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Kedves Szülők!
A tavasz közeledtével sok kisgyermeket nevelő család élete egy új fejezethez ér, gyermekük

óvodáskorúvá válik. A szülők ebben az időszakban szembesülnek az óvodaválasztás felelős-
ségteljes feladatával. Mindenekelőtt abban a kérdésben kell dönteniük, hogy beíratják-e óvo-
dába gyermeküket, vagy inkább várnak ezzel még egy, esetleg két évet. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is az „Óvodások leszünk” című kerületi kiadvánnyal kí-
vánunk segítséget nyújtani a hegyvidéki családoknak a megfelelő óvoda kiválasztásához. E ki-
adványban hasznos információkat találhatnak az óvodai beiratkozás feltételeiről, az óvodai
felvétel dátumáról, valamint a kerületi jelentkezés eljárásrendjéről és szükséges dokumentu-
mairól. Ugyanitt részletesen bemutatjuk a Hegyvidéki Önkormányzat fenntartásában működő,
továbbá az alapítványi és egyéb fenntartású óvodákat, valamint az óvodai körzeteket is.

Óvodáink életében a sokszínűség érvényesül, hiszen az óvodáskorú gyermekek nevelése
nem kötelezően előírt vagy egységes program szerint zajlik. Minden óvoda más és más elv sze-
rint folytatja nevelő munkáját. Van, ahol a környezettudatos életmód kapott nagyobb teret, van,
ahol a játék, a személyiségfejlesztés, a kapcsolatteremtés. Kiemelt célként fogalmazódik meg
minden óvodánkban a biztonságos közlekedésre nevelés, melynek feladatait mindennapi tevé-
kenységeikbe is beiktatták intézményeink.

Közös célunk és közös felelősségünk is, hogy a gyermekek harmonikus fejlődését, szemé-
lyiségük kibontakoztatását elősegítsük, figyelembe véve az életkori sajátosságaikat. Az óvo-
dák által összeállított bemutatkozó anyagok segítségével a szülők megismerhetik az óvodákban
folyó pedagógiai munkát, az adott intézmény nevelési céljait, összességében az óvodák peda-
gógiai arculatát. A fő tevékenységi területek mellett bepillantást szeretnénk nyújtani az ünne-
pek, a hagyományok világába, valamint tájékoztatjuk Önöket az óvodák által kínált szabadidős
programokról is.

Amennyiben további információra van szükségük, vagy személyesen szeretnének megis-
merkedni óvodáinkkal, a helyszínen az óvodavezetőink, óvodapedagógusaink készségesen
nyújtanak felvilágosítást Önöknek. A nyílt napokon gyermekeikkel közösen ismerkedhetnek
meg az óvodák mindennapjaival, bepillantást nyerhetnek az ott folyó nevelő-, oktatómunkába.

Az óvodai jelentkezés elsősorban az e-ügyintézési rendszer használatával, online történik,
amely rendszer igénybevételével egyéb ügyeiket is kényelmesebben intézhetik önkormányza-
tunknál. Amennyiben valaki az e-ügyintézési rendszeren kívül, személyesen kívánja benyújtani
az óvodai jelentkezését, arra külön nyilatkozat alapján van lehetőség.

Kerületünkben számos nem önkormányzati fenntartású óvoda működik, amelyekről szin-
tén átfogó tájékoztatást nyújtunk. Ezekről az óvodákról további tájékoztatót Önkormányzatunk
honlapján is olvashatnak.

Bízom benne, hogy kiadványunk és az óvodában tett látogatás alkalmával megismert pe-
dagógusaink megkönnyítik az óvodaválasztást, így segítségükkel az Önök nevelési elveihez
legközelebb álló és gyermekük számára legmegfelelőbb intézményt találják meg.

Pokorni Zoltán
polgármester
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Budapest Hegyvidék, 2019. január
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HIRDETMÉNY
az óvodai felvételekről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tan-
kötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról - továbbiakban rendelet - 12. §).

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik élet-
évének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme telje-
síthető (Nkt. 8. § (1)). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor
kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben
- amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő nap-
jától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai
kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazó rendel-
kezéssel együtt, hogy a gyermek külön eljárásban felmenthető. A napi négy órá-
ban óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (rendelet 20. § (2)).

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenn-
tartó - a szülő kérelmére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülmé-
nyei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentésre
irányuló kérelmet a szülő az óvodai beiratkozás időtartamának kezdő időpont-
jáig, vagy – ha a gyermek óvodai felvétele és beiratkozása korábban már meg-
történt – a nevelési év során terjeszthet elő.  
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A beiratkozás várható időpontja*: 
2019. május 6-10.

Beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított

személyi azonosítót,
• a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azono-

sító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3)), nem magyar
állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy
milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §),

• a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát, amennyiben a gyermek
sajátos nevelési igényű.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
• Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).
• A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének meg-

felelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására
tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2)).

• 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)).

• Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg il-
letékes - vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvo-
dában lehet (rendelet 20. § (1)).

• A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be
kell jelenteni.

• A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közö-
sen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megálla-
podása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha
a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlá-
tozta vagy megvonta.

* A végleges, Budapest Főjegyzője által meghirdetett időpontról az óvodák honlapján, a Hegyvidék új-
ságban, valamint a www.hegyvidek.hu-n kapnak tájékoztatást 2019. április 1-jét követően. 
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• Az óvodai jelentkezés elsődlegesen elektronikus úton, az önkormányzat
mint fenntartó által működtetett e-ügyintézési rendszeren keresztül  történik.
Az online és a személyes beiratkozás lehetőségeinek részletei az önkor-
mányzat honlapján (www.hegyvidek.hu), illetve az önkormányzat által meg-
jelentetett Óvodások leszünk című kiadványban olvashatók.

• Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzeti-
séghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy
magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. 

Nemzetiségi nyelvű óvoda a XII. kerületben (német):
Normafa Óvoda; 1121 Budapest, Normafa út 30-32.  

• A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény
247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő,
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

• A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körze-
tében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. 

• Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába je-
lentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető,
több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot
tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)). 

• Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az
óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda)
(Nkt. 49. § (3)). Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező fel-
vételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás
első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez
nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet követ-
keztetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózko-
dási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó
által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek
szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a fel-
szólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes
védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (ren-
delet 20. § (9)). Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó



Óvodások leszünk

9        2019/2020

által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot
nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szer-
vezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás
kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, illetve a fenn-
tartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a
gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé
a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen
lakik a kötelező felvételt biztosító óvodakörzetében, és ennek alapján az óvo-
dai felvétel megtagadható (rendelet 20. § (10)). 

• Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a dön-
tést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - írásban
értesíti a szülőket 2019. június 11-ig.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérel-
met nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes
iratával 8 napon belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a
fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenn-
tartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a köz-
léstől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. Az új gyer-
mekek fogadása a tanév - nevelési év első napjától folyamatosan történik.

SNI jegyzék megtekinthető és letölthető:
• Óvodások leszünk 2019/2020 című önkormányzati kiadványunkban
• www.hegyvidek.hu honlapon

Óvodák körzethatára megtekinthető és letölthető: 
• Óvodások leszünk 2019/2020 című önkormányzati kiadványunkban
• www.hegyvidek.hu honlapon.

Az első óvodai nevelési nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)
A nevelési év utolsó napja: 2020. augusztus 31.

Budapest Hegyvidék, 2019. január  
dr. Gottfried-Tusor Gabriella, jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ 
a 2019. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről

Tisztelt Hegyvidéki Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról,
hogy a Hegyvidéki Önkormányzat elsődleges célja, hogy valamennyi kérelmet
benyújtó család számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést. Ez a fenntar-
tóra - a kerületi magas gyermeklétszámból és az önkormányzati fenntartású
óvodai férőhelyek korlátozott számából fakadóan - jelentős feladatot ró.

Az óvodai nevelés a gyermek 3 éves korától kötelező, és az iskolába járás-
hoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kimondja, hogy a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó
- a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi kö-
rülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az óvo-
dai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyer-
mekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötele-
zett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben
vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai ne-
velésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyer-
meke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint il-
letékes jegyzőt.
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A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése
szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegy-
zőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan
gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kor-
mányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha
a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Jelentkezés rendje: 

I. Online jelentkezés:

A Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy elektroni-
kus ügyintézési lehetőségekkel, valamint ehhez kapcsolódó online fejleszté-
sekkel segítse az egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb hivatali ügyintézést. A
Polgármesteri Hivatal által 2016 januárjában bevezetett elektronikus ügyin-
tézési rendszer kiszűri a hibákat, minimalizálja a papíralapú kommunikációt,
ezáltal elősegíti a hivatal környezettudatosabb működését. Az ügyintézéshez
szükséges nyomtatványok az online rendszeren keresztül közvetlenül kitölt-
hetőek és leadhatóak.

Az e-ügyintézés regisztrációja: 

Az elektronikus ügyintézés, ezen belül az óvodai jelentkezés online benyújtása
is, előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációt az Önkormányzat e-ügyintézés
portálján, a https://eugyintezes.hegyvidek.hu/ oldalon lehet megkezdeni. Az elő-
zetes regisztrációt elvégző szülőnek ezt követően egyszeri alkalommal be kell fá-
radnia a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára, ahol megtörténik a regisztráció
véglegesítése a regisztráló szülő személyazonosító okmányainak bemutatásával.
Az azonosítás elvégezhető Ügyfélkapu segítségével is, ehhez a regisztráló szülőnek
az első belépés alkalmával a „Belépés Magyarorszag.hu” opciót kell kiválasztania.



Óvodások leszünk

12 2019/2020

A jogosultsághoz szükséges azonosítást követően a szülő számára nem csak
az óvodai beiratkozás, de az Önkormányzat egyéb elektronikusan intézhető
ügyei is elérhetővé, elintézhetővé válnak. 

Elektronikus óvodai jelentkezés:

Az óvodai jelentkezés előreláthatólag 2019. május 6. és 10. között lesz el-
érhető a kerületben életvitelszerűen élő, hegyvidéki lakcímmel rendelkező
természetes személyek számára, abban az esetben, ha gyermekük augusztus
31-ig betölti a 3. életévét.

