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Otthonunk, Óbuda-Békásmegyer

Tisztelt olvasóink! Kedves szülőtársaim!
A hároméves, óvodába készülő kisgyermek kíváncsi és bizalommal teli.
Nyitott minden újra, bátran szerez új
barátokat, gyűjt új ismereteket.
Mi, a szülei ezt pontosan tudjuk róla,
mégis kissé szorongva tekintünk a
napra, amikor megkezdi óvodás életét. Érthető ez az aggodalom, hiszen
nagy felelősség, nehéz döntés az intézményválasztás, és mindenkiben
rengeteg a kérdés, vajon hogyan érzi
majd magát gyermeke az óvodában.

4

Hogy e terhen könnyítsünk, és segítsünk a családoknak a választásban, szakértő kollégáimmal minden évben nagy gonddal állítjuk össze az Óvodai
iránytűt, amelyben összegyűjtjük a harmadik kerület gyermekintézményeire vonatkozó tudnivalókat. Az elmúlt két évben a korlátozások miatt sok
személyes találkozásról le kellett mondanunk, köztük az ismerkedésről a leendő óvodásaink családjai és bemutatkozó óvodáink munkatársai között.
Reméljük, idén már nem akadályozza semmi, hogy az intézményeink nyílt
napjaira ellátogassanak az érdeklődők, várjuk Önöket szeretettel!
Bízunk benne, hogy kiadványunk hasznos segítség, és valóban iránytűként szolgál, hogy megtalálják azt az óvodát, amelynek szellemisége, pedagógiai céljai, vállalt értékei harmóniában vannak azzal, amit az
Önök családja is képvisel.
Élményekben gazdag, szép óvodás éveket kívánok!
Óbuda-Békásmegyer, 2022. tavasz

dr. Kiss László
polgármester
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Egy, kettő, három, négy, te kis cipő, hová mégy?
Kip-kop kopogok, óvodába indulok.
****
Kukurikú, jó reggelt, szól a kakas, ha felkelt.
Ti is gyorsan keljetek, óvodába menjetek!

Kedves Szülők!
Legyen szó akár első, akár többedik gyermekünkről, úgy gondolom, az
óvodakezdés nemcsak a gyermeknek, hanem nekünk, szülőknek is izgalmas esemény.
Nem könnyű hozzászokni a gondolathoz, hogy bár gyermekünk mintha csak tegnap született volna, máris óvodás lett. Örüljünk neki, hogy
már ilyen nagy, és hogy egy új világ nyílik meg számára. Kipróbálhatja magát egy közösségben, ahol sok új dolgot fog megtanulni. Fontos,
hogy erősítsük meg a kis ovist abban, hogy alkalmas a nagy feladatra,
ügyes, okos, bátor nagylány, nagyfiú. A gyerekek egészséges önbizalmát
elsősorban a szüleik tudják megalapozni!
Már az óvoda megkezdése előtt beszélgessünk az óvodáról, az óvodai
életről. Olvassunk meséket a témában, ez is a segítségünkre lehet a minél zökkenőmentesebb óvodakezdésben.
Kerületünkben 11 önkormányzati fenntartású óvoda működik 33 épületben. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata igyekszik minden segítséget és tájékoztatást megadni az óvodakezdéshez. Ebben a kis füzetben sok információt találnak az óvodákról és a beiratkozásról, az önkormányzat honlapján pedig akár virtuális sétát is tehetnek a különböző
óvodákban, és meghallgathatják az óvodavezetők bemutatkozását is.
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a Szülői Fórumot idén ismét megrendezzük, ahol szakembereink igyekeznek majd minden információt megadni az óvodakezdéssel kapcsolatban.
Kívánok Önöknek boldog óvodás éveket!
Az óvodát érintő kérdéseikkel keressenek bizalommal!
Szathuryné Ruszthi Nóra
köznevelési referens
Köznevelési és Kulturális Főosztály
Tel.: +36-1/437-8614
6
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Tájékoztató a hároméves
kortól kötelező óvodai
nevelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1-jétől)
legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.
Azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába: „…Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Lehetséges felmentést kérni a 3 éves kortól történő óvodába járás alól: „A
szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus
31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös
méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az eljárás időtartama ötven nap.” (Nkt. 8. § (2) bek.)
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő 15 napon belül, azaz
2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
8

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről
szóló döntés, a beiratkozás
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, amelynek időpontja:
2022. április 19–22.
A jelentkezési lap elérhető az óvodákban
és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat honlapján:
www.obuda.hu
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti
a szülőt. A beiratkozás 2022. május 16–20. között, az intézmény által meghatározott napon lesz, amely az értesítésben kerül feltüntetésre. A beiratkozáshoz, kérjük, hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:
• a gyermek nevére kiállított, személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat: születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt,
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, tajkártyát,
• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványát (érvényes
személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, 2001. július 1-je után kiadott kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (rendelet 20. § (3) bek.),
• a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).
• A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez
a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt,
azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bek.).
• A beiratkozás alkalmával a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői
felügyeleti jogot, ott a következő dokumentumok valamelyike is szükséges: szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a bíróság
ítélete. Továbbá nyilatkozniuk kell a családi pótlékra jogosult nevéről is.
9
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HURRÁ, OVI!
Hogyan segítheti a szülő
a zökkenőmentes ovikezdést?
Kedves Szülők!
Az óvodáskor a gyerekek életében felfedezésekkel, tanulással teli,
élménydús időszak. Talán kétkedve olvassák a fenti címet, ugyanis
gyermekük óvodába lépésével felborul az eddig megszokott családi
rend, az öröm mellett számos kihívással is találkoznak majd. A gyermekek általában hároméves korukra érik el azt az érettséget, hogy nagyobb közösségben töltsék hétköznapjaik nagy részét. Sok területen
fejlődtek az elmúlt időszakban, mind fizikai, intellektuális, szociális és
érzelmi vonalon, ez szükséges az óvodai léthez. Az óvoda családias atmoszférájában biztonságot nyújtó, hozzáértő, gondos kezek között
gyermekük olyan élményeket, ismereteket szerez majd, amelyek segítenek abban, hogy később aktív, önálló, boldog életet élhessen.
Szülőként már az óvoda megkezdése előtt sokat tehetnek azért, hogy
örömtelibben élje meg az egész család az óvodakezdést. Az alábbiakban
néhány gondolattal szeretném segíteni ezt.

Igazodás az óvodai napirendhez
Az óvodában a gyermekek kiszámítható, biztonságos napirendet követnek. Megkönnyíti az ovikezdést, ha a napirendet már tavasszal az
ovihoz igazítják: délelőtt otthoni játék, majd játszóterezés, délben
ebédeljen, majd aludjon egy jót, három óra felé pedig uzsonnázzon
a gyermek. Ha nagyjából ezt a rendet követik, a biológiai ritmusa is
erre áll be, így segíthetik őt az óvodai ütemhez való alkalmazkodásban, könnyebben szokik majd bele az új napirendbe.
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A szülő nélkül,
biztonságban
Az egyik legnehezebb pontja az ovikezdésnek az elválás, szülőnek, gyermeknek egyaránt. Ha a gyermek addig napi
huszonnégy órában Önnel volt, akkor
is mehet ez könnyen: otthon fokozatosan egyre több önálló játékra biztassa, nyugodtan vonuljon el más szobába. Ha még nem vigyázott rá senki, itt
az ideje, hogy megbeszéljék mással,
nagyszülővel, ismerőssel, hogy néhány órát velük lehessen a kicsi. Az elszakadásra fel kell készülni lelkileg, felnőttnek és gyereknek is, így szerencsés, ha már időben elkezdenek „gyakorolni”. Mondja el nyugalmat
sugározva, hogy izgalmas dolgok fognak vele történni, amíg távol van, és
biztosítsa róla, hogy mindig visszajön az ígért időpontra (érdemes az étkezéshez kötni). A kezdeti szomorúságot Önök tudják a leginkább oldani
gyermekükben, hiszen a szoros kapcsolat miatt a gyerekek minden apró
rezdülést megéreznek, a bizalmatlanságot, aggodalmat éppúgy, mint a
kíváncsiságot, az óvodába és az óvodapedagógusokba vetett bizalmat.
Ha már kiválasztották az óvodát, a nyár folyamán látogassanak el többször a környékre, szokják az útvonalat, fedezzék fel az izgalmas környezetet! A leendő óvodai munkatársakkal bátran osszák majd meg a gyermeküket érintő történéseket, akár dilemmákat, ezzel is sokat segíthetnek, hogy még jobban megismerjék és fejlesszék őt.

Önállóság
Megkönnyítik gyermekük helyzetét,
ha már most arra sarkallják, próbáljon
egyedül öltözködni, gyakorolja a fürdőszoba-használatot, egyen kanállal, villával, igyon pohárból, próbálja egyedül kifújni az orrát, pakolja el a játékokat. A közel háromévesek ugyan még sok segítséget igényelnek, de legyenek feladataik, megbízatásaik, amelyeket biztatással, türelemmel egyre ügyesebben,
természetes módon fognak tudni elvégezni. Vonják be, amibe csak lehet,
hagyják próbálkozni! Legjobb jutalom az elismerés és az örömteli, közös
élmény a szülővel. Gyermekük az óvodában így sok dicséretet vívhat ki,
büszke lesz magára, hogy milyen ügyes.
11
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Szobatisztaság
Az óvodakezdés előtt talán a legnagyobb kihívás a szobatisztává válás. Erre a gyermekek általában két-három éves korukra testileg-lelkileg éretté válnak. Türelmesen, játékosan segítve őket, még könnyebb
lehet ez a folyamat. A nyár elég hosszú idő arra, hogy letegyék a pelenkát. Először keltsék fel a gyermek érdeklődését, beszélgessenek a témáról, hogy mire kell odafigyelni, hogyan lesz ezután. Engedjék, hogy
saját ütemében haladjon, erőltetni, siettetni nem szabad! Először nappalra vegyék le a pelenkát, majd jöhet a délutáni alvás, legvégül az éjszaka. A gyerekek érzékelik a szülői elvárást, a kedves biztatást, amelynek meg akarnak felelni, így aztán rövid idő alatt képessé is válnak arra,
hogy szobatiszták legyenek. Az előforduló „balesetekkel” legyenek nagyon türelmesek, ez a tanulás része. Ha a gyermek érzi a szülő nyugodt, megértő és következetes viszonyulását, biztonságban érzi magát,
és örülni fog új képességének.
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A beszédfejlődés elősegítése
A beszédfejlődés terén nagyfokú egyéni eltéréseket mutatnak a gyerekek, de óvodába lépéskor már sokan folyékonyan tudnak beszélni. Fontos, hogy gyermekük egyre jobban ki tudja fejezni az alapvető szükségletek iránti igényét (éhes, szomjas, vécére kell mennie, fáj neki valahol),
erre pedig otthon is érdemes odafigyelni. Legyen elvárás, hogy mondja a gyermek, mit szeretne, nem kell kitalálni minden gondolatát. Gyermekük beszédfejlődését elősegíti, ha otthon még több verset, dalt, élőszóbeli mesét hall, ha sokat beszélgetnek, játszanak vele, ha életkorának megfelelő szinten választ kap minden kérdésére. Játék és mese
közben a gyermekek képzelete szabadon dolgozik, tanulást elősegítő,
élményt átélő, feszültséglevezető, gyógyító is egyben.
•••
A szülő nyugalma, reális elvárásai, biztatása, elismerő szavai, az óvodába vetett bizalma és a családi közös élmények a legjobb segítség a gyermeknek, hogy örömmel kezdje az óvodát.
Sikeres óvodakezdést kívánok!
Agárdi Fruzsina
pedagógiai szakpszichológus
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ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA
Székhely: 1032 Budapest, Ágoston u. 2/a
Tel.: +36-1/388-7776
E-mail: agoston-o@kszki.obuda.hu
Web: www.agostonovi.hu
Nyitva: 6.30–17.30
Telephely: 1035 Budapest, Váradi Sándor u. 15/a
Tel.: +36-1/242-7664
Nyitva: 6.30–17.30
Tagóvoda:

KASTÉLY TAGÓVODA

1037 Budapest, Bécsi út 236.
Tel.: +36-1/388-7389
E-mail: becsi-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezető: Nagy Veronika

Ágoston utca

Váradi Sándor
utca

Kastély
tagóvoda

Mottó:
„Meggyőződésünk,
hogy legnagyobb örökségként
boldog emlékeket hagyhatunk
gyerekeinkre.”

Bemutatkozás:
Az Ágoston Művészeti Óvoda székhelye és telephelye két, egymás
közelében elhelyezkedő épület. A Váradi utcai telephely 2011-ben
társult a székhelyintézményhez. A két rész összesen közel 240 gyermek befogadására alkalmas. Könnyű megközelíthetősége és forgalomtól elzárt, parkosított zöldövezete teszi még inkább kedveltté
az óbudai családok körében. A fákkal, füves részekkel, vidám játszóelemekkel elkerített óvoda és kertje kiválóan alkalmas a gyermekek
mindennapi mozgásigényének kielégítésére. Közvetlen szomszédságban található a Holdudvar.
A Kastély Tagóvoda 2008-ban társult a székhelyintézményhez,
amelyben német nemzetiségi csoport is működik. A téglaépületből
álló tagintézmény 100 gyermek befogadására alkalmas. Hatalmas
14

udvarral és ősfás gyümölcsöskerttel, a kertben madárfigyelővel és felújított focipályával rendelkezik. Mindhárom épületben jól felszerelt
tornaszobák, fejlesztőhelyiségek és művészeti galériák gazdagítják a
gyermekek mindennapi életét. Egyediségünket kiemeli a 2019-ben
elkészített sószoba és a csoportszobákban kialakított sófalak. Az óvoda székhelye és telephelye az alapító okiratban megjelölt, szakvéleménnyel rendelkező SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekek integrálását is megvalósítja gyógypedagógusok, utazó logopédusok és gyermekpszichológus szakemberek közreműködésével.

