden 

lehetőséget és támogatást megkapjanak a 

családjukkal való kommunikációra. Munkánk során 

a szülők, gyermekek közötti régi konfliktusok 

feloldására, illetve azok káros hatásainak 

csökkentésére is különös figyelmet fordítunk.  

Azon családoknál, akik nem tudják felkeresni 

gyermekeiket, mi gondoskodunk a 

meglátogatásukról.  

Gyermekeink a lakóegységekben, a 

lakásotthonokban fogadhatják barátaikat, illetve 

ők is meglátogathatják ismerőseiket, valamint 

szabadon részt vehetnek külső programokon. 

 

Nagykorúság után 

Az itt felnövő gyermekek 18. életévük betöltése 

után kérhetik utógondozói ellátásukat. Az ellátás 

alapja egy kétoldalú megállapodás, melyet 

egymással kötünk.  

A megállapodás szerint utógondozóink 

segítségével az itt élő fiatalok közreműködnek 

ügyeik intézésében, és megtanulják képviselni 

saját érdekeiket.  

Távozó növendékeinknek, ha állapotuk indokolja, 

szociális ellátást biztosító otthonban keresünk 

férőhelyet, vagy az otthonteremtési támogatás 

igénybevételével ingatlant vásárolunk, és 

segítséget nyújtunk ezek felújításában, az önálló 

életkezdésben. 

Az eltávozott növendékeink sorsát – az 

intézményünkkel kapcsolatban álló civil 

szervezetek bevonásával is – próbáljuk után 

követni. 
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