Az óvodai jelentkezés elsősorban az e-ügyintézési rendszer használatá-
val online történik, amely rendszer igénybevételével egyéb ügyeiket is ké-
nyelmesebben intézhetik önkormányzatunknál. Amennyiben valaki az e-ügy-
intézési rendszeren kívül, személyesen kívánja benyújtani az óvodai jelent-
kezését, arra külön nyilatkozat alapján van lehetőség.

2016 májusa óta az elektronikusan intézhető ügytípusok listájában már az
óvodai jelentkezés is megtalálható, benyújtható a regisztrált ügyfelek szá-
mára.

Az online jelentkezés feltétele a már korábban részletezett előzetes re-
gisztráció, amely az elektronikus óvodai jelentkezés mellett lehetőséget biz-
tosít a szülőknek a személyes ügyintézés esetén felmerülő sorban állás
elkerülésére. 
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Ezen kívül megkönnyíti a későbbi – 2019. őszi – gyermekszállításra vo-
natkozó várakozási hozzájárulás igénylését, a menzakártya ügyintézését, il-
letve egyéb ügyek esetében is gyorsabb és olcsóbb kapcsolattartást tesz
lehetővé a szülő és a hivatal ügyintézője között.

Óvodai jelentkezés online folyamata:

Az elektronikus jelentkezést a szülő a Hegyvidéki Önkormányzat e-ügyin-
tézés oldalára való belépés után az óvodai jelentkezés gombra kattintva kezdheti
el. Az online űrlap kitöltése során csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát, TAJ kártyáját, illetve lakcímkártyáját elektronikus formában. Ameny-
nyiben szükség van rá, csatolható munkáltatói igazolás, védőnői nyilatkozat, bí-
rósági végzés, vagy a másik szülő írásos hozzájárulása a jelentkezéshez. Ez
utóbbi dokumentumokat utólag, hiánypótlásként is bekérheti az ügyintéző.  

Lehetőség van a jelentkezést késleltetve elküldeni, azt egy későbbi idő-
pontban folytatni, vagy akár visszavonni.

Az űrlap elküldése után az óvodai jelentkezést a rendszer továbbítja a
szülő által megjelölt óvoda vezetője felé, aki a gyermek felvételéről döntést
hoz. Erről a döntésről a szülő elektronikus formában értesül. 

Abban az esetben, ha a gyermek nem tölti be a 3. életévét augusztus 31-
ig, a rendszer nem jelentkezésként, hanem óvodai regisztrációként fogadja
be a kérelmet, és erről értesítő e-mailt küld a szülőnek. (Az óvodai regisztrá-
ció nem azonos az e-ügyintézés regisztrációjával!)

Az évközi óvodai jelentkezés elsődlegesen az online felületről indítható el
2019. július 1. és 2020. február 28. között, amint a gyermek betöltötte a 3.
életévét (itt is csak óvodai regisztrációról kap visszajelzést a szülő, amennyi-
ben a jelentkezés időpontjában a gyermek még nincs hároméves).

Abban az esetben, ha kérdése van a Hegyvidéki Önkormányzat e-ügyinté-
zés portáljához tartozó regisztrációval, belépéssel vagy egyéb ügyintézéssel
kapcsolatban, munkatársaink segítségét a (+36 1) 224-5900-as telefonszámon,
az 5916, 5395 vagy 5396-os melléken kérheti.

II. Személyes jelentkezés:

A szülő minden esetben a mellékelt „Nyilatkozat” kitöltésével (írásban)
kell, hogy jelezze szándékát a gyermek személyes óvodai felvételével kap-
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csolatban. A dokumentumot az Oktatási és Közművelődési Irodára kell pos-
tai úton eljuttatni, vagy szkennelve beküldeni a oktatas12@hegyvidek.hu
email címre, valamint lehetőség van azt személyesen leadni a Polgármesteri
Hivatal 28-as szobájában. Ezt követően kerülhet sor a „Hegyvidéki Jelentke-
zési lap” kitöltésére és leadására a választott óvodában. A harmadik életévüket
2019. augusztus 31. után betöltő gyermekek esetén a mellékelt „Hegyvidéki
Óvodai Regisztrációs lap” kitöltésére lesz lehetőség. 

A regisztrálás nem kötelező, sem óvodai felvételt, sem a későbbi felvételi
eljárásban előnyt nem jelent. A kitöltésekor feltüntetett adatok tájékoztatásul
szolgálnak az Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodája számára. A
2019. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2019/2020-as neve-
lési évre történik. Az első óvodai nevelési nap 2019. szeptember 2. 

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelent-
kezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. Az Nkt.
8.§ értelmében a 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel,
amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a kerületben lakó-
hellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek
óvodai elhelyezése megtörtént. 

Az újonnan érkező gyerekek fogadása – szabad férőhely esetén – az óvo-
dai nevelési évben 2020. február végéig az üres férőhelyek figyelembevéte-
lével történik. Az évközi jelentkezés az Oktatási és Közművelődési Irodán
nyújtható be, amint a gyermek betöltötte a 3. életévét. 

Kerületünkben az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai
feltételek a következők:

1. Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap
2. Gyermek és szülője személyi azonosítója, valamint a gyermek és a szülő

lakcímkártyával igazolt XII. kerületi lakcíme (lakóhelye vagy tartózkodási
helye)

3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata    
4. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (sze-

mélyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú jogosítvány) 
5. Gyermek TAJ kártyája
6. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

Az óvodában kitöltött jelentkezési lap nem jelenti egyben az óvodába tör-
ténő felvételt is. A gyermek óvodai elhelyezésekor – a várható túljelentkezé-
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sek miatt – nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy minden esetben az
Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.
A köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermekeket elsősorban abba az
óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője
dolgozik. Ez utóbbi jogosultság másodlagosságot jelent. Az erre vonatkozó jo-
gosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező.

Óvodai felvételt nyerhet a gyermek:
- körzetes óvodába
- szülő által választott óvodába
- szabad férőhellyel rendelkező önkormányzati fenntartású kerületi óvodába

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről – a kerület Jegyzője által
kijelölt időpontig – az adott intézmény vezetője döntést hoz. 

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szü-
lővel, legkésőbb 2019. június 11-ig. 

Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy a jelentkezéskor garanciát nem tu-
dunk arra vállalni, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk el-
helyezni a gyermeket. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét kö-
vető 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a kerület
Jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézmény vezetője ré-
szére kell átadni.

A felvételt követően az óvoda által meghatározott időpontban kerül sor a
gyermekek beiratkozására.

Jelentkezés ideje:

Az óvodai jelentkezés időpontját minden évben a kerület Jegyzője írja ki. 
A beiratkozás minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett
időpontban, a 2019/2020-as nevelési évre előreláthatólag 2019. május 6-
10. között történik. 

Elektronikus beiratkozás esetén a jelentkezés a beiratkozási időszakban hét-
főtől csütörtökig 0-24 óra között, pénteken 12 óráig nyújtható be. 
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Személyes beiratkozásra hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig; kedd, csütörtök:
14-17 óráig van lehetőség a választott óvodában. 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az ala-
pító okiratuk szerint jogosult óvodákról, azok elérhetőségéről, az alapító ok-
irata szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodáról és annak elérhetőségéről,
valamint az óvoda felvételi körzetéről az „Óvodások leszünk” című önkor-
mányzati kiadványban, az óvodákban kifüggesztett hivatalos hirdetményen és
az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu) is tájékozódhatnak.

További információ:

A fentieken túl az önkormányzat Oktatási és Közművelődési Iroda munka-
társai (224-5940), valamint az egyes óvodák vezetői tudnak tájékoztatást adni
telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is.

Budapest Hegyvidék, 2019. január 01.

Pokorni Zoltán
polgármester

Az óvodai felvételhez szükséges kitöltendő 
Nyilatkozatot, Jelentkezési lapot, Regisztrációs lapot, 

valamint a Jogosultságot igazoló nyilatkozatokat 
kiadványunk mellékleteként találják meg!
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JEGYZÉK
a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését integráltan ellátó 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat óvodáiról

Körzet
száma Óvoda neve, címe SNI (integrált ellátás)

1.

Városmajori Óvodák
1122 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék, 
Városmajor u. 59.

Ép értelmű, 
- megkésett beszédfejlődésű,
- hallássérült gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.

2.

Táltos Óvoda
1124 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék,
Lejtő út 41.

Ép értelmű, 
- koncentrációs nehézséggel,
- életvezetési nehézséggel 
küzdő gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.

3.

Süni Óvodák
1126 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék, 
Németvölgyi út 29.

Ép értelmű,
- gyengén látó,
- nagyothalló,
- beszédfogyatékos,
- akadályozott beszédfejlődésű,
- mozgáskorlátozott
(végtagredukciós fejlődési rend-
ellenességűek közül a részleges
egyoldalú felsővégtag-hiányos,
a petyhüdt bénulást okozó kór-
formák közül a gyengébb, tónus-
talanabb végtag izomzatú, hipo-
tóniás) gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.
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Körzet
száma Óvoda neve, címe SNI (integrált ellátás)

4.

Mackós Óvoda
1126 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék,
Németvölgyi út 46.

Ép értelmű,
- gyengén látó,
- nagyothalló
gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.

5.

Orbánhegyi Óvodák
1126 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék,
Orbánhegyi út 3/a.

Ép értelmű, 
- mozgássérült
gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.

6.

KIMBI Óvoda
1121 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék,
Tállya u. 22.

Ép értelmű,
- gyengén látó,
- nagyothalló,
gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.

7.

Zugliget Óvoda
1125 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék,
Zalai út 2.

Ép értelmű,
- beszédészlelés zavarával küz-
dő
- megkésett beszédfejlődésű,
- enyhe hiperaktivitású
gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.

8.

Normafa Óvoda
1121 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék,
Normafa út 30-32.

Ép értelmű,
- beszédfogyatékos
gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.
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Körzet
száma Óvoda neve, címe SNI (integrált ellátás)

9.

ELTE Gyakorló Óvoda
1126 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék,
Kiss János altábornagy u. 29.

(Nem önkormányzati fenntar-
tású intézmény, de a körzetek
között szerepel.)