A Pedagógiai Program,
az egyedi sajátosságok bemutatása:
Munkánkat meghatározza a helyi nevelési és az alkalmazott Pedagógiai Programunk, amelynek címe „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”. A gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, így a megismerés legfőbb eszköze a játékba ágyazott tanulás. „Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit.
Ez a pedagógus feladata.” (Maria Montessori)
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A gyermeki kíváncsiság, az életkori sajátosságok és az érzelemvezérelt érdeklődés alkotják a projektszemléletű tervezés alapjait. A nevelési program, a szerzett élmények és tapasztalatok, a megismerés iránti vágy, a pozitív érzelmi szemlélet, a komplexitás és kreativitás keretet adnak a minden napi óvodai életünknek. Mindez megvalósul az egészséges életmód, a környezeti és a fenntarthatóságra nevelésben, a kiemelt művészeti és az érzelmi nevelésben, a hagyományőrzésben, a tehetséggondozásban, a differenciált és egyéni fejlesztésekben egyaránt. Mindez egységet alkot a kognitív fejlesztésben. Számos civil és alapítványi pályázaton elért kiemelkedő
eredményeink pozitív visszacsatolásai hivatástudatunknak és folyamatosan fejlődni vágyó szakmai közösségünknek. Tradíciónkhoz híven a hozzánk járó családokat évről évre közös jótékonysági felhívásra invitáljuk. Szeptemberben garázsvásárt rendezünk a „feleslegessé” vált holmikból, októberben az állatok világnapja alkalmából állatmenhely számára gyűjtünk ételadományt, az adventi hónapokban cipősdoboz-akcióban veszünk részt, két évvel ezelőtt februárban az „Emlékmackó” gyűjtéshez csatlakoztunk, a beteg gyermekek
megsegítésére. Nagy jelentőséget tulajdonítunk tradícióinknak, jeles napjainknak és kiemelt ünnepeinknek, hisz ezáltal tudjuk megőrizni gyökereinket és a jövő harmóniáját, valamint gyarapítani kultúránkat.
„A művészetek hozzájárulhatnak a pszichológiai kulturáltság fokozásához, és mentálhigiénés szempontból értékes, hasznos társadalmi erőknek tekinthetők.” (Buda Béla)
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Partnerkapcsolatot működtetünk a kerületi társintézményekkel, fővárosi és kerületi szakágazati intézményekkel. Az önkormányzat által biztosított ingyenes „Kismuzsika népi játékok” és a 12 hetes úszásprogram
aktív résztvevői közé tartozunk, kisebbeknek óvodába érkező bábelőadást szervezünk. Ősszel almaszüretre megyünk a középső és a nagycsoportosokkal, rendszeresen ellátogatunk a Vadasparkba, a Fővárosi
Állatkertbe, a szentendrei Skanzenbe, a Margitszigetre és az Óbudaiszigetre. A képességfejlesztés mellett nagy gondot fordítunk a különböző tehetségműhelyek (kézműves, zenei, mozgás, személyiségfejlesztő) működtetésére is.
Megújult honlapunk (www.agostonovi.hu) amelyen megismerkedhetnek épületeinkkel, csoportjainkkal, intézményi dokumentumainkkal, az
előjegyzéshez szükséges dokumentumokkal, iskolai tudnivalókkal és a
pedagógiai hitvallásunkkal.

Egyéb délutáni szabadidős programok:
A szülői igények és a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével (5 éves kortól) szerveződnek. Alapozóterápia, TSMT-torna, angol
nyelvű játékos foglalkozás, csengő-bongó zenei foglalkozás, néptánc és
gyermekfoci-labdajáték, valamint hittan és sakk.
Tervezett nyílt napok:
Ágoston székhely (1032 Ágoston utca 2/a.)
2022. április 6. (szerda), 10.00
Kastély Tagóvoda (1037 Bécsi út 236.):
2022. április 7. (csütörtök), 10.00
Belépés kizárólag az érvényben lévő járványügyi
szabályoknak megfelelően! A változtatás jogát fenntartjuk!
Szeretettel várjuk Önöket!
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CSERESZNYEVIRÁG
MŰVÉSZETI ÓVODA
Székhely: 1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.
Tel.: +36-1/243-2948
E-mail: pais-o@kszki.obuda.hu
Web: www.cseresznyeviragovoda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Tagóvoda: CSERESZNYEVIRÁG

MŰVÉSZETI ÓVODA

1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 1.
Tel.: +36-1/244-3893
E-mail: medgy-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezető: Somodiné Kiss Terézia

Medgyessy
Ferenc utca

Mottó:
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek
Neked, ha szükséged van a segítségemre.”

Bemutatkozás:
Intézményünk egy székhelyóvodából és tagintézményéből áll, a két
épület Békásmegyer két oldalán helyezkedik el. A székhelyóvoda a hegy
felőli oldalon, a lakótelep szélén, az Ófalu közvetlen közelében található. Az utca zártsága miatt ideális környezetet biztosít a gyermekek ellátására. A gyermekek nevelése vegyes életkorú összetételben, részben
osztott formában történik. A tagóvoda a Duna-parti oldalon, a piac közvetlen közelében, zárt utcarészben, az iskola és a bölcsőde mellett helyezkedik el. Udvaraink jól felszereltek, árnyékosak, segítik a tartalmas
szabadban tartózkodás lehetőségét. Csoportszobáink, öltözőink mindkét épületben tágasak, világosak, funkcióikat tekintve a gyermekmagasságban elhelyezett eszközök folyamatosan biztosítják a gyermekek
szabad játékának lehetőségét. Tornaszobáinkban sok korszerű, mozgást segítő eszközt biztosítunk a fejlesztésekhez (pl. mozgáskotta, „Így
tedd rá!” eszköztár).
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Pedagógiai Program:
A gyermekeket az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” elnevezésű Pedagógiai Program megvalósításával készítjük fel az iskolára az elkülönített terekben.

•

A társadalmi környezetről szereznek ismereteket, a séták során tapasztalatokat gyűjtenek, amelyeket projektben dolgoznak fel, kihasználva a korszerű technikai eszközök adta lehetőségeket (tabletek, BeeBot robotméhecske stb.).
Verseket tanulnak, önálló választást követően, meséket ismernek
meg, drámapedagógiai elemekkel feldolgozva el is játsszák azokat.
Elsajátítják a zenei alapkészségeket (ritmus- és hallásfejlesztés során), azokat játékidőben a kihelyezett ritmusfejlesztő eszközökkel kedvükre szabadon gyakorolhatják.
Megismernek énekeket, dalos játékokat, népi hagyományokat, azokat az ünnepkörökhöz kapcsolódóan bemutatják egymásnak.
Gyakorolják a festést, a rajzolást, a mintázást, a kézművességet, az
elkészült alkotásokat minigalériában helyezik el, kiállítást készítenek
belőle.
Differenciáltan gyakorolják a nagymozgás formáit, fajtáit az életkoruknak megfelelően, ezért a kicsiknek és a nagyoknak külön mozgásidőt biztosítunk.

•
•
•
•
•

A fenti tevékenységek játékba integrált neveléssel, kiscsoportos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján valósulnak meg.
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Hagyományaink színesek, sokrétűek, minden évszakot Évszakkiállítással „köszöntünk,” és Évszakkoncerttel zárunk le. Kiemelkedő programjaink közé tartoznak a Mihály-napi vásár, a lámpagyújtás, az adventi készülődés, a gyertyagyújtás, a farsangi ünnepkör, a téltemetés, a húsvéti ünnepkör, a Föld napja, a víz világnapja és az anyák napi szeretethét. A kerületben egyedüli óvodaként kiváló minősítésű tehetséggondozói rendszerrel dolgozunk, a tehetségígéreteket gondozó műhelyekben – az iskola előtti évben – gyermekeinknek 30 órás gazdagító programot biztosítunk.
Az óvodapedagógusok nagy tapasztalattal, szakirányú képzettséggel, elkötelezetten foglalkoznak valamennyi gyermekkel. A nevelőmunkát képzett pedagógiai asszisztensek, dajkák, logopédus, óvodapszichológus,
gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus kollégák is segítik. Óvodánk sajátos nevelési igényű, mozgássérült, valamint egyéb pszichés zavarral
küzdő gyermeket is fogad.

Programok:
A szülői igények alapján térítési díj ellenében külső szakemberek tartanak művészi torna, balett, kosaras-ovi, foci, dráma és angol nyelv foglalkozást a délutáni órákban. Mindkét óvoda rendelkezik közhasznú alapítvánnyal.
A jelentkezésekkel kapcsolatosan információkat és tájékoztatást találnak
az óvoda honlapján (www.cseresznyeviragovoda.hu). Keressenek bennünket bizalommal az elérhetőségeinken! Amennyiben a járványügyi rendelkezések lehetővé teszik, várjuk Önöket személyesen!
Óvodahívogató – szülők részére
Tagóvoda (1039 Medgyessy Ferenc u. 1.):
2022. március 31. (csütörtök), 10.30–11.30
Székhelyóvoda (1039 Pais Dezső u. 2.):
2022. április 11. (hétfő), 10.30–11.30
Játszódélután – leendő óvodásaink részére
Tagóvoda (1039 Medgyessy Ferenc u. 1.):
2022. április 7. (csütörtök), 16.00–18.00
Székhelyóvoda (1039 Pais Dezső u. 2.)
2022. április 13. (szerda), 16.00–18.00
Minden érdeklődő családot szeretettel várunk!
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Tájékoztató az OVI+ Programról
A Cseresznyevirág Művészeti Óvodában 2022 szeptemberétől terveink
szerint elindítjuk az OVI+ Programot, amelyet a Rászorultak Megsegítése Alapítvány (RÁSE) és Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közötti megállapodás tesz lehetővé. A program az óvoda
1039 Budapest, Pais Dezső u. 2. szám alatti épületében, a jelenleg működő csoportok mellett, külön csoportban valósul meg.
Mi az az OVI+ Program?
A programban a gyermekek mindennapjait olyan pluszfoglalkozásokkal
és fejlesztő tartalmakkal színesítjük, amelyek az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramját kiegészítve segítik a gyermekek harmonikus fejlődését.
Az OVI+ Program csoportjaiban az óvodai pluszprogramok:
ismerkedés az angol nyelvvel (heti ötször 30 perces foglalkozás)
szenzomotoros mozgásfejlesztő tevékenység (heti egyszer 45 perces
foglalkozás)
robotika, a logikus gondolkodás fejlesztése (heti egyszer 30 perces
foglalkozás)
zöldprogram (természetismereti, szemléletformálási foglalkozások)
kirándulással (havonta egy alkalommal)
sportfoglalkozások: dzsúdó és tánc (foglalkozásonként heti két alkalommal 30 perc)
kulturális programok: pl. színház- és múzeumlátogatás, zenés előadás, bábelőadás (havonta egy alkalommal)
Amit a költségekről tudni kell:
Az OVI+ Program megvalósítását a szülői befizetések teszik lehetővé.
A program havidíja az Alapítvány által, a szülővel kötött szerződésben
meghatározott.
Amit még fontos tudni:
A csoport létszáma maximum 17 fő.
A programról bővebb tájékoztatás az info@rasealapitvany.hu e-mail-címen
kérhető.
A jelentkezéseket az intézményvezető fogadja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Óvodahívogató szülők részére:
2022. április 11. (hétfő), 10.30–11.30
Játszódélután leendő óvodásaink részére:
2022. április 13. (szerda), 16.00–18.00
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GYERMEKSZIGET
MONTESSORI ÓVODA
Székhely: 1039 Budapest, Zipernowsky u. 2.
Tel.: +36-1/243-8427
E-mail: ziper-o@kszki.obuda.hu
Web: www.gyermeksziget.eoldal.hu
Tagóvoda: MOSOLYGÓ TAGÓVODA
1039 Budapest, Kelta u. 8.
Tel.: +36-1/250-4631
E-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezető: Stefán Mariann

zipernowsky
utca

Mosolygó
tagóvoda

Mottó:
„Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással.” (Maria
Montessori)
Várjuk gyermekeiket a Gyermeksziget Montessori Óvodába és a Mosolygó Tagóvodába!

