
FÉSZEK GYERMEKOTTHON TÖRTÉNETE 

 

A Fészek Gyermekotthon Heves megye Lőrinci városában, a Mátravidéki Erőmű lakótelep 

kertvárosi területén található. A lakótelep 1940-41-ben épült, egy amerikai erőműi lakótelep 

mintájára.  

A lakótelep építésekor az intézmény 4 tantermes iskolaként működött. 1955. évben az új 

iskola átadását követően helyezték át a bölcsödét és az óvodát az ingatlanba. 

1962. évben az épületben kialakították a csecsemőotthont a Heves Megyei Tanács 

Csecsemőotthonának kihelyezett részlegeként. 

Az 1-3 év közötti gyermekeket 3 csoportban gondozták, nevelték. A helyi bölcsőde a 

gyermekotthon részeként működött tovább.  A csecsemő és gyermekotthon sok segítséget 

kapott a helyi üzemektől és az erőműtől. Segítségükkel elkészült az udvaron a homokozó, a 

pancsoló, a lakótelep szélén játszóteret alakítottak ki a gyermekek számára. A gyermekek 

nem voltak elszigetelve, hiszen az intézmény udvarán és a játszótéren is rendszeresen 

találkoztak a lakótelep gyermekeivel, ahol közösen játszottak. A lakosság befogadta az otthon 

lakóit és a gondozók munkáját segítették. 

Az elhelyezett gyermekek harmadik életévük betöltése után az Egri Gyermekváros óvodájába 

kerültek. 1979. évben elkészült az Egri Csecsemőotthon, mely több gyermek elhelyezésére 

adott lehetőséget, így az erőműi csecsemőotthon 1981. május 1. naptól óvodás korú 

gyermekeket fogadott. Az intézmény neve is megváltozott Heves Megyei Gyermek- és 

Ifjúságvédő Intézetre. 

Az intézmény 50 férőhelyes lett, melyből 40 fő állami gondoskodásban lévő óvodáskorú 

gyermek és 10 fő bejáró bölcsődés kiskorú számára biztosított ellátást. Az iskolaérett, illetve 

hatodik életévüket betöltött gyermekek a nevelőotthonból az Egri Gyermekvárosba, vagy a 

Pétervásárai Nevelőotthonba kerültek további elhelyezésre. 

1994. évtől a nevelőotthon a Megyei Közgyűlés határozata alapján önálló intézményként 

folytathatta munkáját, új neve: Heves Megyei Önkormányzat Nevelőotthona. A 

nevelőotthonban 3-18 éves gyermekek gondozása-nevelése történt.  

A „Négy kincs” Gyermekotthon kialakítása három lépésben történt. Az első lépésben a 

Megyei Önkormányzat 1999. évben átalakította a gyermekvédelmi törvény végrehajtási 

rendeletében foglaltak szerint a régi nevelőotthon épületét, 24 férőhelyes, két önálló 

lakóegységgel rendelkező gyermekotthonná – Mosolykert és Napraforgó lakásotthon –, amely 



ideális színteret biztosított a gyermekek családias nevelésének, harmonikus fejlődésének. Ezt 

követően 2002. és 2003. évben Lőrinci városában két családi ház vásárlása történt, így a 

lakásotthonokban 12-12 fő gyermek elhelyezésére biztosítottak ideális körülményeket. A 

„Négy Kincs” Gyermekotthon alapterülete: 480 m
2
. Egy-egy lakóegységhez tartozik: 3 

hálószoba (3x4 fő részére), nappali, teakonyha, élelmiszerraktár, ebédlő, fürdőszoba, 

nemenkénti WC, nevelői szoba, tároló helyiségek. A két lakóegység közös helyiségei: 

folyosók, terápiás szoba, látogatói szoba, kondi szoba, munkavállalók részére vizes blokk, 

udvar. A központi konyha 2002. évben megszűnt, ekkor kialakításra kerültek a jól felszerelt 

kis teakonyhák, ahol a dolgozók a gyerekekkel közösen főzhettek. A barátságos ebédlők nem 

csak étkezésre szolgáltak, hanem csoport- és kézműves foglalkozások, közös beszélgetések 

helyszínei is voltak. Magánszemélyektől kapott könyvekből kisebb könyvtárat sikerült 

kialakítani. Az udvar megújítása folyamatosan történt, nyársalót, kosárlabdapalánkot, hintát és 

pihenőpadokat, virágágyasokat létesítettek a gyermekek komfortérzetének biztosítása 

érdekében. 