10.

Hegyvidéki 
Mesevár Óvoda
1125 Budapest 

XII. ker. Hegyvidék,
Diós árok 1-3.

Ép értelmű
- hallássérült, 
- beszédfogyatékos,
- enyhe pszichés fejlődési za-
varral küzdő 
gyermekek.
Biztosítja a tehetséggondozást.

A fenti jegyzék a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszol-
gálatok működéséről 16. § (3) pontjának előírásai alapján készült.

Budapest Hegyvidék, 2019. január

Csepreginé Volosinovszki Mária
irodavezető



20 2019/2020

HEGYVIDÉKI 
MESEVÁR ÓVODA

Óvodavezető: Bátyai Éva
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.

Alsó Svábhegyi út 2.
Tel.: 393-51-90
E-mail: postmaster@hegyvidekimesevar.t-online.hu
Honlap: www.mesevarhegyvidek.hu

Csoportok száma Max/min.
csoportlétszám Férőhely száma

11 20-25 275

A Hegyvidéki Mesevár Óvoda gyönyörű, korszerűen felszerelt környezetben
várja a gyermekeket.
Az óvodában jelenleg tíz csoport működik.
A tornateremben rendszeres testedzésre nyílik lehetőség. 
A tágas kiszolgáló helyiségek kényelmesek, a fejlesztő és logopédiai szoba
nyugodt lehetőséget nyújt a külön foglalkozásokra. 
Udvara tágas, új, korszerű játékeszközökkel felszerelt, ahol egész éven át jó
levegőn mozoghatnak, játszhatnak a gyermekek. 
A fertőzéses megbetegedések megelőzésére sószoba áll rendelkezésre. Úgy
alakítjuk a napirendet, hogy minden gyermek heti két alkalommal részt ve-
hessen az ott folyó foglalkozásokon. 
Valamennyi csoportban 2 fő szakképzett óvodapedagógus, 1 fő dajka biz-
tosítja a nyugodt, szeretetteljes körülményeket a kicsiknek. A pedagógiai
munkát 3 fő pedagógiai asszisztens segíti. 
Az óvodában óvodatitkár és segítő munkatársak látják el az egyéb feladatokat. 
A gyógypedagógus végzettségű fejlesztőpedagógus külön foglalkozás kere-
tében fejleszti azokat a gyermekeket, akik segítséget igényelnek. 
Óvodapszichológus kollégánk és a logopédus támogatja az óvodai nevelést. 

Hegyvidéki Mesevár Óvoda
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A logopédus a beszédkorrekcióra
szoruló gyermekekkel foglalkozik.
A gyermekek egészséges étkezteté-
sét a FH Gasztro Kft.  konyhája biz-
tosítja, a táplálékallergiás gyer-
mekek ellátását dietetikus felügyeli.
Az óvoda hétköznap 630-1730 órá-
ig fogadja a gyermekeket. 

Az óvoda nevelési programjának lényegét az alábbiakban foglaljuk
össze:

• Játék: Az óvodai nevelés folyamatában a szabad játék a nevelési célok el-
érésének legfőbb eszköze, ezért útkeresésünk, fejlesztő módszertani tevé-
kenységünk elsősorban erre alapoz. Az alapvető szokások megteremtésével
olyan érzelmi biztonság kialakítására törekszünk, amelyben a játék, mint az
óvodás gyermek elsődleges tevékenysége kap fő szerepet. A gyermek játékát
értő szeretettel figyelve kísérjük végig azt az utat, amit megtett, s azt, amit
még meg kell tennie. A munkánk során arra törekszünk, hogy a közös játék
és a jól kiválasztott játékszerek nevelésünk legfontosabb közvetítő eszközévé
váljanak.

• A minket körülvevő világ tevékeny megismerése: Tudjuk, hogy az óvodás-
kor a legalkalmasabb az alapvető szokások megalapozására, éppen ezért na-
gyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, a környezettudatos nevelés
fontossága, környezettudatos magatartás megalapozása.

• Az egészséges életmódra nevelés: Kiemelten kezeljük az egészséges élet-
módra nevelést, az óvodás gyermekek testi-lelki gondozását, amelyben a
mozgásfejlesztést, mint a gyermeki lét egyik feltételét vesszük figyelembe.
Törekszünk az egészséges táplálkozás elősegítésére, a táplálékallergiások
megfelelő ellátására.

• A gyermeki személyiség egyéni fejlesztése a komplex nevelési folyamatban:
Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség szabad kibontakoz-
tatása egyéni ütemeltolódásokkal és természetes szükségleteikkel összhangban
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a kéz, nyelv, fantázia segítségével a mozgásos-manuális, művészeti területeken
keresztül valósul meg. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki
megfelelő gondoskodást és nevelést. Olyan körülmények közt fejlődhessen,
mely igazodik egyéni szükségleteihez. Ezért olyan légkört és feltételeket te-
remtünk, hogy az a gyermek is eredményesen fejlődjön, aki valamilyen okból
lemaradt társaitól, korosztályától, valamiben kiemelkedőbb, mint társai.

Programunk megvalósításának célja:

• A kisgyermek örömmel járjon óvodánkba, érezze jól magát.

• A nevelés, oktatás folyamatában nagy szerepet tulajdonítunk a családnak, ezért
céljainkat a családokkal együttműködve, közösen kívánjuk megvalósítani.

• A játék és az alkotótevékenységek során alapkészségeik, kézügyességük,
megfigyelőképességük, figyelmük, esztétikai ízlésük fejlesztése.

• Egészséges és az egészség megóvására törekvő, szellemileg érett, érdeklődő,
fogékony, nagy tudásvágyú, gazdag ismeretanyaggal rendelkező, kiegyensú-
lyozott személyiségű gyermekek nevelése.

• A gyermeknek minél több élményhez juttatása és természetes kíváncsisá-
gának kielégítése, a legfőbb tevékenységen, a játékon keresztül.

• A magyar nyelv, a helyes beszéd megtanítása.

• A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és pszichés érett-
ség kialakítása.

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált és egyéni fejlesztése. 

A megvalósítás módja:

A valódi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Ennek megfelelően
készítjük el éves nevelési tervünket, tervezzük mindennap tevékenységeinket,
programjainkat.
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Ünnepkörökre tervezzük foglalkozásainkat és kiegészítő tevékenysége-
inket is. 
Élményszerző kirándulásokat szervezünk, melynek során a gyermekek köz-
vetlenül tapasztalhatják a körülöttünk lévő világot. 
Lehetővé tesszük, hogy a szülők részt vegyenek a csoport munkájában, ötlete-
ikkel, gyakorlati munkájukkal. Velük együtt alakítottuk ki hagyományainkat.
• Születésnapok  
• Alma- vagy szőlőszüret gazdaságban 
• Márton-nap
• Mikulás várás
• Adventi, karácsonyi készülődés
• Luca napi népszokások 
• Karácsony
• Farsang
• Mesevár hét – az egész hét a mese jegyében zajlik
• Húsvét
• Anyák napja
• Gyermeknap. Egész napos kirándulást szervezünk
• Évzáró
• Nemzeti ünnepeink

A természet védelme kapcsán jeles napjaink:
• Víz világnapja
• Föld napja
• Madarak, fák napja

Az ünnepek alkalmával a szülők és óvónők közösen ajándékozzák meg a
gyermekeket énekkel, bábelőadással, zenedélutánokkal. Ajándékot készítünk,
sütünk-főzünk a gyermekekkel. Játszóházat szervezünk a szülők részvételé-
vel, közösen készítjük el az ünnepi díszeket, jelképeket.
• Évente egyszer családi kirándulást szervezünk. 
• Meghívunk bábelőadókat, zenekarokat, művészeket, ezáltal biztosítva
azt, hogy a gyermekek minél több élményhez jussanak. 
• Előadásokra, koncertekre múzeumba, állatkertbe megyünk.
• A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai „Ma-
dárovi” foglalkozásokat tartanak a gyermekek számára.
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Az óvodában a délutáni időszakban lehetőséget adunk külön foglalkozásokra,
szülői igények alapján, aktív nevelési időn túl. Ezeket külsős szakemberek
tartják, a szülőkkel való megállapodás alapján. Szem előtt tartjuk azt, hogy
a gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges nyugodt óvodai lég-
kör, az óvodai nevelés alapfeladata ne sérüljön. 
Ezek a lehetőségek programunkhoz illeszkedően - kiemelve az egészséges
életmódra nevelés célkitűzéseit - az alábbiak: 
• Ovi foci
• Néptánc
• Buborék torna
• Judo
• Sakk
• Jazz balett
• Úszás – intenzív 2 hetes kurzusokban, június elején a nagyobbaknak és a kö-
zépsősöknek.
• Katolikus és református hittan (amennyiben igény van rá, 5 éves kortól)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeiket nyílt napunkra:
2019. április 17-én délelőtt 9 és 11 óra között.

Valamennyi munkatársam nevében:
Bátyai Éva

óvodavezető
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A KIMBI Óvoda, a budai hegy-
vidék egyik legszebb óvodája
1983-ban épült. 2013-tól uniós
pályázati forrásból és a fenn-
tartó önkormányzat támogatá-
sával három új csoporttal,
többfunkciós teremmel, a régi
épületrész teljes felújításával,
az eredeti építészeti értékeit
megtartva és az uniós előírá-
soknak megfelelő korszerű, biz-
tonságos környezettel várjuk a
gyermekeket. Udvarunk a szab-
ványoknak megfelelően kialakított játékterekkel, játszótéri eszközökkel, ud-
vari foglalkozatókkal felszerelt. Az ősgesztenyés parkban kialakított udvar
és napvitorláink árnyékot biztosítanak  a nyári meleg napokon. A kert kiala-
kításánál elsődleges célunk volt a hangulatos, nyugodt játékterek, teraszok,
udvari foglalkoztatók biztosítása az egész napos nevelő munkához.
Az óvoda kertjében található Madárbarát tanösvény lehetőséget nyújt a ter-
mészetvédelem iránti fogékonyság megalapozásához, az egyedi tervezésű
“Mezítlábas-ösvény” prevenciós és lábboltozat erősítő, valamint a minden-
napos tornához is segítséget nyújt a melegebb napokon. 