Bemutatkozás:
Óvodánk Békásmegyeren, a Duna felőli oldalon található, csoportszobáink tágasak, világosak. Az óvoda nagy udvara mozgásos játékra, sporttevékenységekre, napfürdőzésre, homokozásra alkalmas. Intézményünk
Montessori pedagógiai módszerrel működik, vegyes életkorú csoportokkal. A pedagógusok munkáját pszichológus, logopédus, gyógypedagógus és pedagógiai asszisztens segíti. A családokkal szorosan együttműködve szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtünk,
ahol a gyermek személyiségének tiszteletben tartásával egészséges
személyiségfejlődése biztosított. Igyekszünk minél több tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani az intézmény által tervezett projektekkel. A tágabb környezet megismerésére előadásokat, élő bemutatókat
szervezünk.
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Pedagógiai Program:
Pedagógiai Programunk célja: a szabad játék biztosításával a harmonikusan fejlődő, sokoldalú, kreatív, kiegyensúlyozott, segítőkész, egészségesen élő gyermek nevelése, derűs, nyugodt, családias légkörben. Erre
alapozzuk a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, testi képességeihez igazított tapasztalatszerzéseket. Feladatunk a környező világ megismertetésére, annak minél szemléletesebb bemutatására, az
egészséges életmód szokásainak kialakítására nevelés, amelyhez alkalmazzuk a Montessori-program által nyújtott lehetőségeket.
Programunkat áthatja a gyermekek képességfejlesztése, az óvoda-iskola átmenet, az integráció, az erkölcsi nevelés és a játék. A gyermeki aktivitás feltétele a szabad mozgás, a változatos tevékenység, fontos a köré felépített környezet, melyben a legjobban érvényesül a gyermek szabadsága. A nevelés többi területére is nagy hangsúlyt fektetünk, a napirendbe
beépítve, énekelünk, verselünk, mesét mondunk, bábozunk, számolunk,
festünk stb.

Nevelési filozófiánk:

• Harmonikus, nyugodt, egymásra figyelő gyermeknevelés.
• A játék elsődlegessége.
• Tapasztalatszerzés, érzékelési játékok útján.
• Az egészséges életmód segítése.
• Önállóságra nevelés.
• Differenciált, egyéni képességeket figyelembe vevő nevelés.
„Nem a tudás mennyisége a fontos, hanem a képességek fejlettsége.”
(Maria Montessori)

Hagyományaink:
Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, szüret, „Kölyöknap”, „Mártonnap”, valamint ökohét, KRESZ-nap, „Iskolások napja”, „Majális” és a környezetvédelemhez kapcsolódó napok: állatok világnapja, a víz világnapja, a Föld világnapja.

23

Otthonunk, Óbuda-Békásmegyer

Egyéb szolgáltatások:
Művészi torna, néptánc, ovifoci, melyek a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével szerveződnek.
Munkánkat támogatja a Békásmegyeri Montessori Alapítvány és a Mosolygó Óvodáért Alapítvány.
Tájékoztató és nyílt napok:
Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Zipernowsky u. 2.):
2022. április 5. (kedd), 9.00–11.30
Mosolygó Tagóvoda (1039 Kelta u. 8.):
2022. április 6. (szerda), 9.00–11.30
A változtatás jogát fenntartjuk!
„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” (Maria Montessori)
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ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA
Székhely: 1033 Budapest, Szérűskert u. 37.
Tel.: +36-1/250-0657
Web: www.almaskertovoda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Tagóvoda: CSICSERGŐ TAGÓVODA
1033 Budapest, Szérűskert u. 41.
Tel.: +36-1/367-1982
Web: www.obudai-csicsergok.hu
Nyitva: 6.00–18.00

Gázgyár
lakótelep

Telephely: GÁZGYÁR LAKÓTELEPI

ÓVODA

1031 Budapest, Gázgyár lakótelep
Tel.: +36-1/368-7901
Nyitva: 6.30–18.30
Óvodavezető: Karsa Zsuzsanna

Bemutatkozás:
Intézményünk három épületben működik. Csoportjaink vegyes életkorúak, a 3–7 éves gyermekek családias légkörben együtt élik mindennapjaikat. Az Óbudai Almáskert Óvoda és a Csicsergő Tagóvoda az általános iskolával és az uszodával szemben helyezkedik el. Az Almáskert Óvoda a bölcsőde mellett, a Csicsergő Tagóvoda az általános iskolával és az uszodával szemben. A Gázgyár Óvoda a Gázgyár lakótelepen, csendes, nyugodt, ősfákkal körülvett környezetben, a főútvonaltól távol található.
Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok, dajkák és pedagógiai asszisztensek, akik hittel, lelkesedéssel, magas színvonalú nevelő munkával dolgoznak a gyermekekért. Az Óbudai Almáskert Óvoda
és a Csicsergő Tagóvoda nevelőtestülete évek óta vezeti az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar óvodapedagógusi szakának gyakorlati képzését.
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Pedagógiai Program:
A saját magunk alkotta nevelési programunk címe: „Az Óbudai Almáskert Óvoda Játékos Környezet, Mozgás, Anyanyelvi Programja”. Programunkat úgy valósítjuk meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe, és a természetet behozzuk a csoportszobába. Sok, mozgással járó tevékenységet szervezünk, és az anyanyelvi nevelés az egész napi tevékenységünket áthatja. Az Óbudai Almáskert Óvoda és a Csicsergő Tagóvoda
Örökös Zöld Óvoda cím birtokosa, és a Gázgyár Óvoda is másodjára nyerte el a Zöld Óvoda címet. Az intézmény székhelyén és tagóvodájában sajátos nevelési igényű (SNI), beszéd- és mozgásfejlődésben lemaradt, valamint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket is fogad.
Óvodánkban a dajkák és a pedagógiai asszisztensek az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a folyamatos napirendet gyermekeink számára. A nagy szaktudással rendelkező fejlesztői team (pszichológus, logopédus, szomatopedagógus,
fejlesztőpedagógus) az óvodapedagógusok munkájának támogatásán
túl nagy segítséget jelentenek az egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést
igénylő gyermekeink ellátásában. Óvodánk nyitott, a szülők bármikor
betekinthetnek az óvodai nevelésbe. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülők igényeihez alkalmazkodik.

Programok:
Változatos programokat, kirándulásokat, táncházakat, bábelőadásokat
szervezünk, és igény szerint délutáni tanfolyamokat biztosítunk a nagycsoportos gyerekek számára. Az Óbudai Almáskert Óvodában és a Csicsergő
Tagóvodában alapítvány, a Gázgyári Óvodában egyesület működik.
Nyílt napok:
Almáskert Óvodában: 2022. 04. 04–05., hétfő és kedd
Csicsergő Tagóvodában: 2022.04. 05–06., kedd és szerda
Gázgyár Óvodában: 2022.04.07., csütörtök
Az óvodai nyílt napokról további információt az intézményi honlapokon
lehet majd olvasni.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket mindhárom óvodába!
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ÓBUDAI GYERMEKVILÁG
ÓVODA

Vitorla utca

Székhely: 1031 Budapest, Vitorla u. 6.
Tel.: +36-1/242-6911
E-mail: vitorla-o@kszki.obuda.hu
Web: www.gyermekvilag-obuda.hu
Tagóvoda: KANÓC TAGÓVODA
1031 Budapest, Kanóc u. 3.
Tel.: +36-1/242-6831
E-mail: kanoc-o@kszki.obuda.hu

Kanóc tagóvoda
Arató Emil tér

Telephely: 1031 Budapest, Arató Emil tér 2.
Tel.: +36-1/439-0206
E-mail: arato-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.30–18.00
Óvodavezető: dr. Csányi-Vékesné Tóth Judit Rita
Óvodánk három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el. A
Kanóc utcai óvoda a lakótelep elején, a HÉV-megállótól közelíthető
meg, a Vitorla utcai épület a telep Duna-part felőli részén, a Nánási
útnál található, a 106-os autóbusz vonalán. Harmadik telephelyünk
a lakótelep közepén, a „Máltai játszótér” mellett, az Arató Emil téren,
a bölcsődével egy épületben van. Főként a lakótelepen, a III. kerületben lakó gyermekek felvételére van lehetőségünk. A gyermekeket
életkor szerint osztjuk: kis-, középső és nagycsoportba, szükség esetén egy-egy évre vegyes csoportot is indítunk. 20–25 fős csoportjainkban egy-két sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeket integrálhatunk.
Mindhárom helyen azonos feltételekkel rendelkező, hasonló berendezésű, napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerelt termekben és gondozott kertekben játszhatnak, levegőzhetnek a gyerekek.
A nagymozgásokat a tornaszobákban, az egyéni fejlesztéseket a logopédiai és a fejlesztőszobákban tartjuk.
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Nevelőtestületünk tagjai a gyermekek szeretetét, gondozását, az egyéni képességek fejlesztését, a közösség alakítását és a kreatív, szabad játékot tartják fontosnak. Nem támogatjuk a különórákat és a gyerekek
szerepeltetését.
A szülői igények miatt a nagyobbak számára térítési díj ellenében szerveződnek külső szakemberek által tartott programok. Így a gyermekek életkori sajátosságainak és érdeklődésének figyelembevételével, focira, néptáncra és sakkfoglalkozásra járhatnak, a délutáni órákban.
A hagyományos ünnepekre és a környezetvédelmi „jeles napokra” a
gyermekekkel 2-3 hétig készülnek projektekkel pedagógusaink. Amen�nyiben a járványhelyzet engedi, augusztusban a tanévnyitogató programmal kezdünk, ahová az összes, hozzánk járó régi és új családot várjuk. Ezután a szüreti projekttel folytatjuk pedagógiai tevékenységünket, majd az apákat várjuk játszódélutánra, hogy ők is bepillantsanak az
óvoda csodáiba. Az állatok világnapja megünneplése és különféle környezeti témák feldolgozása után az adventi készülődés keretében érkezik hozzánk a Mikulás. Januárban a gyermekek fejlődéséről egyenként tájékoztatjuk valamennyi szülőt, februárban pedig farsangolunk.
Tavasszal megünnepeljük március 15-ét, a víz világnapját, a húsvétot és
a Föld napját. Felköszöntjük az édesanyákat, majd májusban kirándulunk, és meglepetés dolgozói színielőadással búcsúztatjuk az iskolába
készülőket. Évente két szülői értekezletet tartunk, és épületenként egyegy alkalommal szervezünk családos, kézműves programot.
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Pedagógusaink többéves tapasztalattal, sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Nevelőtestületünkben
az óvodapedagógusok munkáját pedagógiai asszisztensek, logopédusok, gyógypedagógusok és pszichológus segíti. Az iskolakezdés előtti
évben, ha szükséges, egyéni vagy kiscsoportos formában felzárkóztató
és/vagy tehetséggondozó foglalkozásokat is szervezünk.
Egyéb információk óvodánkról, Pedagógiai Programunk, belső szabályzatok, a két évenkénti szülői elégedettségmérés eredményei az óvoda honlapján mindenki számára elérhetők. Óvodánk zárt Facebookcsoportjába az ide járó gyerekek szülei léphetnek be, nyílt csoportunk, a
„Legyél velünk válogatós” külsősöknek is látogatható.
Amennyiben a vírushelyzet engedi, az érdeklődő,
új szülőknek az óvoda életéről, Pedagógiai Programunkról
2022. március 23-án (szerdán) 16.30-kor,
az Arató Emil téri épületünkben tartunk tájékoztatást.
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ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA
Székhely: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.
Tel.: +36-1/368-2236
E-mail: harrer-o@kszki.obuda.hu
Web: www.hetpettyovi.hu
Nyitva: 6.30–17.30

Harrer Pál u

Tagóvoda: SZÍN-KÖR-JÁTÉK

TAGÓVODA

1032 Budapest, Solymár u. 12–14.
Tel.: +36-1/388-6157
E-mail: solymar-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.30–17.30

Törzs utca

Szín-KÖRJÁTéK
TAGÓVOdA

1032 Budapest, Törzs u. 2.
Tel.: +36-1/368-9603
E-mail: torzs-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.30–17.30
Óvodavezető: Kiss Anita

Mottó:
„Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.” (Paracelsus)

Bemutatkozás:
Az óvoda Óbuda jól megközelíthető csomópontjánál, az Árpád híd szomszédságában, három épületben várja a gyermekeket. Az intézmény sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket is fogad. A csoportszobák és a jó levegőjű, biztonságos udvarok számos lehetőséget adnak a mozgásra, a játékra, a természet kincseinek felfedezésére, megfigyelésére.
Az intézmény Zöld Óvoda, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, a
Harrer utcai épület pedig Tehetségpont minősítéssel rendelkezik. A magas színvonalú, minőségi munka fenntartása érdekében kilenc kolléga
rendelkezik mesterpedagógusi végzettséggel, az óvodapedagógusok
alapképzettségük mellett speciális területeken további képzettségekkel rendelkeznek. A pedagógiai munkát fejlesztőpedagógus, gyógypedagógiai tanár, logopédus, pszichológus és szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek segítik.
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A Pedagógiai Program jellegzetességei:
A program címe: „Befogadás-Elfogadás-Együttnevelés”. Az intézmény
legfontosabb célkitűzései: az egyénre szabott személyiségfejlesztés, az
egészséges életmódra nevelés, a fenntarthatóságra nevelés, a néphagyományok ápolása, az inkluzív nevelés, a projektpedagógia és a drámapedagógia, valamint a művészeti nevelés alkalmazása a mindennapi nevelőmunkában.
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Hagyományok:
A gyermekek mindennapi tevékenységéhez kapcsolódva megjelennek
a zöld- és jeles napok, a hagyományok. Ezáltal alakulnak ki a kötődések a szülőföldhöz, szüleikhez, társaikhoz, a környező világhoz, a természethez.