Az átalakítással megszűnt a zsúfoltság, lehetőség nyílt az elkülönülésre, így megnövekedett a 

gyermekek rendelkezésre álló mozgástér. A külön csoportok a gyermekek számára 

nyugalmat, biztonságot és érzelmi stabilitást biztosítottak. 

A Csillagfény lakásotthon alapterülete 158 m
2
, mely 12 gyermek elhelyezésére alkalmas.  

Elrendezése 3 db 4 fős hálószoba, nevelői szoba, konyha, étkező, élelmiszertároló, 2 

fürdőszoba külön nemenkénti WC, kazánház, tároló helység, folyosó, udvar és kert. A 

garázsból nappalit alakítottak ki, ezáltal a gyermekek élet- és mozgástere megnövekedett. 

A Holdsugár lakásotthon kétszintes épület, 229 m
2
 alapterülettel rendelkezett, ahol 12 

gyermek elhelyezése biztosított 5 szobában, melyek 2 és 3 ágyasak. Nevelői szoba, nappali, 

konyha, étkező, kamra, 2 fürdőszoba, 2 WC, 2 előszoba, tárolóhelységek, az udvar felőli 

oldalon nagy terasz állt az ellátottak és a munkavállalók rendelkezésére. 

2008. január 1. nappal – a Heves Megye Közgyűlés döntése – a Heves megyében működő 3 

gyermekotthont összevonja a Heves Megyei Önkormányzat Egységes Gyermekvédelmi 

Intézménye alá.  

2011. év márciusában 2 lakásotthon – a Csillagfény és a Holdsugár – bezárásra került 

Lőrinciben a nevelésbe vett gyermeklétszám csökkenése végett.   

2011. április 1. naptól szerkezeti átalakítást követően a Lőrinci gyermekotthon szakmai 

egységéhez került a Kerecsendi és az Egerbaktai lakásotthon.  

 



A Fészek Gyermekotthon jelenlegi szervezeti felépítésben és új arculattal 2017. szeptember 

hónaptól működik. A gyermekotthon 24 fő gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő 

gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal részére biztosít teljes körű ellátást.  

A két önálló lakóegységgel rendelkező csoport ideális színteret biztosít a családias 

nevelésnek. Könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel – busszal és vonattal –, így ezek 

segítségével elérhető a városban található iskola, óvoda, orvosi rendelők, posta, polgármesteri 

hivatal, művelődési ház és a könyvtár. 

A nyugodt családias körülmények megteremtésével, valamint a hatályos jogszabályokban, a 

szakmai programban megfogalmazott célkitűzések, nevelési módszerek alkalmazásával 

biztosított a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek, fiatalok esélyegyenlősége annak 

érdekében, hogy ne szenvedjenek hátrányt a családban felnövekvő kortársaikkal szemben. 

A gyermekek személyiségállapotának felmérését követően kerülnek – team munka során – 

tervezésre és megvalósításra az egyénre szabott nevelési elvek és a gondozási feladatok. 

Heti tervek alapján valósulnak meg a gyermekek szabadidős programjai életkoruknak és 

érdeklődési körüknek megfelelően. Minden hétvégén a gyermekek találkozhatnak szüleikkel 

és hozzátartozóikkal a gyermekotthon házirendjében foglaltak alapján. Kötetlen szabadidő 

alkalmat ad egyéni és csoportos beszélgetésekre, társasjátékozásra, olvasásra, zenehallgatásra, 

filmnézésre. Az udvaron és a gyermekotthon mögötti parkban – ahol rengeteg fa és örökzöld 

növényzet található – lehetőséget biztosít a szabadtéri játékok használatára, sportolásra és 

piknikezésre.  

A gyermekotthonban élő gyermekek részt vesznek városi-, intézményi-, megyei- és országos 

programokon, rendezvényeken. A tanítási szünetekben kirándulások, táborozások alkalmával 

történelmileg és idegenforgalmilag frekventált helyszínekre látogatnak el pihenés és a 

szabadidő hasznos eltöltése érdekében. 

 

Nyesőné Maksa Erika 

gyermekotthon vezető 
 