KIMBI ÓVODA

Óvodavezető: Gallina Ilona
Cím: 1121 Budapest, Tállya u. 22.
Tel.: 375-25-21
E-mail: kimbiovi22@gmail.com
Honlap: www.kimbiovi.hu

Csoportok száma Átlagos
csoportlétszám Az óvodások száma

7 20-25 160

KIMBI Óvoda
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Különálló tornatermünk és óvodánk első vezetőjéről elnevezett többfunkciós
termünk nemcsak a sportolásra, tevékenységek megtartására kiváló, hanem
hagyományaink, ünnepélyeink meghitt színteréül is szolgálnak. 

Gumiburkolattal borított görkorcsolya pályánkon nem csak a görkorcsolyá-
zás alapjaival ismerkedhetnek a gyerekek, de a biztonságos közlekedés sza-
bályait is elsajátíthatják. A csoportszobák hangulatos, teraszkapcsolatos
kialakítása, a csoportszobai játék- és fejlesztőterületek felszereltsége, a napi
tevékenységeket szolgáló eszközfelszereltség minden igényt kielégítő.

Pedagógiai hitvallásunk
Valljuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.
Ebben a KIMBI Óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet vál-
lal. Nevelésünk középpontjában a gyermeki kíváncsiságból eredő tapaszta-
latszerzés, valamint a gyermekek szeretetteljes gondoskodásán és különleges
védelmén alapuló, a gyermek, mint fejlődő személyiség elsődleges szempont-
ként meghatározott, tervezett pedagógiai munka áll. Lépésről lépésre, a sajá-
tos fejlődési ütem támogatásával, az egyéni árnyalatok és specialitások fi-
gyelembe vételével kívánjuk megvalósítani a gyermekek fejlesztését. 

Szeretetteljes, a gyermekek érdekein, jogain alapuló, a családdal együttműkö-
dő óvodai nevelésünk célja:

• Egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára.
• Egészséges életvitel, prevenció, mozgás lehetőségének biztosítása.
• Az óvoda hagyományaira épülő viselkedési kultúra átadása. 
• A gyermek egyéni üteméhez igazodó fejlesztés.
• Szabad játék előtérbe helyezése.
• Tehetségek kibontakoztatása.
• Élmény nyújtásával tevékenységre épülő tanulás.
• Környezettudatos magatartás megalapozása, a fenntarthatóságra nevelés.
• Fejlettségi szint szerinti iskolakezdés biztosítása.

A készségek, képességek, kompetenciák fejlesztésére az életkori sajátossá-
gok figyelembe vételével naponta 9.00 és 11.00 óra között szervezünk tevé-
kenységeket az alábbi fejlesztési területeken:
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• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
• Mesélés, verselés
• Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
• Irányított mozgás (testnevelés), görkorcsolya
• Külső világ tevékeny megismerése - környezet és matematikai jellegű ta-
pasztalatok

Tehetséggondozás
Tehetségek kibontakoztatására gyer-
mekeinknek tehetségtámogató szakkö-
röket szervezünk nagycsoportos kortól,
heti egy alkalommal, délelőtt. Olyan
művészeti, tudományos-ismeretgazda-
gító, személyiségformáló gyermekcso-
portokat szervezünk, melyeknek érték-
közvetítő és kulturális tartalmakat is
adó tehetségtámogató jellegük van.

A pedagógusok megfigyeléseik, felméréseik alapján tesznek javaslatot a szü-
lőknek a tehetségtámogató szakkörön való részvételre.
A gyermekeknek az alábbi szakköröket szervezzük:
• Kézműves csoport
• Néptánc csoport
• Drámajáték-színjátszó csoport
• Természetbúvár, környezetvédelmi csoport

Az aktív nevelési időn kívül az alábbi  foglalkozások, melyek a gyermekek
és a szülők egyéni igényeinek megfelelően választhatók:
• Gyermek angol
• Játékos gyermektorna és speciális prevenciós, tartásjavító és lábboltozat
erősítő torna
• Ovi Judo
• Ovi Sí

Különlegességünk az évente két alkalommal megszervezésre kerülő szántódi
sport, kézműves és környezeti tábor.
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A KIMBI Óvoda egy sárkányról kapta a nevét, mely-
nek születésnapját évente a gyermeknapon ünnepeljük
meg.
A gyermekek külső megjelenésében is megnyilvánul a
KIMBI összetartozás, hiszen óvodásaink az ünnepélye-
ken fehér galléros, a sportrendezvényeken pedig színes
KIMBI sárkányos pólóban vesznek részt.

Személyi feltételek
Homogén életkorú csoportjainkban két szakképzett, főiskolai diplomával ren-
delkező óvodapedagógus várja a gyermekeket. Minden csoportban a peda-
gógiai munkát és a gondozási feladatokat szakképzett óvodai dajkák segítik.
Nevelőmunkánkat a csoportok összetétele és szükségszerűsége alapján két
pedagógiai asszisztens is támogatja. A gyermekek optimális fejlődéséhez saját
fejlesztőpedagógusunk munkája is hozzájárul.

Óvodánkban utazó logopédus és gyógytornász szakemberek segítik a rászo-
ruló gyermekek fejlesztését.

KIMBI Közösségünk:
Kéthavonta egy alkalommal várjuk a szülőket a KIMBI Közösségi Klubban,
ahol az előadások, vitatémák, ismeretterjesztő projektek mellett a legfonto-
sabb célunk a közösségépítés.

Büszkén viseljük az alábbi elismerő címeket:
• Zöld Óvoda
• Nárcisz Óvoda
• Madárbarát Óvoda
• Biztonságos Óvoda

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és leendő KIMBI óvodást
KUKUCSKA Napunkra, ahol játszóház várja a kicsiket óvodapedagó-

gus felügyeletével.

A KUKUCSKA NAP időpontja: 
2019. április 9. kedd, 9-11 óra között
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A Mackós Óvoda a XII. kerület szívében, a Németvölgyi úton található. 1931-
ben épült, az általános iskolával egy épületben helyezkedik el. Az eredetileg

3 csoportos óvodát a 80-as évektől bővítették, majd 2006-ban átépítették.
Jelenleg a földszinten 4, az emeleten 2 csoportszoba kap helyet. 2009 nyarán
megújult az óvoda bejárata, elkészült a 76 m2-es tornaterem, mely a mozgás-
igény kielégítését, a testnevelés magas szintű szervezését segíti elő. 
Az óvodapedagógusok a kor igényeit kielégítő nevelői szobában készülhet-
nek fel munkájukra. A régi tornateremből szülői és alapítványi támogatással
sószobát alakítottunk ki. 

MACKÓS ÓVODA

Óvodavezető: Budaházi Márta
Cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 46.
Tel.: 356-05-28
E-mail: mackosovoda@gmail.com
Honlap: www.mackosovoda.hu

Csoportok száma Csoportlétszám Az óvodások száma

6 25 150
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A gyermekek kis létszámú csoportokban látogatják, míg a családok a délutáni
időszakban vehetik igénybe a légúti megbetegedések megelőzése érdekében.
A fejlesztő tornaszoba 2011 januárjára készült el.
Óvodánk udvara az urbanizációs ártalmaktól teljesen elzárt terület, mely az
év minden szakában biztosítja a gyermekek számára a játék, a levegőzés és
az egészséges testedzés lehetőségét.
Örökös Zöld Óvodaként kiemelten fontosnak tartjuk a fenntarthatóságra ne-
velést változatos környezetben (tankert, veteményes, halas tó, komposztálás,
kirándulások, kísérletezési lehetőségek, stb.). 
A környezeti nevelésben a cselekvés útján szerzett tapasztalatok, élmények
megszerzését gazdag eszköztárunk biztosítja. Intézményünkben tizennégy
főiskolai végzettségű óvodapedagógus dolgozik – ebből egy fejlesztőpedagógus
végzettségű, egy fő drámajáték vezető és tanító, egy környezeti nevelő, egy
felsőfokú jeltolmács, egy óvodai szakértői, valamint két fő közoktatási vezető
másoddiplomával rendelkezik.
A nevelő munkát hat szakképzett dajka, pedagógiai asszisztens, konyhai dol-
gozó, kertész és óvodatitkár segíti. Gyermekszeretetünk, szakértelmünk, kép-
zettségünk, segítőkészségünk, türelmünk megkönnyíti a gyermekek óvodai beil-
leszkedését és magas hatásfokkal biztosítja a folyamatos, zökkenőmentes fej-
lődésüket, felzárkóztatásukat és tehetséggondozásukat.

Helyi pedagógiai programunk: Egészség – Környezet – Hagyomány

Valljuk: 
Az egészséges életmódra nevelés, a hagyományőrzés és a környezeti ne-
velés a játékba épülve, tevékenységeken keresztül segítik az alapkészségek
elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlődését, fejlesztését.

Az egészséges életmód korszerű értelmezése ad alapot a gyermekek testi,
lelki, értelmi képességeinek egyéni és életkor specifikus alakításához. A gyer-
meki szükségletek kielégítésével, a helyes életritmus megszervezésével és az
ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel, szokások kialakításával biz-
tosítjuk a megfelelő életmódot.
A környezeti nevelés elősegíti a természettel kapcsolatban kialakítandó helyes
viszonyulásokat, a pozitív érzelmi beállítódást. Fontosnak tartjuk az élőlé-
nyek és a természet tiszteletét, szeretetét, az ember munkája révén létrehozott

Mackós Óvoda
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A hagyományőrzés lehetőségeinek kihasználásával közvetítjük a gyermekek
felé a magyar népi kultúrát. Nevelőmunkánkban érvényre juttatjuk a népi és dra-
matikus játékok, népdalok, népmesék, népi mondókák és a kézművesség sze-
mélyiséggazdagító hatását. A gyermekek fejlődését, iskolai életük zökkenőmen-
tes kezdését e hármas egység működtetésével segítjük elő.

Tehetséggondozás céljából iskolába készülő tanköteles gyermekeink az év fo-
lyamán forgó rendszerben műhelyfoglalkozáson vesznek részt (Gondolkodó,
Madarász, Dráma, Képzőművész, Néptánc műhely). A műhelyfoglalkozáso-
kon többoldalú tapasztalatszerzési és együttműködési lehetőségeken keresztül
a gyermeki érdeklődés irányultságának alakítása folyik.