Választható programok:
Délutáni lehetőségek – a vírushelyzet figyelembevételével – a szülői választmányi tagokkal egyeztetve: alapozó terápia, az angol nyelvhez szoktatás, dzsúdó, foci, gyermektánc, kosárlabda, rocky, angol nyelvű balett.
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ÓBUDAI MESEERDŐ ÓVODA
Székhely: 1035 Budapest, Váradi u. 9–11.
Tel.: +36-1/368-8026
E-mail: varadi-o@kszki.obuda.hu
Web: meseerdoovi.uw.hu
Pöttömház
Tel.: +36-1/439-6702
E-mail: varadi-o@kszki.obuda.hu
Telephely: 1035 Budapest, Kerék u. 12–14.
Tel.: +36-1/368-6663
E-mail: kerek-o@kszki.obuda.hu

Váradi utca

Szivárvány
tagóvoda
Kerék utca

Tagóvoda: SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA
1035 Budapest, Szél u. 23–25.
Tel.: +36-1/388-4159
E-mail: szel-o@kszki.obuda.hu
Web: www.szivarvany-ovi.hu

Meggyfa utca

Telephely: 1033 Budapest, Meggyfa u. 14.
Tel.: +36-1/368-7466
E-mail: meggyfa-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezető: Halasi Erika

Mottó:
„Ahhoz, hogy valakiből kiegyensúlyozott személyiség váljék, két dolog szükséges: érzelmi biztonság, elfogadó környezet!” (Buda Béla)

Bemutatkozás:
Az Óbudai Meseerdő Óvoda öt épületben 375 férőhellyel fogadja Belső-Óbudán a környék 3-7 éves korú gyermekeit. A gyerekek életkori ös�szetételét, valamint a szülők igényeit figyelembe véve, intézményünkben van homogén és vegyes csoport is.
A Pöttömház és a Szivárvány Tagóvoda két épülete az Alapító okiratban
leírtak szerint integráltan nevelhető gyermekeket is ellát szakemberek
közreműködésével.
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Adottságainkat kihasználva igyekszünk kulturált környezetet biztosítani, ahol a gyermekek jól érzik magukat. Minden épületünk jól felszerelt
tornaszobával, játékos fejlesztésre kialakított helyiséggel és tágas udvarral rendelkezik.

A hagyományos ünnepek és a természet jeles napjairól való megemlékezés mellett saját tradíciókat is ápolunk. Ilyen például a táncházzal kísért szüreti mulatság, a Kerekecske Fesztivál, az állatok-napi vásár, a Márton-napi lámpás felvonulás, a Luca-napi vásár, a karácsonyi hangverseny
és teadélután, az Egészség-hét és Teaház, valamint az évzáró kerti parti.
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A Pedagógiai Program jellegzetességei:
Pedagógiai Programunk célja, hogy az óvodások biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkörben a szó igazi értelmében gyerekek
maradhassanak.
Nevelőtestületünk tagjai sokrétű szakmai tudással, felelősséggel
és a gyermekek iránti szeretettel végzik munkájukat, amelyet fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus, sajátos nevelési igényű
(SNI) gyerekek esetében pedig gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens is segít. A gondozási teendők ellátásában nagy segítséget jelentenek a csoportokban tevékenykedő szakképzett dajkák,
illetve pedagógiai asszisztensek.
A hétköznapok élményekben gazdag, örömteli tevékenységet és játékba
integrált ismeretszerzést kínálnak, hogy a gyerekek az óvodából kilépve
alkalmassá váljanak az iskolai életre.

Választható programok:
Délutánonként az ötévesnél idősebb gyerekeknek a Pedagógiai Programhoz és az életkori sajátosságokhoz illeszkedő önköltséges szolgáltatások működnek: foci, néptánc, tartásjavító torna, sakk
(épületenként eltérő).
Szeretettel várunk minden kisgyermeket, remélve, hogy szüleik velünk
együtt úgy gondolják, hogy az óvodáskor alapvető tevékenysége a játék,
amely a leghatékonyabb eszköz a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegítésében, az ismeretszerzésben és az emberi együttélés szabályainak elsajátításában.
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ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA
Székhely: 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.
Tel./fax: +36-1/243-1508
E-mail: barczi-o@kszki.obuda.hu

Bárczi Géza
utca

Tagóvoda: CSEPPKE TAGÓVODA
1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2/A.
Tel.: +36-1/243-0598
E-mail: cseppke-o@kszki.obuda.hu
Web: www.cseppkeovi.ucoz.hu
Tagóvoda: VÍZI TAGÓVODA
1039 Budapest, Víziorgona u. 2.
Tel./fax: +36-1/243-1360
E-mail: viziorg-o@kszki.obuda.hu
Telephely: 1039 Bp., Víziorgona u. 1.
Tel.: +36-1/454-0513
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezető: Gólyáné Kaszás Erzsébet

Cseppke
tagóvoda
Vízi tagóvoda

Kedves Szülők!
Üdvözlöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan
óvodás lesz! Szülőként átérzem izgalmukat, talán aggodalmukat, hiszen az óvodaválasztás a fontos szülői döntések egyike. Ebben a választásban kívánok segítséget nyújtani.
Óvodáink a III. kerület peremén, Békásmegyer hegy felőli oldalán helyezkednek el, nyugodt, csendes környezetben, s immár 1980 óta melegszívű, gyermekszerető felnőttekkel adnak igazi otthont a kisgyermekek neveléséhez. A gyermekek óvodában elöltött idejét egy jól összeszokott pedagóguscsapat szervezi, elfogadó, gondoskodó, segítő személyiségükkel hosszú évek óta öregbítik intézményünk hírnevét.
Nevelési elveinket szem előtt tartva nagy figyelmet fordítunk a tanulási és magatartási zavarok megelőzésére, kezelésére, az esetleges problémák korai kiszűrésére, preventív foglalkozások megszervezésével a kudarcmentes iskolakezdés elősegítésére, megalapozására.
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Alapfeladatunknak tekintjük a gyermekek egészséges életmódra nevelését, azoknak az elemi higiéniai szokásoknak és igényeknek a kialakítását,
gyakorlását, amelyek nélkülözhetetlenek életünk során. Fontosnak tartjuk a gyermekek szociális kapcsolatainak, viselkedésének alakítását, erkölcsi gondolkodásmódjuk megalapozását. Meghatározó szerepet szánunk a szabad játéknak, a mozgásnak, illetve a külső világ tevékeny megismerésének. Sokat kirándulunk, előnyben részesítjük a természetes környezetben szerzett tapasztalatokat.
Szakmai munkánkat speciális fejlesztő szakemberek (logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus), pedagógiai és
gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák segítik, akik egyéni és kiscsoportos foglalkozások keretében, szorosan együttműködve az óvodapedagógusokkal, lelkesen dolgoznak azon, hogy minden kisgyermekünk a
képességeinek megfelelően haladjon.
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Óvodáink külső és belső környezete rendezett, szép, esztétikus, gyermekbarát eszközökkel jól felszerelt. Tornaterem mind a négy épületünkhöz tartozik, mozgásfejlesztő eszközeink tárháza gazdag.
Valamennyi óvodánk egyéni arculattal is rendelkezik. Így Cseppke Tagóvodánkban kiemelt hangsúlyt fordítunk a néphagyományok ápolására.
A mindennapi nevelési gyakorlatunkba, mozgásos foglalkozásainkba beépítettük a Pek-torna elemeit, amely egy kiváló mozgásprogram a beilleszkedési, magatartási, tanulási problémákkal küzdő gyermekek részére.
A Víziorgona 2. szám alatt található Vízi tagintézményünkben többletszolgáltatásként sószoba áll a gyermekek és a szülők rendelkezésére immunrendszerük erősítése érdekében.
A Víziorgona u. 1. szám alatti telephelyünkön két, kis létszámú csoportban fogadjuk a jelentkezőket.
A Bárczi Géza utca 1. szám alatt lévő székhelyóvodában pedig a népi hagyományok ápolása mellett, a már korábban említett jól felszerelt, nagy
udvar, és a gyermekek körében nagyon népszerű, változatos mozgásos
tevékenységeket (kosárlabda, foci, röplabda) biztosító műfüves sportpálya teszi változatossá az udvari életet.
Éltetjük hagyományainkat, emlékezetes, évről-évre ismétlődő programjaink: a Mihály- nap, a Márton-nap, az egészséghetek, a családi napok,
a gyerekhét, a farsang, a mackó nap, a karácsonyi és húsvéti vásárok, a
nyílt napok.
A szülők igényeit és a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve
önköltséges formában a délutáni órákban is szervezünk foglalkozásokat
(angol, dzsúdó, kosárovi, tánc, tartásjavító torna). Továbbá ingyenes lehetőség a fenntartó által biztosított úszás, vízhez szoktatás és a néptánc
foglalkozás, amelyek az óvodai napirendünkben délelőtt kapnak helyet

.
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Kedves Szülők!
Szeretném, ha elhinnék, bárhogyan döntenek, gondoskodó, szeretni
tudó és akaró pedagógusok fogadják „szemük fényét” óvodánkban. Nagyon fontos bízniuk abban, hogy a most kezdődő óvodai évek segítőn
szolgálják majd gyermekeik fejlődését. Ugyanakkor azt is tudniuk kell,
hogy a családi nevelés felülmúlhatatlan értékű, ezért az óvoda a családi
nevelés kiegészítője lehet csupán.
Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő Szülőket és Gyermekeket!

Nyílt napjaink időpontjáról tájékozódhatnak az óvodák
bejárati ajtaján, illetve telefonon az érintett épületeinkben.
Tervezett időpontok: 2022. március 21. és 31. között
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ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
Daisy Kindergarten
Székhely: 1032 Budapest, Reménység u. 6.
Tel.: +36-1/368-4240;
mobil: +36-70/685-2240
E-mail: remeny-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.30–18.00

Százszorszép óvoda

Telephely: SZÍNES GYEREKKERT ÓVODA
1032 Budapest, Gelléri Andor Endre u. 6–8.
Tel.: +36-1/368-4042; mobil: +36-70/685-2241
E-mail: tegla-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Web: www.szazszorszepovi.hu
Óvodavezető: dr. Bozzayné Káli Tünde
Óvodavezető-helyettes: Borosné Hodop Mária

Színes
Gyerekkert
tagóvoda

Kedves Szülők! Tisztelt Érdeklődők!
Óvodánk két épületben, a Reménység és a Gelléri Andor Endre utcában
működik, ahol 230-an, homogén életkorú csoportokban töltjük a mindennapjainkat. Tágas, jól felszerelt csoportszobáink vannak, s nagyon
szép, fákkal teli kertjeink, amelyeket minden évszakban boldogan veszünk birtokba.
Pedagógiai Programunk fő célja a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, tág teret biztosítva a gyermekek megismerési, önmegvalósítási,
önkifejezési vágyának. A Bilingual.hu Kétnyelvű Nonprofit Kft. közreműködésével csoportjainkban két nyelven (magyar–angol) folyik a nevelés, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, megfelelve a magyar óvodapedagógiai elvárásoknak. A nyelvi fejlesztés beépül
a gyermekek napi tevékenységébe a magyar mellett állandó munkatársként dolgozó angol anyanyelvű pedagógiai asszisztensek segítségével. Az angol nyelvi szolgáltatás díjköteles!
Nevelőmunkánk fő eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés. Emellett
nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, az egészséges életmód kialakításra, a kommunikációs készség fejlesztésére, az
anyanyelvi és nyelvi nevelésre, a vizuális látásmód kialakítására, formálá40

sára. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi
és erkölcsi nevelés. A nevelőtestület pedagógiai szemléletét meghatározza az a tudományos értékű pszichológiai tény, hogy a gyermek életében meghatározó élete első öt éve. Ebben az életkorban alakul ki életstílusa, azok a személyiségjegyek, amelyek később befolyásolják kapcsolatait, a társadalomhoz, a közösséghez, a munkához való viszonyát.
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Pedagógiai Programunk Adler individuálpszichológiájára épülő, bátorító nevelést célozza meg. A környezettudatos nevelés területén végzett
tevékenységünk elismeréseként elnyertük a Zöld Óvoda címet.
Óvodapedagógusaink munkáját logopédus, fejlesztőpedagógus és
pszichológus segíti.
A szülők igényeit figyelembe véve óvodásainknak nevelési időn túl különböző sporttevékenységeket kínálunk.
Az igényes, esztétikus környezet kialakításában nagy szerepet játszik a
Százszorszép és a Színes Gyermekvilág Alapítvány.

Szeretettel várjuk óvodánkba az érdeklődő szülőket
2022. április 4-én (hétfőn) 17.00 órakor,
amikor Pedagógiai Programunkról kaphatnak tájékoztatást,
valamint nyílt napunkra, amelyet 2022. április 7-én
(csütörtökön) és 8-án (pénteken) délelőtt tartunk.
(Bejelentkezés az április 4-i tájékoztatón.)
A változtatás jogát fenntartjuk!
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ÓBUDAI VACKOR ÓVODA
Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.
Tel.: +36-1/388-6753
Árpád
E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu
fejedelem
Web: www.obudaivackor.hu
útja
Nyitva: 6.30–17.30
Tagóvoda: MÓKUS TAGÓVODA
1036 Budapest, Mókus u. 1.
Telefon: +36-1/250-4397
E-mail: mokus-o@kszki.obuda.hu
Web: www.mokusovi.hu
Nyitva: 6.30–18.00
Óvodavezető: Jagoschitzné Magócs Szilvia

Mókus
tagóvoda

Bemutatkozás:
Óvodánk Belső-Óbudán, a Duna-part közelében, két épületben várja
a 3–7 éves gyermekeket. Épületeinket és játékokkal teli udvarainkat jól
védik a körülöttünk lévő magas fák és a házak. A Vackor Óvoda a II., III.
kerület határán helyezkedik el. Csendes zöld „sziget” vagyunk az Amfiteátrum mellett, a forgalmas Árpád fejedelem útja és a Lajos utca
között, a Kolosy tér közelében. A Mókus Tagóvoda Belső-Óbudán, a
Krúdy-negyedben helyezkedik el, távol a forgalmas területektől, egy
„sétálóutca” mellett.
Óvodáinkban legfőbb értékünk az önmagunkkal szemben támasztott
emberi, erkölcsi és szakmai igényesség, melyet közvetítünk a környezetünk felé. Minden kapcsolatunkat és cselekedetünket az empátia, a tolerancia, a nyitottság és a felelősségérzet hatja át.
A nevelés folyamatában példamutató magatartásunkkal, magas színvonalú minőségre törekszünk, gyermek, és partnerközpontú, befogadó szemlélettel. A kor követelményeit tükröző és a fejlődéssel, a változásokkal lépést tartó pedagógiai munkával kívánjuk a ránk bízott 3–7
éves gyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez szükséges alapokat megteremteni. Ehhez a szükséglethez biztosítjuk minden gyermek
számára az egyenlő hozzáférést, eszközt, teret, biztonságot, szeretetet.

43

Otthonunk, Óbuda-Békásmegyer

Pedagógiai Program:
Az egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programunk: Játék–
Mozgás–Kommunikáció és a Külső Világ Tevékeny Megismerésére,
hagyományaira, sajátosságaira épülő nevelési program. Óvodánk
befogadó, óvó-védő szociális, nevelő és személyiségfejlesztő feladataival a családi nevelés kiegészítője.
Pedagógiai munkánkat pszichológus, két gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus is támogatja. Külső szakemberek – logopédus és szociális segítő – is megtalálhatók intézményünkben. A nevelést segítő
szakembereink egyénileg és kiscsoportos formában is foglalkoznak
a gyerekekkel.
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Minden tudásunkkal arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyerekek az
óvodában jól és biztonságban érezzék magukat. Legyenek kiegyensúlyozottak, kapják meg az optimális fejlődésükhöz és gazdag érzelmi
életükhöz, a közösségi és erkölcsi értékek kialakulásához szükséges inspirációt, motivációt és szeretetet.
Tágas, világos csoportszobáinkban megtalálható játszószőnyeg építőjátékokkal, vonatsínnel, autópályával, járművekkel, duplóval, legóval. A
babaszobában családi életet játszhatnak, a babakonyhában finom ételeket készíthetnek a gyerekek. A kreatív sarokban, marokkrétával, festékkel, barkácsanyagokkal, ragasztókkal, papírokkal, filctollakkal, ceruzákkal, ollóval ügyeskedhetnek. A Zene-, és bábkuckókban bábparaván, jelmezek, bábok, fejdíszek, zenei eszközök is mindenütt megtalálhatóak, amelyeket kreatívan használhatnak, improvizálhatnak. Az anyanyelvi nevelés áthatja mindennapjainkat. Felnőttközösségünk példamutatóan választékosan, gazdag szókinccsel beszél a gyerekekhez. A
játékba ágyazott tevékenységek során megismernek verseket, meséket
a gyerekek. Rajzolnak, festenek, kézimunkáznak, énekeket, táncokat tanulnak. Tevékenyen megismerik környezetüket az óvodán belül és külső helyszíneken is.
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Az óvodánkban alkalmazott ismeretszerzési módszer a projektmódszer. Egy-egy témát „körbejárva” dolgozunk fel: sok-sok játékkal, zenével, mozgással. A kicsiket „burokban” óvjuk. Fontosnak tartjuk, hogy
először szeressék meg az óvodát, az óvodapedagógusokat, ismerjék
meg társaikat. Ismerkedjenek az alap technikákkal, a csoportszokásokkal, majd a tanköteles korba lépve legyenek egyre bátrabbak, önállóbbak, magabiztosabbak. Nagycsoportra aztán teljesen kinyílik a világ!
A Vackor Óvodában spontán és tervezett játékokkal a gyermekek
minden képességét, készségét fejlesztjük. Mozgásos tevékenységekhez, a jól felszerelt tornatermünkben és udvarunkon biztosítunk
sokféle lehetőséget. A tervezett játékos kommunikáció, drámajáték
mindennapjaink része. A JMK program szervezési különlegessége
az „átjárhatóság”, a három speciális játszószoba. A gyermekek egyéni
érdeklődés szerint választhatnak a zene-, a kézműves és a tornaszoba
a játéklehetőségei közül. A játszószobák célja: különleges élményeket
nyújtani, a gyermekek sokirányú személyiségfejlesztése.
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A Mókuskaland Pedagógiai Program elsősorban a külső világ tevékeny megismerésére épül. Kiemelt célunk a környezeti kultúra és esztétika példaértékű átadása. Fontos számunkra a környezetvédelem, a
környezet tiszteletére nevelés, amely magában foglalja a természeti
és társadalmi környezet tevékeny és aktív cselekvéses, tapasztalatokon alapuló megismerését. Ezt a feladatot segíti az általunk szervezett
sok kirándulás, a hagyományok ápolása, a jeles napokról való játékos
megemlékezések, a „Madarászovi” foglalkozások.
Büszkék vagyunk, hogy óvodánk 2021-ben elnyerte az ÖRÖKÖS ZÖLD
ÓVODA CÍMET.
Hagyományos ünnepek: advent, Mikulás, farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap, nagycsoportosok búcsúztatása. Zöldünnepek: takarítási világnap, állatok világnapja, víz világnapja, zöldhetek, Föld
napja, madarak és fák napja…
Óvodánkat segíti a Vackor óvodásokat támogató Alapítvány és a Mókuskaland Egyesület, amely a szülők, pedagógusok adójának 1%-os felajánlásából
és egyéb támogatásokból gyarapszik.
Nyílt nap és szülői tájékoztató:
Vackor Óvoda: 2022. március 29. (kedd), 15:00–17:00
Mókus Tagóvoda: 2022. március 31. (csütörtök), 15:00–17:00
A változtatás jogát fenntartjuk!
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PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA
Székhely: 1039 Budapest, Hunyadi u. 8–10.
Tel.: +36-1/388-7353
E-mail: hunyadi-o@kszki.obuda.hu
Web: www.pitypangmuveszetiovoda.hu
Telephely: 1039 Budapest, Czetz János u. 25.
Tel.: +36-1/388-3347

Hunyadi utca
Czetz János
utca

Telephely: 1038 Budapest, Ürömi u. 2.
Tel.: +36-1/368-9050
E-mail: uromi-o@kszki.obuda.hu
Tagóvoda: GYÖNGYFORRÁS

TAGÓVODA

1031 Budapest, Dósa u. 4.
Tel.: +36-1/388-2448
E-mail: dosa-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezető: Gombos Albertné

ürömi utca

Gyöngyforrás
tagóvoda

Mottó:
„Tisztellek téged, fontos vagy nekem,
csakis rád f igyelek, és segítek neked,
ha szükséged van a segítségemre.”

Bemutatkozás:
Intézményünk négy épületben működő törzs- és tagóvodából, valamint
telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten
azonos elvek, célok alapján történik. A Hunyadi utcai törzsóvoda és a Czetz
János utcai óvoda Csillaghegy Duna-part felé eső részén, a főútvonalaktól
távol, családi házakkal, kertekkel övezett környezetben található, ami ideális hely a gyermekek számára. Az Ürömi úti óvoda Csillaghegy hegyfelőli részén helyezkedik el, forgalmas utak mellett, de ősfás, árnyékos udvara kellemes játszóhelye a gyermekeknek. A Gyöngyforrás Tagóvoda a Római-parton, kiemelt zöldövezetben található, a forgalomtól távol eső helyen, kiemelkedő nagyságú, parkszerű kerttel körülvéve. A gyermekek nevelése vegyes életkorú csoportokban történik. Sajátos nevelési igényű (SNI)
gyermekeket a Hunyadi és Ürömi úti intézmények fogadnak.
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(Engedélyezett férőhelyek – Hunyadi: 140 fő, Czetz: 80 fő, Ürömi: 90 fő,
Gyöngyforrás: 110 fő.)

A Pedagógiai Program jellegzetességei:
Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” programjával
dolgozunk. A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladat a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, ami kiegészül az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel. Pedagógiai Programunk alapelve: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek.
Nevelésünk során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit kívánjuk
érvényesíteni.
Nevelőtestületünk fontosnak tartja a tehetségígéretek felkutatását, a
megfelelő feltételek biztosítása mellett a Tehetséggondozó Műhelyek
működtetését, a beválogatott gyermekek képességeinek megerősítését, fejlesztését, fokozását.

Hagyományok:
Gyermekeinkkel sokat tartózkodunk a szabadban, hagyománnyá vált
a közös kirándulások szervezése. Hagyományainkról részletes leírás a
honlapunkon található.

Választható programok:
Minden nevelési év elején megbeszélésre kerülnek az önköltséges tanfolyamok, amelyek a szülői igények és gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével szerveződnek, és túlnyomórészt a délutáni órákra korlátozódnak (pl. dzsúdó, nyelv, csengő-bongó, zeneovi, néptánc).
Szeretettel várjuk a hozzánk jelentkező gyermekeket, és nevelési céljaink megvalósításához tisztelettel
kérjük és igényeljük a szülők együttműködő segítségét! A vírushelyzet
miatt szülői tájékoztatót és nyílt napokat nem tartunk!
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CSODAVILÁG GYERMEKBIRODALOM
MAGÁNÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

1037 Budapest, Kapaszkodó u. 15.
Web: www.csodavilagovi.hu, www.csodavilagbolcsi.hu
Nyitva: hétfő–csütörtök 7.30–17.30; péntek 7.30–17.00
(Az intézmény az augusztus 20-ai héten,
valamint a karácsony és újév közötti napokon zárva van.)
Az intézmény vezetője: Varga Tímea (+36-20/956-9979)
Az óvoda vezetője: Baloghné Riba Dóra
A bölcsőde vezetője: Szuhánszki Bianka
Csodavilágunk a III. kerületben, Óbuda frekventált területén, a Testvérhegy lankáin, a Kapaszkodó utcában található. Intézményünkben
öt hónapos kortól hét éves korig fogadunk gyerekeket. Befogadóképességünk két bölcsődei csoportban 26 fő, két óvodai csoportban 32
fő. A bölcsődei nagycsoport korosztály alapján megfelel egy kisóvodás csoportnak, vagyis óvodai csoportjaink korosztály szerint vannak
szétválasztva. Családias környezetben, kis létszámú gyerekcsapattal (maximum 15 fő) elősegítjük a gyerekek közösségi életének fejlődését. Az óvodával való első találkozást, a fokozatos beilleszkedés
megnyugtató feltételeit a szülőkkel közösen alakítjuk ki. Azt szeretnénk, hogy neveltjeink az óvodáskor végére testileg, lelkileg, szociálisan egészségesen fejlődő, nyitott, önálló, kreatív, az iskolát érdeklődéssel váró gyerekekké váljanak.
Óvodánk lehetőséget biztosít a gyerekeknek a változatos tevékenységekhez az óvoda tornatermében, valamint a szervezett programokon.
A szülők választhatnak a kínálatból: úszás, sí, görkorcsolya, tenisz (ez a
havidíjba beépítve), szolfézs, furulya, foci, TSMT-torna, zenés ovitorna,
dzsúdó (külön fizetendő).
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A munkánkat segíti doktor nénink, aki havonta egyszer látogat óvodánkba, illetve logopédusunk, aki hetente egyszer foglalkozik a gyerekekkel. Az egészséges életmódot központi kérdésnek tartjuk, ezért óvodánkban sószobát is létrehoztunk, amely elősegíti az alsó és felső légúti
megbetegedések megelőzését. Melegítő konyhával biztosítjuk a napi
négyszeri étkezést. Reggeli, tízórai, uzsonna az intézményben készül.
Gyermekeink naponta fogyasztanak friss zöldséget és gyümölcsöt.
Hagyományaink, ünnepeink színesebbé teszik az óvodai életet. Minden
ünnepet megtartunk gyermekeinkkel, a Mikulástól kezdve az anyák
napjáig, évzáróig. Időszakonként múzeum, kiállítás, gyermek koncert,
bábszínház- látogatás, buszkirándulás, séták teszik változatossá óvodai
életünket.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési évben folyamatosan kérheti, amennyiben van férőhely. Külön nyílt nap nincs az óvodában, de előzetes telefonos bejelentkezés alapján, megbeszélt időpontban szeretettel várjuk a kedves érdeklődő gyermekeket és szüleiket az
év folyamán bármikor.
Összefoglalva, hogy miért is érdemes minket választania?
Mert ezt mind megtalálja nálunk, hogy gyermeke otthon érezze magát: exkluzív, zöldövezeti környezet (erdő alatt), szakképzett pedagógusok, rengeteg program (tenisz, úszás, síelés, dzsúdó, néptánc, zenés ovitorna, TSMT-torna, furulya), angol nyelv, egészséges étkezés (napi négyszer), sószoba, hatalmas kert (1800 m2), jól felszerelt, korszerű csoportszobák, saját tornaterem.
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HÉTPETTYES KATICA
ÓVODAI ALAPÍTVÁNY
KATICA ÓVODA
1038 Budapest, Vasút sor 19.