Együttnevelés a családi házzal
A gyermekek fejlődését a szülőkkel együttműködve, a családi nevelésre épít-
ve, azt kiegészítve támogatjuk. Nagymértékben hozzájárulnak az együttgon-
dolkodás, az azonos elvek szerinti nevelés alakításához a Családi Műhelyek,
melyeket havonta egyszer, szerdánként a délutáni órákban szervezünk.

Macikonyha
Egészséges ételeket készítünk és fogyasztunk el együtt. Fontosnak tartjuk az
egész család bevonását, a kulturált étkezési szokások erősítését az időszak
aktuális jeles napok hagyományaihoz, szokásaihoz igazodva.

Fondóka Műhely
A családok itt is közösen ismerkednek a népi kismesterségek technikáival,
jeles napokhoz kötődő kézműves tevékenységekkel. Közben az illeszkedő
hagyománykör népdalait, mondókáit és szokásait elevenítjük fel.
Óvodánk életében való aktív részvételre ad lehetőséget a szülők bekapcsoló-
dása a témahetek feldolgozásába, a „Szülői játszó délelőtt”, illetve a „Testvér-
játszó délután”. Farsangunkon a szülők jelmezbe öltözve vesznek részt. A
mindennapok nevelőmunkájába enged betekintést a „Nyílt délelőtt”, vala-
mint a csoportokról készült videófelvétel. 

értékek megbecsülését és a közvetlen környezet rendjének megóvását. Lehe-
tőséget teremtünk arra, hogy minél több élményt, tapasztalatot gyűjtsenek a
gyermekek saját természeti és társadalmi környezetükben.
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Minden évben vendégül látjuk csoportjainkban a nagyszülőket. A tavaszi
„Zöld családi sportnap”, az Anyák napi ünnepünk, a csoportok által szerve-
zett évzáró kirándulásaink, az iskolába készülők búcsúztatásával egybekötött
„Nyitva van a Fondóka” és a családi udvarrendezés mind az óvoda és a csa-
lád kapcsolatának szorosabbra fűzését szolgálja.

Fakultatív tanfolyamaink (igény és lehetőség szerint évente változhat):

Játékos gyermektorna: Szakképzett óvodapedagógusok tartják, fejlettség sze-
rinti csoportokba szervezve.
Úszásoktatás: A Testnevelési Egyetem uszodájában, szakoktató vezetésével
– óvónői kísérettel.
Foci: A Baráti Bőrlabda FC fociedzői tartják az óvoda tornatermében.
Néptánc: Hivatásos néptánc oktató vezeti, tekerőlantos kísérővel.
Balett: Balettoktató vezetésével előkészítő.

BETEKINTÉSI LEHETőSÉGEK:

Tájékoztató szülői értekezlet: 2019. április 25. csütörtök 16.30 
Bocs-Váró: 2019. április 25. csütörtök  délelőtt 8.30 – 11 óráig

délután 15.50 – 16.30 

Szeretettel várjuk az óvodába készülő gyermekeket és szüleiket.

Budaházi Márta óvodavezető és kollégái
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Intézményünk a Normafa közelében helyezkedik el. Földrajzi adottságai ki-
magaslóak és különleges lehetőségeket nyújt a gyermekek számára.
Óvodánk két épületben foglal helyet, melyet a 21-es és 21/a-s autóbusszal
könnyen meg lehet közelíteni.

Sajátos adottságaink:
• Rendkívül tiszta, friss a levegő.
• Fő közlekedési utaktól ideális távolságban helyezkedik el.
• Az óvodánkat erdős terület, ősfák ölelik át.
• Udvarunkon egyedi növény- és állatvilág található.
• Óvodáinkban fedett teraszaink lehetővé teszik, hogy nyáron kint étkezzenek
a gyermekek, esős időben is levegőzhessenek.
• Gyermekeink rendszeresen kirándulnak, sétálnak a Svábhegy nevezetessé-
geit megismerve.

Személyi feltételeink
Óvodapedagógusaink munkáját fejlesztőpedagógus, gyermekszerető pedagó-
giai asszisztensek, dajkák, kertészek és óvodatitkár segítik. Az intézmények-

NORMAFA ÓVODA

Óvodavezető: Doba Csilla
Óvodánk telephelyeinek címe:
Székhely: 1121 Budapest, Normafa út 30-32.
Tagóvoda: 1121 Budapest, Őzike út 32.
Tel.: 395-88-84, 275-47-99
E-mail: normafaovoda12@gmail.com

ozikeovoda@gmail.com
Web: www.normafaovoda.eu

Csoportok száma Csoportlétszám Az óvodások száma

10*(6+4) 25 250
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ben kettő logopédus javítja a
gyermekek beszédét, hangkép-
zését. 
Nevelésünk alapjának a gyer-
mekek releváns szükségleteit és
mindenekfelett álló érdekeit
tartjuk.
Célunk szeretetteljes, érzelmi
biztonságot nyújtó, a gyerme-
kek egyéni érdekeit szem előtt
tartó, élménygazdag óvodai ne-
velés.

Pedagógiai Programunk  főbb
hangsúlyai:
• Az egészséges, civilizációs ár-
talmakat megelőző életmódra
nevelés.
• A környezeti kultúra megala-

pozása (ami életmódot, gondolkodást,viselkedésmódot foglal magába).

Olyan óvodai környezet kialakítására törekszünk, ahol a gyermekek nagyon jól
érzik magukat, és naponta átélik a környezet szépségeit, annak emberre gya-
korolt hatásait. Közben felelősséget vállalnak magatartásuk és tetteik követ-
kezményei után.

Konkrét megvalósulás elemei:
• Folyamatos, nyugodt napirend;
• A gyermekek aktivitását, tevékenységét előtérbe helyező módszerek és érzék-
szervekre ható szenzitív környezetpedagógia alkalmazása.
• Kora tavasztól késő őszig a nap nagy részét kint töltve az udvaron, de a téli
időszakban is naponta levegőzve, növelve a gyermekek edzettségét;
• A változatos terep adta lehetőségeinket kihasználva történik a gyerekek moz-
gásfejlesztése;
• A „Szív kincsesláda” program alkalmazása a nagycsoportokban;
• Gyümölcs, zöldség napi fogyasztása

Normafa Óvoda
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• „Bio”hetek tervezese („Rágcsa” napok, aroma mécses stb.)
• A tevékenységek megszervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek egyéni
fejlődési ütemét. 
• Sószobában töltött aktív idő.

A Normafa úton és az Őzike úton is a sószobában parajdi só felhasználásával
van lehetőség a gyermekek immunrendszerének erősítésére, ahol minden cso-
port heti 2 alkalommal fejlesztő játékokon, irodalmi és zenei fejlesztő foglal-
kozásokon vesz részt.

Havonta mennek a csoportok sétálni a környékre az óvoda által kidolgozott
Hegyvidéki séták program alapján. 

A gyermekek mozgásigényének kielégítését kültéri fajátékok, gumitéglás lab-
dapálya és mindkét telephelyen jól felszerelt tornaszoba teszi lehetővé.

Kiemelten jelenik meg „Zöld Óvodaként” nevelési programunkban a kör-
nyezeti nevelés, ami áthatja mindennapjainkat, az egész óvodai életet. Ős-
honos fafajok közül évente választanak a csoportok udvarrészükön egy fát “Mi
fánk” eseményen, (hárs, bükk, tölgy, juhar stb.), amit alaposabban megfigyel-
nek, megismernek.



Normafa Óvoda

36 2019/2020

Téli időszakban “Madárkarácsonnyal” a kert madaraira is gondolunk.

Az óvodai évek során a gyermekek
• felfedezik az élő, élettelen környezeti tényezők összefüggéseit;
• az erdőt, mint élőhelyet megismerik;
• az évszakokhoz kapcsolódó kerti munkában vesznek részt.
• Védett növényeket, állatokat (keltike, mókus, szarvasbogár, stb.) láthatnak,
10-14 féle madarat figyelnek meg az óvoda kertjében.

Évek óta működik külső szakember (ornitológus) vezetésével „Természetbú-
vár ovi” az 5-6 évesek csoportjában. Környezeti nevelő munkánkkal törek-
szünk, hogy a hozzánk járó gyermekek naponta éljék meg a harmóniát önma-
gukkal és környezetükkel.

Olyan környezetet teremtünk számukra, melynek rendjét képesek átlátni, amely
számukra érthető, kiismerhető, barátságos világot jelent. 
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Óvodánkban kerül megrendezésre minden évben a kerületi óvodások nagy-
csoportosainak Fülemile Környezeti Találkozója.
Családokkal való együttműködés nagyon fontos számunkra. Partner napok
szervezésével a családok megismerhetik és közvetlenül átélhetik az óvoda min-
dennnapjait. A szülőkkel való együttneveléssel adjuk meg a legoptimálisabb le-
hetőséget, fejlesztést és tartalmas óvodai éveket a gyermekek számára.

A szülőkkel való kapcsolattartásunkban nyitottságra, őszinteségre, együttmű-
ködésre törekszünk. Lehetőséget biztosítunk számukra nevelő munkánk folya-
matos megismerésére közös programjainkon, melyek:

• családi játék délelőtt,
• kertrendezés,
• Márton napi lámpás felvonulás
• Családi hétvégi sportnap
• barkácsdélután,
• karácsonyi játék délután,
• farsangi versenyjátékok, táncház,
• Föld napi kertépítés, virágültetés, virágvásár
• húsvéti kézműves délelőtt,
• partner napok,
• kerületi családi rendezvények.

A hagyományos óvodai ünnepeken kívül nagy jelentőségük van programunk-
ban a „zöld ünnepek”-nek (állatvédelmi nap, természetvédelmi hónap, Víz
napja-vándornap, Föld napja, Madarak és fák napja, környezetvédelmi világ-
nap), melyeken tevékenyen részt vesznek a családok is.