KIS KATICA ÓVODA
1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 37/b
Tel.: +36-1/240-2203
E-mail: katica@katicaovi.hu
Web: www.katicaovi.hu
Adószám: 18114610-1-41
Óvodavezető: Mike Katalin (+36-30/324-6875)
Óvodánk 1996 óta működik a III. kerületben, Csillaghegyen, kertes családi házban, három, kis létszámú csoporttal, életkorok szerinti megosztásban. 2007-től a Ráby Mátyás utcai intézményünkben szeretettel várjuk a kisebb korosztályt.
Tevékenységközpontú Pedagógiai Programunk kiemelt fejlesztési feladatokat tartalmaz, gyermekközpontú elvet vall, érzelemgazdag szemléletet sugározva.
Pedagógiai munkánk egyéni fejlesztésen alapul, ennek alapvető feltétele a családokkal való együttműködés.
A 3–6 éves gyermekek alapvető tevékenysége a játék. Az óvodáskor végéig ez az a színtér, ahol a legeredményesebben játszódik le a tanulás.
Mindennapi tevékenységeinket is ezen keresztül bontakoztatjuk ki, áthatja egész óvodai életünket.
A gyermek kifejezőkészségét, erkölcsi értékeit, ítéleteinek alakulását, fogékonyságát fejlesztjük mesékkel, színházlátogatásokkal.
Mozgásuk sokoldalú fejlődését változatos tevékenységekkel segítjük
elő. Külön programjainkat az egészséges életmódra nevelés érdekében
szervezzük: úszás, tenisz, lovaglás, korcsolya, görkorcsolya, torna, jóga.
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Az angolnyelv-tanítás három éves kortól beépül a napi élet folyamatába, a foglalkozások rendszerébe, az óvodapedagógus irányításával. Heti
egy alkalommal angol anyanyelvi tanár is foglalkozik a gyerekekkel.
Óvodánkban szakképzett logopédus, fejlesztőpedagógus, gyermekorvos kíséri figyelemmel a gyerekek egészséges fejlődését.
Az óvodai foglalkozások és kezdeményezések mellett lehetőség van furulya- és zenetanulásra, kézműves foglalkozásra, drámapedagógiával,
az iskola előkészítésére.
Étkezésünket fehérjében, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag
reformkonyhával biztosítjuk.
Az alapvető szokások megtartása előfeltétele annak, hogy a kisgyermek
beilleszkedjen egy közösségbe. Az óvodához és az életünkhöz tartozó
ünnepek és az azokhoz kapcsolódó közös tevékenységek a gyermekek
fejlődésének serkentői. Nagy hangsúlyt fektetünk az ilyen alkalmakra
való felkészülésre és a közös megünneplésre.
Bővebb információért látogasson el honlapunkra vagy érdeklődjön
telefonon!
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ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
1034 Budapest, Tímár u. 13/b
Tel.: +36-1/388-6546
E-mail: ovoda@peterpaliskola.hu
Web: www.peterpaliskola.hu
Nyitva: 6.30–18.00
Intézményvezető: Kissné Kasovitz Mária
Tagintézmény-vezető: Bihari Nóra
Óvodánk négy csoporttal működik, megnyitására 1901. szeptember
1-jén került sor. A patinás épület kívülről ma is őrzi eredeti formáját, belülről azonban többször átalakították. 2008. szeptember 1-jétől nyolc
évfolyamos általános iskola és óvoda közös irányítású közoktatási intézményként működik tovább Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános
Iskola és Óvoda néven, fenntartója a Szalézi Intézmény Fenntartó.
Az emeletes bérházak között található kétszintes épület nagy (1107 m2),
zárt területű, gesztenyefás udvarral is rendelkezik. Az óvodában négy
homogén csoport működik.
Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekeink a családias légkörű óvodában,
különböző tevékenységek között gyakorolhassák a keresztény hitélethez szükséges viselkedésformákat, viselkedéskultúrát. A hitre nevelés
átszövi az óvodai élet egészét; a köszönés módjában, a beszélgetések,
templomlátogatások során, az étkezések kapcsán, az alvás előtti imádságban, valamint az egyházi ünnepek megtartásával. Az óvodapedagógusok a gyerekekkel a katolikus vallás szokásait, alapjait naponta a reggeli közös imák, hetente a „csendes percek” alatt, valamint havonta egy
alkalommal „közös áhítat” keretében ismertetik meg. Énekekkel, imákkal, dramatizálással teszik változatosabbá a hitre nevelést.
Nevelési programunk a szalézi megelőző módszer szerint: a pedagógus kedvességgel nevel, szerető gondoskodással előzi meg
a konfliktusokat, segíti a gyermeket a fejlődésben, a pozitív benyomások erősítésével alakítja személyiségének kibontakozását.
Óvodásainknak megteremtjük az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, nyugodt, családias légkört, a befogadástól az óvodáskor végéig. Közösen szerzett élményeken, tevékenységeken keresztül olyan
erkölcsi tulajdonságokat fejlesztünk, mint az együttérzés, a figyel54

messég, a segítőkészség, az őszinteség, az önfegyelem, a pontosság,
a szorgalom, a kitartás, az állhatatosság, a szabálytartás, az önzetlenség, az igazságosság és igazmondás. Kapcsolatteremtő képességeiket megerősítjük, segítjük a barátkozást, hogy minden gyermek
megtalálhassa a helyét és szerepét a csoportban. Segítjük a lassabb
ütemben fejlődő gyermekek felzárkózását, a visszahúzódó, szorongó,
a „túl mozgékony” gyerekek beilleszkedését. Fontosnak tartjuk, hogy
az óvoda dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése
példamutató legyen a gyermekek számára.
Az óvoda nagyon jó természeti környezetben helyezkedik el. Kiváló lehetőségek adódnak természeti sétákra, vízzel és közlekedéssel kapcsolatos megfigyelésekre, a közlekedés gyakorlására, stb. Elsődleges szempontunk, hogy a gyermekek az iskolára való felkészülésben minden területen megfeleljenek, hogy problémamentes legyen az iskolai átmenet. Ezt az átmenetet a Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola több
közös programján való részvételünkkel is segítjük.
Az intézménybe Óbuda-Békásmegyer egész területéről és ennek környékéről érkeznek gyerekek. Szívesen fogadjuk nemcsak a katolikus, hanem a hitüket őrző és gyakorló keresztyén családok gyermekeit is.
Az intézmény dokumentumai a http://peterpaliskola.hu/dokumentumok oldalon megtalálhatók, és ugyanitt letölthető az előjelentkezési
lap a 2022/2023-as nevelési évre. A beiratkozással kapcsolatban felvilágosítást nyújt Bihari Nóra tagintézmény-vezető.
A járványügyi helyzet miatt az idei nyílt nap elmarad, helyette tekintsék
meg óvodánk bemutatkozó videóját:
https://www.youtube.com/watch?v=A0Ra3BstQH0&fbclid=IwAR1cw
XUchHSQLxXy9ruktX4-EVlkNy1T7V-tHos0ctjsFVtOR0lhu2v2vqE
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ÓBUDAI WALDORF ÓVODA
1033 Budapest, Harrer Pál u. 9–11.
Tel.: +36-1/387-2530
E-mail: owovoda@gmail.com
Web: www.owo.hu
Nyitva: 7.30–15.30
Óvodavezető: Csáki Klára Anikó
Óvodánk szülői és pedagógiai kezdeményezésre alakult 1992-ben. Az
alapítás óta ugyanabban az épületrészben, jelenleg a kormányhivatal szomszédságában működünk. Évente ötven, vegyes életkorú (3–7
éves) – elsősorban III. kerületi – kisgyermek óvodai nevelését tudjuk vállalni, a párhuzamosan működő két csoportunkban. A délutáni pihenőidő otthontöltését is elfogadjuk. Csoportonként három-három Waldorfóvodapedagógus és/vagy a Waldorf-pedagógia iránt elkötelezett óvodapedagógus dolgozik, munkájukat egy-egy dajka segíti.
Pedagógiánk háttere a Rudolf Steiner által kidolgozott emberismeret. A gyermek életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismeréséből biztosítjuk a kisgyermek számára az egészséges
fejlődést, egészséges életmódot. Közösségünk a családok aktív közreműködésével teremti meg az érzelmi biztonságot adó mindennapjaink feltételeit. Az óvodaépület, a kert, a megfelelő tárgyi környezet biztosítása az óvodapedagógusok, a segítők, a szülők és a fenntartó Óbudai Waldorf Alapítvány közös célja, feladata.
A kisgyermek saját testi ritmusai csak lassan válnak rendszeressé. Óvodapedagógiánk ezt a folyamatot úgy segíti elő, hogy a gyerek életét
mindig ismétlődő, rendszeresen visszatérő időbeosztással tagolja. Óvodánk tudatosan él a ritmikus ismétlés énerősítő, szorongásoldó hatásával. A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák,
ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok visszatérnek évi, havi, heti és
napi ritmusokban. Ünneptől-ünnepig ezekkel a ritmusokkal összhangban
él óvodapedagógus és gyermek.
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Ünnepeink:
A gyerekek születésnapja, aratás–betakarítás–álaadás, Szent Mihály időszaka, Szent Márton időszaka, advent -Szent Miklós, vízkereszt és a három
király időszaka, farsang -téltemetés, tavaszvárás, húsvét, mennybemenetel, pünkösd, Szent János-időszak, a nyár ünnepe.
A hét napjaihoz kötődő, mindig vissza-visszatérő, hétről-hétre ritmikusan ismétlődő művészeti tevékenységek: festés, viaszgyurmázás, rajzolás,
euritmia, sütés, gyapjúkép készítése.
Az étrendben megjelenő heti ritmus:
hétfő: rizs; kedd: árpa; szerda: köles; csütörtök: rozs; péntek: zab.
A napi ritmushoz a napirendet úgy alakítottuk ki, hogy egymás után
következzenek inkább rövidebb időtartamú, az óvodapedagógus által
„vezetett helyzetek” és hosszabb, „szabadon választott tevékenységek”
(játék), valamint a különböző tevékenységek jellegét tekintve maradjon
minden nap azonos felépítésű, de a tartalma a heti, havi ritmusokban
változatosan térjen vissza.
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Pedagógiai hitvallásunk:
• Óvodánk mint szociális „anyaöl” ad érzelmi biztonságot a gyermeknek.
• Pedagógiánk alapelve az utánzás, amely az óvodapedagógusok szeretetteljes mintaképül szolgáló tevékenységét követi.
• A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének a
szabad játékot tartjuk. A játszó gyerekben megjelenő természetes erőket és képességeket óvni, ápolni és erősíteni kívánjuk. A gyermek nem
kis felnőtt! A gyerekkor sajátságos létforma, saját szükségletekkel és lehetőségekkel.
• A fantázia mint elemi gyerekkori képesség, mint a játékot megváltoztató, „elvarázsoló” erő eleveníti és mozdítja meg a gyerek belső világát.
Ennek tisztaságát – kapcsolatát a valódi világgal – biztosítani és őrizni a
mi feladatunk.
• Óvodánk felelőssége és feladata, hogy ingergazdag környezetet biztosítson a gyermek számára – fizikai szinten természetes anyagok használatával, amelyek nem csapják be érzékleteiben a gyermeket, pszichés
szinten pedig olyan nevelőkkel, akik megfelelő belső tartalmakkal, érzelmekkel és gondolatokkal lépnek a gyermekek közé.
• A gyermek élményvilágát, formáló erejét a művészeti – ábrázoló – tevékenykedés által (festés, formázás, éneklés, euritmia, dramatikus játékok)
kívánjuk felszínre hozni.
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SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÓVODA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
Székhely: 1038 Budapest, Templom u. 5.
Tel.: +36-1/388-8130
Web: www.sztjozsef.net
Intézményvezető: Hajna Ákos Gábor
Telephely: SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÓVODA
1038 Budapest, Ezüsthegy u. 70.
Tel.: +36-1/368-8902
E-mail: ovoda@sztjozsef.net
Telephelyvezető: Lukács-Kis Anna Klára
„Nevelni annyit jelent, mint segíteni a gyermeket abban, hogy kifejlődjön benne az „ember”, hogy kiteljesedjen személyisége.”
(Szent József Katolikus Óvoda Pedagógiai Program 2020)
Óvodánk épülete Békásmegyer Ófaluban helyezkedik el, családi házak
között, kertes, jó levegőjű, falusi jellegű környezetben. A kiváló természeti adottságú környezet egyaránt jó a lakótelepről hozzánk járó és a
környező településekről jövő gyermekek számára is.
Óvodánkba elsősorban vallásukat gyakorló katolikus szülők hozzák
gyermekeiket, de nyitottak vagyunk a katolikus vallást tisztelő és e nevelést igénylő családok felé is.
Intézményünk néphagyományőrző katolikus óvoda, így a nevelési évben a programjaink a katolikus egyházi ünnepek és a jeles napok, népi
ünnepek mentén alakul. Ez mindig nagy élmény a gyermekek és családjaik számára.
A kert nagysága, területi elrendezése alkalmas arra, hogy a gyermekek a
mozgásigényüket kielégíthessék, sokat játszhassanak a szabadban.
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Óvodánk arculatát olyan, nevelni tudó és akaró óvodapedagógusok határozzák meg, akiket összeköt a közös hit. Nevelőtestületünket a 2019/2020as tanévtől kezdődően egy pedagógiai asszisztens is segíti. Nevelésünk
alapját közös élményeink, ünnepeink és személyes példánk adja. Olyan
erkölcsi értékek felé nyitjuk ki a gyermekek szívét, keltjük fel érdeklődésüket, amelyekre később lehet építeni. Óvodánkban négy, vegyes életkorú
csoport működik. Ez biztosítja a családias légkört, hiszen lehetőség van
arra, hogy a testvérek egy csoportba járhassanak, így a nagyobbak számára természetessé válik a kisebbek befogadása, segítése, a példamutatás, ugyanakkor a kisebbek utánzás révén is fejlődhetnek.
Óvodánk messzemenően támaszkodik a családi nevelésre, a család
és az óvoda szoros együttműködésére. Felvállaljuk a 3–7 éves gyermekek szocializációs folyamatának tudatos, szakszerű irányítását. A családias légkör jó alapot ad a kapcsolatteremtésre, játékra, cselekvésre. Minden csoportnak van jelképe, hozzá kapcsolódó bibliai idézete, szokásszabályrendszere, hagyománya, ami sajátos egyedi színezetű légkört biztosít, ez mélyíti a gyermekek összetartozását, együttérzését. A beszoktatás nagyfokú körültekintést igényel, ezért biztosítjuk a
szülőknek a közös beszoktatást a gyermek igényei szerint, hogy minél
zökkenőmentesebben tudják elfogadni az új környezetet. A vegyes csoport adta lehetőségeket kihasználjuk, s bevonjuk a nagycsoportosokat
is a kicsik fogadásába. A közös élmények az óvodáskor végéig biztosítják a gyermekek összetartozását.
A közös őszi–tavaszi kerti munkák, az adventi időszakban szervezett
kézműves délutánok, a közös játszódélutánok, a szülők számára is nyitott gyermeki ünnepek, programok lehetőséget biztosítanak az óvoda
és a családok közötti jó kapcsolat kialakításában. A június eleji családi
hét nagyon kedvelt a szülők és a gyermekek körében, mert sok érdekes
és izgalmas programban vehetnek részt közösen.
Csoportszobáink úgy vannak berendezve, hogy a gyermekek biztonsággal mozoghassanak, találjanak teret a szabad játékra vagy éppen a
csendes elvonulásra.

Gyermekképünk:
Katolikus nevelésünk kiindulópontja, hogy a gyermek Isten ajándéka.
Ezért az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik. Biztosítja minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes ne60

velésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet
semmiféle előítélet kibontakozásának. Gyermekképünket a család teljességében látjuk, ahol édesanya, édesapa, testvérek, nagyszülők vannak jelen, ennek természetességét hangsúlyozzuk. Őszinte kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel, hogy azonos elvek szerint tudjunk nevelni.

A keresztény életre nevelés célja:
A jézusi örömhír átadásával bevezetni a gyermekeket a keresztény hitbe és életbe. Szeretnénk, ha óvodásaink olyan felnőttekké válnának,
akik képesek szeretni és odaadni önmagukat másokért, akik harmóniában élnek magukkal, másokkal és Istennel.

Néphagyományőrzés:
A magyar néphagyományok őrzése, megismertetése és átadása a gyermekeknek kiemelt célunk. Pedagógiai Programunkban is kiemelt szerepet kap a hon- és népismeret. Pedagógusaink a különböző néphagyományőrző továbbképzéseken, tanfolyamokon fejlesztik már meglévő tudásukat, hogy óvodásainknak minél jobban át tudják adni és meg
tudják szerettetni velük népi kultúránkat és népi hagyományainkat.

Környezeti nevelés:
Óvodánk elhelyezkedésének és kertjének adottságai alkalmasak a sokoldalú környezeti nevelésre. Az utóbbi években nagy hangsúlyt fektetünk
erre. Van madarászovi, kertrendezés, a hulladékot is szelektíven gyűjtjük,
a csoportokban környezettudatos nevelést folytatunk.
A jelentkezési határidő: 2022. március 25.
Nyílt napot idén a járvány helyzet miatt nem tartunk.
A leendő óvodásokat és szüleiket
telefonon előre egyeztetett időpontban
az óvodavezető tudja személyesen fogadni
egy ismerkedő beszélgetésre.
Intézményünk fenntartója: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF)
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RIBIZLI ÓVODA
1038 Budapest, Rókavár u. 25.
Tel.: +36-1/631-6480; mobil: 20/573-9300
E-mail: info@csillagpagonyovi.hu; csillag.pagony.ovoda@gmail.com
Web: www.ribizliovi.hu; www.facebook.com/ribizliovibolcsi;
www.instagram.com/ribizliovibolcsi
Nyitva: 7.30‒17.30
Kapcsolattartó: Balázs Nóra (+36-20/433-2008)
Óvodavezető: Szabó Anita (20/358-6388)

Bemutatkozás:
Magánóvodánkat Budapest III. kerületében, Csillaghegy legszebb részén, a madárdalos Rókahegyen, egy 320 m2-es villaépületben működtetjük. Az óvoda természeti környezete lehetővé teszi, hogy rövid sétával eljussunk a Rókahegy oldalán található kiránduló- és pihenőhelyre, hosszabb kirándulással a Békás-tóhoz, a Rókahegyi tanösvényhez
és még számos, szabadidős tevékenységre alkalmas parkhoz. Intézményünkben két óvodai és egy bölcsődei csoport működik.
A csoportszobáink tágasak, vidám hangulatúak, jól felszereltek. Tornaszobánkban sokféle tornaeszközzel fejlesztjük a gyermekek mozgását. Fenyőfákkal ölelt udvarunkon jól felszerelt kültéri játszótérrel
rendelkezünk. Gumitéglával leburkolt területünk a szervezett mozgásfejlesztésnek is színtere. Az óvoda létrehozásának célja az óvodáskorú gyermekek iskola-előkészítése, amely kis létszámú, családias hangulatú csoportokban történik, és az egyéni fejlesztések lehetőségét kihasználva valósul meg.
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Szolgáltatásaink:

• Nyári időszakban változatos táborhetek, folyamatos nyitvatartás.
• Ismerkedés az angol nyelvvel.
• Kutyaterápia.
• Kulturális és sportprogramok.
• Logopédiai szűrés és fejlesztés.
• TSMT-torna.
• Csoportban tevékenykedő pszichológus, aki egyéni viselkedés terápiát tart.
• Délutáni fakultatív programok: dzsúdó, futball.
Programok:
Programunkat zenei módszertannal kívánjuk megvalósítani, ezért szakmailag megfelelően képzett munkatársakat alkalmazunk. Zenei módszertanunk szakmai programunk része, alkalmazása rendkívül jó hatással van a gyermekek fejlődésére, hangulatára.
A gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti
meg. Programunk kiemelt koncepciója, hogy gyermekeink harmonikus
személyiségfejlődését, egyéni képességeik kibontakoztatását, színvonalas spontán és szervezett élményszerző kirándulások, cselekedtetések,
innovatív pedagógiai törekvések biztosításával tegyük lehetővé. Programunkban még kiemelt szerepet kap a gyermeki élményekre és tapasztalatokra építő, tevékenységorientált környezeti nevelés, a környezettudatos magatartási minták, értékek és életviteli szokások átadása, beépítése, a fenntarthatóságra nevelés.
A Ribizli Óvoda nevelőtestülete egy olyan óvodai légkör létrehozására
törekszik, amelyben a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával felkészítik a gyermekeket az önálló döntések meghozatalára, arra, hogy
vállalják cselekedeteik, döntéseik következményeit, és hogy megállják
helyüket egy állandó változásokkal, kihívásokkal teli világban.
Az érdeklődő szülők, előzetes időpont-egyeztetés után egész évben betekintést nyerhetnek az óvodai nevelésbe.
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ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE,
UTCAJEGYZÉKE
Intézmény neve:

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Székhely: 1032 Budapest, Ágoston u. 2/a
Telephely: 1035 Budapest, Váradi u. 15/a
Kastély Tagóvoda: 1037 Budapest,Bécsi út 236.

Almáskert u.
Angyalfű köz
Apátkút u.
Aranyhegyi lejtő
Aranyhegyi út
Aranypatak u.
Aranyvölgyi u.
Ágoston u.
Bársonyka u.
Bécsi út 136-610; 211229; 307-611.
Bojtár u.
Borsikafű u.
Borsmenta u.
Bóbita u.
Citromfű u.
Citronella u.
Csermely köz
Cserszömörce u.
Csengőbojt u.
Csillagánizs u.
Csillagszem u.
Csúcshegyi út
Domoszló köz
Domoszló lejtő
Domoszló út
Doromb u.
Erdőszél köz

Erdőszél u.
Esti Kornél u
Fanyarka u.
Forduló köz
Forduló u.
Forrás u.
Gelléri Andor Endre u.
Gémeskút u.
Gölöncsér u.
Gúla u.
Gyógyszergyár u. 3264.
Hármashatárhegyi út
Hidegkúti Nándor u.
Hortenzia köz
Iglice u.
Ilonka u
Iringó u.
Jeles u.
Judit u.
Jutas köz
Jutas u.
Kaláka u.
Kanász u.
Kapaszkodó u.
Kardamom köz
Kékfestő köz
Kékfestő u.
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Kilátó u.
Kisbojtár u.
Kiscsillag u.
Kisdomb u.
Kiskevély u.
Kocsis Sándor út
Kolta u.
Koriander köz
Korongozó u.
Kovácsi u.
Kösöntyű u.
Kőpor u.
Kőpor köz
Kubik u.
Kurkuma köz
Lángliliom u.
Lestyán u.
Magnólia u.
Mácsonya u.
Medvehagyma u.
Menedékház u.
Mécsvirág u.
Muzsla u.
Nagykevély u.
Naszád u.
Orbán Balázs út. 1-39.
Óarany u.
Óvár u.

Öregbükk u.
Örvös u.
Őzsuta u.
Patakvölgyi lejtő
Perényi köz
Perényi út
Pirkadat u.
Pomázi köz
Pomázi út
Remetehegyi árok
Remetehegyi út 62178; 51-végig
Solymár köz
Solymárvölgyi út
Solymárvölgyi téglagyár
Stefan Wyszynski utca

Intézmény neve:

Szakóca u.
Szerecsendió u.
Szélfű u.
Szilva u.
Szőlővész u.
Taliga u.
Tarhos u.
Táborhegyi lépcső
Táborhegyi út
Testvérhegyi köz
Testvérhegyi lejtő
Testvérhegyi út
Törökkő u.
Turbolya köz
Tündérvár u.
Tündérvirág u.

Újvár u.
Üde u
Ürömfű u.
Ürömhegyi lejtő
Ürömhegyi út
Vadászles u.
Vadóc u.
Vadrepce köz
Váradi u. 15/b-19, 22-34.
Vergilius köz
Visszatérő köz
Visszatérő u.
Virágosnyereg út
Vízér u.
Vízimenta utca

óbudai vackor ÓVODA

Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem u. 60.
Mókus Tagóvoda: 1036 Budapest, Mókus u. 1.
Árpád fejedelem útja
Árpád-házi Szent Erzsébet tér
Bécsi út 37-83; 36-86.
Bokor u.
Csatárka út
Csemete u.
Dereglye u.
Evező u.
Fergeteg u.
Fényes Adolf u
Fischer Ágoston park
Folyondár köz
Folyondár u.
Folyóka u.
Galagonya u.

Goldberger Leó u.
Gyík u.
Jolsva u.
Jószerencse út
Katinyi mártírok parkja
Kálvin köz
Kecske köz
Kecske u.
Kiscelli köz
Kiscelli lejtő
Kiscelli u. 98-104.
Kiskorona u.
Kiss Mihály park
Kolostor u.
Kolosy tér
Korona tér
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Kőzet u.
Lajos u. 36-58.;43160.168
Makovecz Imre utca
Mátyáshegyi köz
Mátyáshegyi út 2-22;
1-61.
Mókus u.
Montevideo út
Nagyszombat u. 1-3.; 2-8.
Nyereg út
Óbudai u
Óbudai Egyetem park
Pacsirtamező u. páratlan oldal
Pálvölgyi köz
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Pálvölgyi út
Perc u.
Remetehegyi út 2-60;
1-49.
Seregély köz
Seregély u.
Serfőző u.

Intézmény neve:

Slachta Margit rakpart
Szent XXIII. János
pápa park
Szélvész u.
Szépvölgyi út 1/a-189.
Tanuló u.
Textilgyár u.

Till Ottó tér
Tímár u. 1-9/c; 2-16.
Uszály u.
Virág Benedek u.
Zichy utca

óbudai mesevilág ÓVODA

Székhely: 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.
Cseppke Tagóvoda: 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.
Vízi Tagóvoda: 1039 Budapest, Víziorgona u. 2.
Vízi Telephely: 1039 Budapest, Víziorgona u. 1.
Árok u.
Bárczi Géza u.
Bebó Károly u
Bethlen u.
Bérctető u.
Csobánka tér 2.; 8.
Dózsa György u.
23.;26-59.
Észak u.
Géza u.
Gyepes u.
Gyöngyvirág u. 14.-végig
Hegy u.
Hegyalja u.
Hegyláb u.
Hegymászó u.
Hollós Korvin Lajos u.
1-3. és 4-től végig
Honvéd u.
Jendrassik György u.
Kaszap István park
Kert sor

Kisüsti u.
Kőbánya u.
Kőrés lejtő
Margitliget u.
Mars utca
Márton köz
Márton út
Mező u.
Nád u.
Óbarack u.
Óbor köz
Óbor u.
Őszike u.
Pabló Neruda u. 1-6.
és 7-től végig
Ráby M. u. 28-67.
Rézüst u.
Rókahegyi u. 15-végig
Rókaláb u.
Rókavár u.
Somogyi József köz
Sport u.
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Sramli u.
Szindbád u. 1.2.3.
Újbor u.
Víziorgona u.
Zemplén Győző u.
Zsirai Miklós u. 1-3.
Vasút sor 18-végig
Tüzér u.
Tamás u.
Törköly u.