A szülők igényeit egyeztetve óvodai időn kívül tanfolyami rendszerben van le-
hetőség a középső és nagycsoportosok számára mindkét telephelyen játékos
gyermektornára, néptáncra, intenzív úszásra, hitoktatásra, a tagóvodában ovi-
foci foglalkozásokra és a székhelyóvodában judo foglalkozásra is.

Azoknak a családoknak, akik nevelési törekvéseinkkel egyetértenek, felajánl-
juk óvodás korú gyermekeik óvodai ellátását, nevelésükben való segítő együtt-
működésünket.
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A májusi beiratkozást megelőzően nyílt délelőttünk lesz a székhelyen:
2019. április 8-án (hétfő),

a Tagóvodában: 2019. április 9-én (kedd) délelőtt 9.30-11.30 óra között.

A kerületben lakó szülők gyermekükkel együtt ismerkedhetnek 
óvodáink nevelőmunkájával.

Minden érdeklődőt és leendő óvodást 
szeretettel vár a Normafa Óvoda.
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ORBÁNHEGYI ÓVODÁK

Óvodavezető: Imrikné Krébecz Anita
Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/a 
Telefonszám: 214-82-45,
Tagóvoda: 1126 Kiss János altb. u. 31-33/a
Telefonszám: 70/337-2915
E-mail: orbanovi@gmail.com
Honlap: www.orbanhegyiovoda.hu

Csoportok száma Csoportlétszám
4 + 4 25

Székhely óvodánk területére lépve az ide látogatót nagyon kellemes, szemet
gyönyörködtető látvány fogadja: rövid szolgalmi útból a nagy, füves, parko-
sított kert, a sok örökzöld növény és fa – melyek megszűrik a városi levegőt.
Tovább haladva az óvodaépület, majd játszóudvarunk található. 
Az óvoda épületének emeletén található korszerű, jól felszerelt, tágas torna-
termünk. A fenntartó által jóváhagyott költségvetésből, pályázati pénzből és
az óvoda alapítványának támogatásából beszerzett mozgásfejlesztő játékok és
eszközök nagy választéka áll rendelkezésünkre a gyermekek játékos és vál-
tozatos fejleszéséhez.
A Kiss János altábornagy utcából számozódó, de a Beethoven utca felől meg-
közelíthető tagóvodánk 2015. szeptember 1-én nyílt meg, ahova jelenleg 4
csoportba összesen 102 gyermek jár. A teljes körűen korszerűsített épületben,
az első emeleten helyezkedik el az óvoda. Tágas, világos, vidám hangulatú
belső terekkel és egy nagy tornateremmel rendelkezik, ahol fejlesztőpedagó-
gus és utazó rendszerben logopédus is foglalkozik a gyermekekkel. Pedagógiai
Programunk azonos, hagyományainkat ott is éltetjük, de a sajátos adottsá-
gokra igyekszünk új programokat is bevezetni. Empatikus óvodapedagógu-
saink mindegyike főiskolai végzettséggel rendelkezik, többüknek szak-
vizsgája is van. 

Óvodánk mottója: BIZALOM, SZERETET, CSALÁDIAS LÉGKÖR

Orbánhegyi Óvodák
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Az Óvodai nevelés országos alapprogramja kimondja: „…a gyermek nevelése el-
sősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet
játszanak”. Valamint meghatározza, hogy: „Az óvodai nevelés gyermekközpontú,
befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására tö-
rekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.” Úgy vall-
juk, hogy a pedagógus az intézményi nevelési folyamat legfontosabb tényezője.

A társadalmi célok és normák a pedagógus közösség közvetítésével és a ne-
velő személyiségén át jutnak el a gyerekhez. Ebben a folyamatban a nevelőtes-
tületben jellemző értékek és az érzelmi légkör – mint saját tapasztalat – meghatá-
rozó szerepet játszik. Ha oldott, megengedő, segítő légkör jellemzi az óvoda felnőtt
közösségét, szinte bizonyos, hogy a gyerekcsoportban is hasonló tapasztalható. 

Minden gyermek egy egyedülálló csoda. Már ő is tele van jó és rossz tulaj-
don-ságokkal. Segítenünk kell abban, hogy pozitív tulajdonságainak erősíté-
sével folyamatosan visszatérő sikerélményhez jusson. Elsődleges szempont,
hogy a gyerek jól érezze magát az óvodában. Testi, lelki, szellemi szükségle-
tét elégítse ki a megismerési folyamat, s elmélyülhessen a cselekvésben. Ezért
fontos a játékosság, a cselekedtetés, a felfedezés és a motiváció. Önként ve-
gyen részt a tevékenységben, azonosuljon a feladattal, akkor tekinti könnyen
magáénak.

Az óvodai nevelés során kiemelten foglalkozunk az alábbi területekkel:
• egészséges életmód;
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
• a környezet megismerése, megszerettetése, megóvása.

Szeretnénk kialakítani a helyes magatartásformákat, megalapozni, hogy fel-
nőve majdan továbbra is igényük legyen az ilyen típusú életvezetés.

Az udvar adottságai révén folyamatosan tudjuk figyelni a természet változá-
sait, a növények fejlődését. A nagycsoportosok konyhakertjében évelő növé-
nyeken kívül virágokat, zöldségeket vetnek és palántáznak, melyeket egész
éven át ápolnak, a termést a kisebbekkel együtt, közösen fogyasztják. Ezek a
tevékenységek nemcsak ismereteket nyújtanak, hanem érzelmi életüket is
gazdagítják, mert nap mint nap örömforrások a gyermekek számára.

Orbánhegyi Óvodák
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Óvodánk sajátos arculata főleg hagyományaink kialakításából és a külön-
böző, ismétlődő programok megszervezéséből, megtartásából formálódik:

• A tanévkezdést követően a hagyományos tábortűz gyújtása nagyon jó alka-
lom arra, hogy gyermekeink szülei egy kötetlen énekléssel, beszélgetéssel
jobban megismerhessék egymást. Erre a programra az iskolába távozott gye-
rekeink is meghívást kapnak, hogy megoszthassák velünk első élményeiket.
• Egy őszi és egy tavaszi péntek délutánon a szülőkkel közösen éppen adódó
kerti munkákat, javításokat és a kert szépítését végezzük el.
• Mihály napkor a gyerekek saját készítésű portékákat árulnak egymásnak,
melyekért mondóka, ének vagy vers a fizetség.
• Minden évben ellátogat hozzánk a jóságos Mikulás, és megajándékozza
gyermekeinket.
• Az adventi időszakban a szülőkkel közös barkács délutánt tartunk.
• Közel a tényleges ünnephez, csoportonként, késő délután karácsony van ná-
lunk, amit népi hagyományok felelevenítése előz meg.
• Egyéni elképzelésű jelmezekbe öltözve farsangolunk, ahol mi, felnőttek is
jelmezben vagyunk, s egy-egy kedvenc mese dramatizálásával tesszük vidá-
mabbá az ünnepet, majd a télbúcsúztató kiszebáb égetése is megtörténik.
• Húsvétra a szülőkkel együtt különböző technikákkal tojásokat festünk. 
• Minden évben nagy népszerűségnek örvend a szülőkkel közös Családi sportna-
punk. Itt játékos csapat és sorversenyekkel mérhetik össze képességeiket a résztvevők.
• Bensőséges ünnepen köszöntjük az édesanyákat és búcsúztatjuk el az isko-
lába távozókat.
• Több jeles napról is megemlékezünk játékos formában, mint például a Föld
napja, a Víz világnapja, Állatok világnapja, stb.
• Gyermeknap alkalmából egy nagy kirándulás keretében vidéken állatokat tekin-
tünk meg, régi mesterségeket próbálunk ki és eközben megfigyeljük természetet.
• Tanév végén régi óvodásaink, akik különféle hangszeren játszanak, bemutat-
ják hangszerüket  és egy rövid hangversenyt adnak jelenlegi óvodásainknak.
• Az egészséges életmódra nevelés keretében a szülők hozzájárulásával fo-
lyamatosan zöldségféléket hoznak a csoportjuk gyermekei részére, amit a na-
gyobbak már maguk darabolnak megmosás után, gyümölcssalátát készítenek
belőle. Ezzel is segítjük az egészséges életmód kialakulását.
• Alkalmanként bábszínházi előadást szervezünk vagy bűvészt hívunk.
• Egész tanévben tartásjavító tornákon, foci és néptánc foglalkozásokon, ősz-
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szel és tavasszal úszásoktatáson vehetnek részt (szülői térítés ellenében) a kö-
zépsős és a nagycsoportos gyermekeink. 
• Egy óvó néni középső és nagycsoportosoknak zenei foglalkozásokat tart.
• Hetente többször szakképzett logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.
• Munkánkat fejlesztőpedagógus is segíti, aki mozgás és értelmi képesség fel-
zárkóztatást végez.

Törekvésünk az, hogy az óvodánkba járó gyerekek nyugodt, barátságos kör-
nyezetben készüljenek az iskolára. Alapító Okiratunk lehetővé teszi, hogy
enyhe mozgássérült gyermekeket is integráltan nevelhessünk mindkét fel-
adatellátási helyünkön. El tudjuk látni táplálékallergiás gyermekek étkezte-
tését is.
Hitvallásunk, hogy a védettség és biztonságérzet vágya mellett a kisgyer-
meknek hihetetlen szeretetigénye van, szüksége van arra, hogy érezze: elfo-
gadják és szeretik, ráadásul olyannak, amilyen.
Csak az tanul meg szeretni, akit szeretnek; az tud megtanulni másokat elfo-
gadni, aki maga is átélte az „elfogadottság” élményét. 
Célunk, hogy az óvodában a gyerekek, a szülők és az óvónők is jól érezzék ma-
gukat. Középpontban a gyerekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, a
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kreativitás fejlesztése áll, ahol a gyerekek nagy horderejű, meghatározó élmé-
nyek egész sorát élik át.

„Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.

A falakról vidám bábok
kuncogják a nagyvilágot.

Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát, …
… s ahány játék, annyiféle,
és a mesének sincs vége!
Ebben a klassz oviban

minden rendben – csakugyan!”