Intézmény neve:

GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA

Székhely: 1039 Budapest, Zipernowsky Károly u. 2.
Mosolygó Tagóvoda: 1039 Budapest, Kelta u. 8.
Barátpatak u.
Bálint György u.
Budakalász u.
Dr. Örlős Endre park
Füst Milán u. 1-3.
Gyűrű u.
Hatvany Lajos u. 12-14.
Hadriánus u.

Intézmény neve:

Jós u.
Juhász Gyula
u.9,11.,20-60.
Kelta u
Királyok útja 180-tól
végig páros; 271-től
végig páratlan
Madzsar József u.

3-43.;2-18.
Sarkadi Imre u.
Szilke u.
Újmegyeri tér
Zipernowsky Károly u.

ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA

Székhely: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.
Szín-Kör-Játék Tagóvoda: 1032 Budapest, Solymár u. 12-14
Telephely: 1032 Budapest, Törzs u. 2.
Akác köz
Audi köz
Ambrózia u.
Bécsi út 88-130;
89-209.
Beszterce u.
Búvár u.
Dévai Bíró Mátyás tér
Doberdó út
Erdőalja köz
Erdőalja lejtő
Erdőalja lépcső
Erdőalja út
Erdőhát út
Eső u.
Ér u.
Érc u.
Farkastorki köz

Farkastorki lejtő
Flórián tér
Folyamőr u.
Föld u.
Fő tér
gróf Esterházy János
rakpart
Gugler Károly út
Gyarmati Dezső park
Gyenes u.
Hajógyári sziget
Hajógyár u.
Haránt köz
Haránt u.
Harrer Pál u.
Hedvig u.
Hegyoldal u.
Hídfő u.
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Jablonka köz
Jablonka lejtő
Jablonka út
Kenyeres u.
Kerényi Grácia park
Királyhelmec u.
Királylaki köz
Királylaki lejtő
Kiscelli u. 94-ig, 83.
Kórház u. 6-12; 1-9.
Körtvélyes köz
Laborc árok
Ladik u.
Laktanya u.
Matróz u.
Máramaros köz
Máramaros út
Miklós u.

Otthonunk, Óbuda-Békásmegyer

Miklós tér
Mikoviny u.
Nagyszombat u. 5-27.
Óbudai rakpart
Pacsirtamező u. 2-44.
Pércsi Lajos lépcső
Podolin u.
Polgár u.
Remete köz
Reménység u.
San Marco u.
Selmeci u.
Selyem u.
Solymár u. 2-10.
Sorompó u.
Szentendrei út 1-77.
Intézmény neve:

Szentlélek tér
Széltető köz
Széphegy u.
Szindbád tér
Szomolnok u.
Szőlő u. 1-69.; 2-32.;
38-94.
Szőlő köz
Tavasz u.
Teszársz Károly u.
Tímár u. 11-végig;
18-végig
Toboz u.
Toronya köz
Toronya u.
Törzs u.

Vályog u
Végvár u.
Viador u.
Viharhegyi út
Vízmosás u.
Vízmosás lejtő
Vöröskereszt u.
Vörösvári út 1-11.
Zápor u.
Zúzmara köz
Zúzmara u.

PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA

Székhely: 1039 Budapest, Hunyadi u. 8-10.
Gyöngyforrás Tagóvoda: 1031 Budapest, Dósa u. 4.
Telephely: 1039 Budapest, Czetz János u. 25.
Telephely: 1039 Budapest, Ürömi u. 2.
Ady Endre u.
Anikó u.
Aradi u.
Arany u.
Akácfa u.
Aquincumi Őrház
Attila u.
Álmos u.
Árpád u.
Árvácska u.
Ásó u.
Bajáki Elemér u.
Bajtárs köz
Bajtárs u.

Baross u.
Batthyány u.
Bem u.
Bercsényi u.
Berzsenyi Dániel u.
Béke u.
Bivalyos u.
Blanka köz
Bocskai u.
Boris u.
Botond u.
Cecília u.
Czetz János köz
Czetz János u. 1-96. és
53-75.
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Czuczor u.
Csaba u.
Család u.
Csalma u.
Csermák Antal u.
Csillaghegyi tégla
gyártelep
Csikóvár u.
Csörlő köz
Csörlő u.
Deák u.
Dobogókő u.
Domján Edit u.
Dósa u.

Dózsa Gy. u. 1-22.
Drótos u.
Dr. Zsámboki Pál tér
Emőd u.
Erzsébet köz
Ékszer u.
Fésűs u.
Fodros köz
Fodros u.
Forrásliget u.
Frigyes u.
Fürdő u.
Garay u.
Gyöngyvirág u.1.-13.
Gyula u.
Hajlékos u.
Halastó u.
Halász G. u.
Hanga köz
Hasáb köz
Határ út
Hegesztő u.
Hegycsúcs u.
Héthalom u.
Hold u.
Hortobágyi u.
Huba u.
Hunyadi u.
Ibolya u.
Igló u.
Iszap u.
József Attila u.
Jókai u.
Kadosa u. 1-47.
Kalászi köz
Kalászi u.
Karácsony S. u.
Kázmér u.
Keve u. 21-57; 24-64.
Kincses u.
Kinizsi u.

Királyok útja 1-269;
2-178;
Kiss János u.
Kóborló köz
Kolozsvári u.
Kópé u.
Kossuth Lajos u.
Kossuth L. Üdülőpart
1-49; 14-40 és 51-130.;
61-67.
Kőfal u.
Kölcsey u.
Körös u.
Kurszán u.
Kuzsinszky u.
Lajtorja u.
Lehel u.
Lepence u.
Liget u.
Lilla u.
Losonc u.
Magor u.
Maros u.
Mária u.
Mátyás király u. 1-95;
2-116.
Mészkő u.
Monostori út
Nagyvárad u.
Nap u.
Nánási út 30-46; 5397.
Násfa u.
Nefelejcs u.
Nimród u.
Nyár u.
Őrtorony u.
Palicsi u
Palló köz
Papírgyár u.
Pendítő köz
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Petőfi u.
Petúr u.
Péterhegyi dűlő
Péterhegy
Piroska u.
Pogánytorony u.
Pozsonyi u. 2-66. és
1-63.
Pusztakúti köz
Pusztakúti út
Pünkösdfürdő u.
58.(azonos a Szentendrei út. 409-el)
Ráby Mátyás u. 1.-27
Rákóczi u.
Rámhegy u.
Rozsda u.
Rókahegyi u. 1.-14.
Róza köz
Rozgonyi Piroska u.
Rózsa u.
Rövid u.
Saroglya u
Saroglya köz
Sinkovits Imre u.
Sóvári u.
Szabadka u.
Szabadság u.
Szamos u.
Szekerce u.
Szent István u.
Szentendrei út 104274; 150-216; 183-187;
195-219; 237-409.
Szent János u.
Széchenyi u.
Szépkilátó u
Tegez u.
Temes u.
Temesvári u.
Toldalagi Pál u.

Otthonunk, Óbuda-Békásmegyer

Ürömi út
Valéria u.
Vasút sor 1.-17.
Vera u.
Vesta köz
Vég u.
Völgy u.

Toldi u.
Tompa Mihály u.
Trófea u.
Tulipán u.
Tündérliget u.
Utód u.
Újliget sétány
Intézmény neve:

Vörösmarty u.
Zaránd köz
Zaránd u.
Zöld u.
Zöldfa u.
Zrínyi u.
Zsámoly u

ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA

Székhely: 1033 Budapest, Szérűskert u. 37.
Csicsergő Tagóvoda: 1033 Budapest, Szérűskert u. 41
Telephely: 1031 Budapest, Gázgyári lakótelep
Almási Balogh Loránd u.
Ádámföldi u.
Áldomás u.
Apát u.
Aranyalma u.
Aranyos u.
Ángel Sanz Briz út
Batthyány-Strattmann
László park
Benedek Elek u.
Boglya u.
Búza u.
Csikós u.
Dinamó u.
Dugovics Titusz tér
Filatori dűlő
Gázgyár u.
Gázgyár külső-belső ltp
Gladiátor u
Gyöngysor u.
Hamvas Béla sétány
Harang u.
Heltai Ferenc u.
Huszti út 12-32; 2129.,31-41.

Ingovány u.
Kaszásdűlő u.
Kazal u.
Keled út (Óbudai v.
állomásig)
Kiscsikós köz
Köles u.
Leányfalu u.
Mocsaras dűlő
Mozaik u.
Nádszál u.
Pethe Ferenc tér
Prés u.
Rádl árok
Reichl Kálmán u.
Reményi Ede u
Ringató u.
Ripka Ferenc u
Rozália u.
Sajtoló u.
Schön Győző u.
Selyemfonó u.
Sujtás u.
Szentendrei út 79-167.
Szérűskert u.

70

Szőlőkert u.
Vajda János u.
Varsó-Bemowo park
Víznyelő u.
Vonat u.
Zab u.
Záhony u
Zsófia u.

Intézmény neve:

CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA

Székehely: 1039 Budapest, Pais Dezső u. 2.
Tagóvoda:: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 1.
Ádám u.
Ármány u.
Bernát u.
Békahát u.
Boglár u
Diófa u.
Doboz u.
Donát u.
Dűne u.
Eperfa u.
Ezüsthegy lejtő
Ezüsthegy u.
Ezüstkő u.
Éden u.
Édes u.
Égető u.
Északbudai téglagyár
Florália u.
Füst Milán u. 2-24.
Gazella u
Gőtés köz
Gulácsy Lajos u.
Gyanta u.
Hatvany Lajos u. 1-10.
Heltai Jenő tér
Herhoff György u.
Hímző u.
Ipartelep u
Iskola u.
József-hegy
József u.
Juhász Gy. u. 1-7; 2-18;
13-15.
Julika u.
Kabar u.
Kamra u.

Kápolna-dűlő
Korsó u.
Lékai bíboros tér
Lőrinc tér
Lukács György u.
Madzsar J. u. 1.
Margó u.
Medgyessy Ferenc u.
Meggy u.
Mély u.
Napfény u.
Naplemente u.
Ország út
Pais Dezső u.
Pásztordomb tér
Perje u.
Pille u.
Pince köz
Puszta köz
Puszta u.
Pusztadombi köz
Pusztadombi u.
Pünkösdfürdő u.
Rózsadomb u.
Seneca köz
Septimius Severus u.
Szamovár u.
Szentháromság u.
Szomorúfűz u.
Táncsics Mihály u.
Templom u.
Traianus tér
Tüskés u.
Tűzföld u.
Üst u.
Vendel u.
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Verem u.
Virág u.
Zsák Károly u.
Zsirai Miklós u. 4-től
végig
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Intézmény neve:

ÓBUDAI MESEERDŐ ÓVODA

Székhely: 1035 Budapest, Váradi u. 9-11.
Szivárvány Tagóvoda: 1035 Szél u. 25.
Telephelyei: 1035 Budapest, Kerék u. 12-14. és 1035 Meggyfa u.14.
Berend u.
Bécsi út 233; 275-305.
Bogdáni út
Boldog Sándor István
park
Bründl árok
Cserepes köz
Cserepes u.
Csíkszereda park
Csillaghegyi út
Derű u.
Farkastorki út
Fehéregyházi út
Fehérítő u.
Fehérítőgyár u.
Feketesalak u.
Filatori köz
Flóra u.
Góbé u.
Gyógyszergyár u. 1-31.
Intézmény neve:

Herkules u.
Hévízi út
Hunor u.
Huszti út 1-17; 2-10.
Jánosi Marcell köz
Kalap u.
Kerék u. páros oldal.
Kéve u.
Királylaki út
Kórház u. 19-37.
Körte u.
Körtvélyes u
Kunigunda útja
Laborc köz
Laborc u.
Majoránna u.
Meggyfa u.
Nagymihály u.
Orbán Balázs u.
40-végig

Raktár u. 3-21; 4-20;
39-56.
Reviczky ezredes u.
2-24.
Sereg u.
Szentendrei út 2-36.
Szellő u. 2-10
Szél u. 1-25; 2-14.
Toldás köz
Váradi u. 1-15; 2-14.
Veder u.
Velence u.
Verhovina u.
Verőfény u.
Vihar köz
Vihar u. 2/b-től végig
Vörösvári út 13-végig
Zay út
Zeyk Domokos u.

ÓBUDAI gyermekvilág ÓVODA

Székhely: 1031 Budapest, Vitorla u. 6.
Tagintézmény: 1031 Budapest, Kanóc u. 3.
Telephely: 1031 Budapest Arató Emil tér 2.
Adam Mickiewicz
park
Aelia Sabina köz
Amfiteátrum u.
Arató Emil tér
Ányos u.

Csónakház u.
Kadosa u. 2-6.; 42-60;
55-59.
Kanóc u.
Keve u. 1-23.
Légió u
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Lőpormalom u.
Malomkerék u.
Marcus Aurélius köz
Nánási köz
Nánási út 1-45; 2-28.
Örlő köz

Örlő u. 1-23; 2-18; 20-tól
végig a páros oldal
Pákász u.
Péter u.
Platán-Liget lakókert
Pók u.
Római part
Római tér

Római út
Silvánus sétány
Sulyok u.
Torma Károly u.
Tóga u.
Varsa u.
Váci Mihály tér
Városfal köz

Városfal u.
Vitorla u.
Vízimalom sétány
Vízimolnár köz
Vízimolnár u. 1-37.;250.

Kiadja:
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat,
2022
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