Nyílt napunk: 2019. április 10-én lesz,
melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
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SÜNI ÓVODÁK

Óvodavezető: Kovács Zsuzsa
Cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 29.
Tel.: 355-49-94
E-mail: suniovodak@gmail.com
Cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 18.
Tel.: 355-39-65
E-mail: sunitagovoda@gmail.com
Honlap: www.suniovodak.hu

Csoportok száma Csoportlétszám Az óvodások száma

4 16-25 81

3 16-25 60

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magá-
ra kell hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köréje
a megfelelő környezetet.”

Maria Montessori 1932

A SÜNI ÓVODÁK két épületben található a XII. kerületben: a Németvölgyi
út 29. és az Orbánhegyi út 18. szám alatt, jó közlekedési lehetőséggel, zöld-
övezetben.
A Németvölgyi út 29. szám alatt lévő központi óvoda négy csoporttal, a tag-
óvoda három csoporttal rendelkezik. A két intézmény egymáshoz közeli te-
lephelyei biztosítják a mindennapi, rendszeres, személyes kapcsolattartást.
Óvodánk családias jellegéhez az épület sajátosságai (villaházak) és a kis lét-
számú közösség is hozzájárul.
Mindkét óvodánk kerttel, udvarral rendelkezik, ahol a játék során a gyerme-
kek testi és lelki fejlődése egyaránt biztosítható. 
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A csoportszobák és az udvar berendezése esztétikus, biztonságos. A gyerme-
kek nyitott polcrendszerekről az építő, konstruáló, készség- és képességfej-
lesztő játékokat könnyen elérhetik. Az épületekben tornaterem is van, továbbá
mindkét óvodában sószobát alakítottunk ki - parajdi só felhasználásával - légúti
és a fertőzéses megbetegedések megelőzésére. 
A csoportokban két fő óvodapedagógus dolgozik, munkájukat dajka vagy pe-
dagógiai asszisztens segíti. Az együttműködés során a pedagógiai célok, felada-
tok azonosak a helyi pedagógiai programban megfogalmazottakkal.
Az óvodapedagógusok főiskolát végzett, jól felkészült szakemberek, akik az
óvoda többi dolgozójával együtt, szeretetteljes légkörben teremtik meg a gyer-
mekek érzelmi biztonságát. Nevelőtestületünk tagjai egyéb szakirányú végzett-
séggel is rendelkeznek, fejlesztőpedagógus, tanító, tanár, vezetőpedagógus
és menedzser.

Értékeink, sajátosságaink
A SÜNI ÓVODÁK nevelési programjában is figyelembe vettük Maria Mon-
tessori nevelési elveit, és a mai kor igényeihez igazítva alkalmazzuk. Egyik
alapelv, hogy minden gyerekben megvan a cselekvési vágy, a világ megisme-
résének igénye és ennek kibontakoztatását kell elősegíteni.
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Nevelésünk mottója: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló kötetlen vagy kötelező tevékenységek, foglalkozások kere-
tében valósul meg.
A Süni Óvodák Pedagógiai Programja útmutatást ad az óvodapedagógu-
soknak a képességfejlesztés területeinek tartalmára vonatkozóan, segíti az óvo-
dapedagógusok tervezőmunkáját, és tájékoztatást ad a szülőknek is az óvodai
nevelés tartalmi jellemzőiről. 

Óvodánk nevelési célja
A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, az egyéni és élet-
kori sajátosságok figyelembevételével úgy alakítjuk, fejlesztjük óvodásaink
képességeit, készségeit, hogy nyitottak legyenek a világ felé, alkalmassá válja-
nak az ismeretek befogadására és az iskolai életre. Montessori pedagógiáját
követve erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély
érzelemre nevelünk.

Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükség-
leteinek kielégítése, fejlődésének elősegítése, az egészséges életvitel szokás-
rendszerének beépülése a gyermeki személyiségbe.

A testi és lelki szükségletek harmonikus összehangolása érdekében tervezzük
a napi és a heti életritmust. 
Kiemelt feladatunk a csoporton belüli differenciált foglalkoztatás. A gyerme-
kek saját tapasztalatok alapján tesznek szert az alapvető ismeretekre, problé-
mamegoldó gondolkodásra.

Fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, hogy minden gyermek a maga szint-
jén és képessége szerint tudjon fejlődni – ebben segítségünkre van a fejlesztő-
pedagógus, a mozgásterapeuta és a logopédus. A gyermekek fejlődését nyo-
mon követjük és ezt dokumentáljuk.
A gyermekek személyiségfejlesztését, tehetséggondozást a különböző tevé-
kenységek során valósítjuk meg. Tudatosan beépítjük a nevelési feladatok közé:
• anyanyelvi nevelés során a kommunikáció és metakommunikáció fejlesztését;
• zenei nevelés során a ritmus- és hallásfejlesztést, a kottaírás előkészítését;
• testnevelési foglalkozásokon a tartásjavítást, gerinctornát, lábtornát;

Süni Óvodák
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• vizuális nevelés során a különböző ábrázoló technikák és -eszközök megis-
mertetését.

Alapító Okiratunk alapján az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek in-
tegrált fejlesztését látja el intézményünk: gyengén látó, nagyothalló 25-40dB,
akadályozott beszédfejlődésű, mozgáskorlátozottak, akik részleges egyoldalú
felsővégtag-hiányosak.
A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásakor biztosítjuk a személyi
és tárgyi feltételeket. 
Játékaink és Montessori eszközeink hatékonyan segítik az írás-olvasás előké-
szítését, az értelmi nevelés területén főként a gondolkodást, a matematikai
műveletek végzését.
A szülők igényeit figyelembe véve olyan külső szolgáltatók részére biztosít-
juk a tornatermet, akiknek a tevékenysége a nevelési programunk szellemisé-
gével összhangban van, segíti az alapfeladataink ellátását és a gyermekek egész-
ségére fejlesztő hatású (úszás, néptánc, művészi torna, kosárlabda, judo, foci).
A környezet megismerésére nevelést kiegészítjük helyszíni foglalkozásokkal
ornitológus szakember irányításával.
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Hagyományaink
Az ünnepek az érzelmi élet fejlődését segítik elő. A közös élmények előse-
gítik a csoportlégkör pozitív irányú alakulását.
• „SÜNIMŰHELY” alkotó napokon, nagy figyelmet fordítunk a fejlesztésre
és a tehetséggondozásra. „Tátika”- zenei-irodalmi, „Töprengő”- külső világ
tevékeny megismerése, „Mozgolódó”- mozgás, „Ecsetelő”- vizuális műhely)
• kirándulások
• rendszeres állatkerti látogatások
• színház- és múzeumlátogatás
• Mikulás, gyermekkarácsony, farsang, húsvét, anyák napja, majális
• Jeles napok – Föld napja, Állatok világnapja, Víz világnapja, Madarak, fák
napja

Kapcsolat a szülői házzal 
Óvodánkban a szülőkkel jó nevelőpartneri kapcsolatot alakítottunk ki és a gyer-
mekek, szülők jogait, kötelességeit érvényre juttatjuk. A közös ünnepek szer-
vezésével lehetőséget teremtünk egymás szokásainak, értékrendjének még jobb
megismerésére.

Családdal közösen szervezett programok
• családi játszódélután
• karácsony és húsvét előtti alkotódélután, közös kézműves tevékenységek
• anyák napjához kapcsolódó játszódélután a kis- és középső csoportban
• Süniébresztő – gyermeknap
• az óvoda kertjében növényültetés a szülőkkel, gyerekkel,
• kerület által szervezett családi rendezvények, fórumok

Nyílt napok (telefonos bejelentkezés alapján):
Németvölgyi 29-ben: 2019. március 07.

2019. április 25.
Orbánhegyi 18-ban: 2019. március 28.

A SÜNI ÓVODÁKAT elhagyó gyermekek nyitottak, érdeklődő beállítódás-
sal tekintenek az iskola felé. Az iskolai életet zökkenőmentesen szokják meg
és a követelményeknek személyiségük zavara nélkül képesek eleget tenni.
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A Süni Óvodákért Alapítványt célja az óvodás korú gyermekek testi és lelki
szükségleteinek kielégítéséhez támogatás nyújtása, hátrányos helyzetű csopor-
tok, gyermekek, kisebbségek felkarolása, társadalmi integrációjuknak, esély-
egyenlőségük támogatása. 

Számlaszám: 11600006-00000000-34833915

Kívánjuk, hogy jövendőbeli óvodásaink is jól érezzék magukat, 
mint egy nagy családban, ahol figyelnek egymásra, segítenek egymásnak

és a szeretet betölti életüket.

Kovács Zsuzsa és az óvoda nevelőtestülete
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TÁLTOS ÓVODA

Óvodavezető: Szabó Mónika
Cím: 1124 Budapest, Lejtő út 41.
Tel./Fax: 319-3051, 319-3416
Cím: Táltos Óvoda Csikó Tagóvodája, 
1124 Budapest, Meredek u. 1.
Tel./Fax: 319-31-96
E-mail: ovodavezeto.taltos@gmail.com
Honlap: www.taltosovoda.eu

Óvodák Csoportok
száma

Csoportlét-
szám

Óvodai
férőhelyek

Táltos Óvoda
(Lejtő út 41.) 6 25 150

Táltos Csikó Tagóvoda
(Meredek u. 1.) 4 25 100

2009 szeptemberétől Táltos Csikó tagóvodával bővültünk. A felújított épü-
letben négy különböző színű csoportszobát, orvosi szobát és tornatermet ala-
kítottak ki. Valamennyi csoportszobához játszógaléria, külön öltöző és fürdő-
szoba tartozik.

A Táltos Óvoda 1980-tól működik, a forgalomtól távol, de jól megközelít-
hető helyen. Az épületet 2004-ben felújították, kibővítették. A kétszintes, hat-
csoportos épület lépcsőházában csúszdán is közlekedhetnek a gyerekek.
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Játékokkal gazdagon fel-
szerelt, tágas, világos ter-
mekben tölthetik a gyer-
mekek a napot. Gyönyörű
kertben, számtalan sport-
eszköz, tornaszer bizto-
sítja a sokoldalú mozgást,
a testedzést.
Gyümölcsfáinkról közö-
sen szüreteljük a termést,
ezzel kiegészítve az óvo-
dai étkezést. A terepvi-
szonyok lehetővé teszik a
nagy mozgásigény kielé-

gítését és a nyugodt, elmélyült játékot egyaránt (lejtős, sík, füves, gumitéglás,
csoportonként tágas homokozó). Nyáron hatalmas napernyőkkel védjük a gye-
rekeket a nap káros sugaraitól.

Mindkét óvodában sószobát
alakítottunk ki a fertőzéses
megbetegedések megelőzésé-
re. Közel két tonna parajdi
só felhasználásával készült,
ahol a sópadló durvára őrölt
sóra rakott sótéglákból áll,
míg a sófalban sórögök talál-
hatók, amelyek óriási felüle-
ten érintkeznek a szoba leve-
gőjével, megtöltve azt a jóté-
kony hatású negatív só ionok-
kal. A száraz só ionok a lég-
utak legmélyére lejutva fejtik ki tisztító, fertőtlenítő hatásukat. Minden cso-
port napirendjébe beépítettük a zenei és irodalmi foglalkozást bontott
csoportban 20-20 perc időtartamban a sószobában hetente.

A családias légkör miatt óvodánk igen népszerű.
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Pedagógiai programunk
A Táltos Óvoda pedagógiai programja nevelés- és gyermekközpontú, a tevé-
kenységeken keresztül, a tevékenységek által a nevelést tekinti alapvető fela-
datának. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a 3-7 éves korú gyerekek
társadalmi gyakorlatra való felkészítése: teljes gyermeki személyiség felkészí-
tése, az életre való felkészítés. A Táltos programban e célkitűzések mellett
hangsúlyosan jelenik meg az egészséges életmódra nevelés, mert azt valljuk,
hogy az egészséges életvitel erőteljes hatással van a szellemi fejlődésre is.

Óvodánk életfája
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Gyermekeink minden nap játékos testnevelés foglalkozáson vesznek részt,
amelynek szerves része tartásjavító gyakorlatok végzése.

A gyermekek napirendjét úgy állítjuk össze, hogy számukra nyugalmat, bizton-
ságot adjunk. Komplex foglalkozásokon szeretnénk minél több ismerethez jut-
tatni őket, de szem előtt tartjuk, hogy számukra legfontosabb a játék. Egyéni tu-
lajdonságaikat maximálisan figyelembe vesszük, ha szükséges, fejlesztő foglal-
kozásokon segítünk a felzárkózásban (egyéni fejlesztés – fejlesztőpedagógussal).

Intézményünkben a gyermekek étkezését az FH Gasztro Kft. biztosítja.
Gasztroenterológiai szakvélemény alapján a konyha egyéni étrendet biztosít
a táplálékallergiás gyermekeknek dietetikus segítségével.

A célok megvalósulását szolgálják az óvoda XXI. századnak megfelelő sport
és játék felületei, valamint korszerű eszközállománya: gumitéglás sportpá-
lya, mászófal, kosárlabdapálya. A hagyományos természetes anyagú játéko-
kon túl a számítógép óvodai felhasználása is segíti fejlesztő munkánkat.
A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik mindkét óvodában. Fel-
mérés alapján szűri ki a rászoruló gyermekeket.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó partneri kapcsolat kiépítését, együttne-
velésre törekszünk!

Hagyományaink:

• Családi Sportnap
Ősszel és tavasszal egy-egy szombat délelőtt az óvoda kertjében játékos moz-
gásos testnevelési feladatok szervezése a családoknak.

• Karácsonyi Vásár
Gyermekek, szülők, és az óvodapedagógusok közösen karácsonyi ötletekkel
készülünk az óvodai „Vásárra”, amelyen minden csoportban bárki hozzájut-
hat a közösen készített meglepetésekhez, karácsonyi ajándékokhoz.

• Karácsony
A csoportok az adventi készülődést követően együtt ünnepelnek
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• Anyák Napja

• Gyermeknap
Közös játék a gyermekek-
kel az óvoda kertjében –
minden gyermeknek aján-
dékkal kedveskedünk.

• Tanévzáró Kerti Parti
Óvodaszintű program a
szabadban, amelyen a
nagycsoportosokat bú-
csúztatjuk és a gyermekek
búcsúznak óvodájuktól.
Záró program: gyermekek
megvendégelése csopor-
tonként a szülők bevoná-
sával.

• Egészséges életmód
egyéb programjai
Kihívás napja, közös ki-

rándulások csoportonként a mozgás, a sport jegyében.

Az óvodánk iránt érdeklődő családoknak nyílt délelőttöt szervezünk:
2019. március 18-án hétfőn, 

9-12 óráig mindkét óvodai épületben.

Ünnepeink:
• Mikulás
• Karácsony
• Farsang
• Március 15.
• Színházi előadások
• Anyák napja
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Természeti jeles napok:
• Víz világnapja
• Föld napja
• Madarak és fák napja

Reméljük, hogy a pedagógusok és a szülők
jó együttműködésének eredményeképpen minden nap

egy kiegyensúlyozott, életvidám, boldog gyermek tér haza
az óvodánkból!
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VÁROSMAJORI ÓVODÁK

Óvodavezető: Bálint Beáta
Cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 59/b.
Tel.: 202-25-66
Cím: 1121 Budapest, Csermely út 8.
Tel.: 200-87-24
E-mail: varosmajorovi@gmail.com
Honlap: www.varosmajoriovodak.hu

Óvodák Csoportok
száma

Átlagos
csoportlétszám

Városmajor Óvoda 5 25

Csermely Óvoda 2 23

Városmajor Óvoda
Csodálatos műemlék épület, amely 1912-
ben óvodának épült (az általános iskolá-
val együtt), Kós Károly és Györgyi Dé-
nes tervei alapján.

Tágas, hangulatos csoportszobákkal, tor-
nateremmel rendelkezünk. Óvodánk cso-
dálatosan megújult  udvarát gesztenye-
fák díszítik, a hátsó udvar belenyúlik a
Városmajor parkba. Ezt a hátsó udvart
változatos mozgásfejlesztő játékokkal,
mászókákkal, csúszdákkal, babaházzal,
homokozókkal  alakítottuk ki, az óvodá-
sok nagy örömére.

Városmajori Óvodák
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Tagóvodánk: Csermely Óvoda
A Csermely Úti Óvoda a Harangvölgy
közelében erdőre és a Tündérsziklára
tekintő helyen található. Az épület régi
villa; a nagy kert sok gyümölcsfával,
virágokkal, bokrokkal, füves, dombos,
kavicsos résszel és tornaudvarral ad
lehetőséget a változatos udvari élet-
hez. A természet közelsége meghatá-
rozza óvodánk arculatát.

Pedagógiai Programunk
1988-ban saját nevelési programot dolgoztunk ki, melynek a Magvető címet adtuk.

Mottónk
„Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag
olyan virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja
a mag fejlődési képességét, de ez a képesség maga benne rejlik a magban. Csak-
úgy, mint a magban, a gyermekben is tökéletesen benne rejlik a fejlődés képessége.”

Thomas Gordon

Célunk
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, fontosnak tartjuk a szülőkkel való
együttműködést, a közös programokat és a családok bevonását a mindenna-
pos óvodai életbe. Óvodánkban gyermekszerető légkörben, sok játéklehető-
ség és élmények biztosításával formálódik a gyermekek személyisége, fej-
lődnek érzelmi, értelmi, testi és közösségi készségeik és képességeik.
A gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi-lelki szükségleteit bizto-
sítjuk, hangsúlyozva a tehetséggondozást, egyéni bánásmódot és a differenciált fej-
lesztést. Beszédhibás gyermekekkel hetente 3 alkalommal logopédus foglalkozik.
Azok a gyerekek, akinél diszlexia veszélyeztetettség, idegrendszeri éretlenség ta-
pasztalható, alapozó tornán vehetnek részt. 2013 májusa óta munkánkat fejlesztő-
pedagógus segíti. Programunk szellemisége a játékot előtérbe helyezi, mint a
legfejlesztőbb tevékenységet, melynek során a legjobban fejlődik a gyermek sze-
mélyisége, értelmi képessége, mozgása. A gyermeki fejlődés alapja a játék. A gyer-
mekek játékának megfigyelése közben képet kapunk ismereteikről, élményeikről,
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beszédkészségükről, szociális és értelmi fejlettségükről. Mindennapi mesével fej-
lesztjük belső képi világukat, módot adunk a spontán utánzásos tanulásra.
Az egészséges életmód kialakulását is segítjük a mindennapos tornával és rend-
szeres gyümölcsfogyasztással, amit a szülők minden nap folyamatosan hoznak
a saját csoportjuknak. Az óvodai élet rendszerességét és folyamatosságát a na-
pirend biztosítja, amely rugalmasan változtatható a körülmények, évszakok,
váratlan események hatására. A napirend biztosítja a gyermekek számára az
érzelmi biztonságot, állandóságot.

Néphagyományőrzés
Mindkét óvodánkban nagy hangsúlyt fek-
tetünk a hagyományok őrzésére és ápolá-
sára. A gyermekek évről évre örömmel
vesznek részt a jeles napokat megelőző
készülődésben, átélik az ünnep hangulatát,
a bensőséges összetartozás élményét.
Megismerkednek az adott ünnephez kap-
csolódó mondókákkal, dalos játékokkal és

a hozzá kapcsolódó kézműves foglalkozásokkal. Az ünnepekre minden évben
ugyanakkor és ugyanúgy készülődünk, az újraélés vágya motiválja a gyermekeket.

Néphagyományőrző ünnepeink:
• Szüreti mulatság (a Csermely Tagóvodában)
• Őszi vásár
• Márton-nap
• Mikulásvárás
• Adventi, karácsonyi készülődés (Luca-napi búzaültetés, Lucázás, Pásztor-
játék, mézeskalácssütés)
• Karácsony
• Farsang
• Húsvét (tojásfestés, locsolkodás)
• Gergely járás
• Pünkösd (népi játékok)
• Gyermeknap (közös, egész napos kirándulás)

Nemzeti ünnepeink: • március 15.

Városmajori Óvodák
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A természet mélyebb megismerésével és védelmével kapcsolatos jeles na-
pokat is megünnepeljük:
• Állatok világnapja
• Víz napja
• Madarak, fák napja
• Föld napja
Nevelési évet átölelő, élménynyújtó programjaink:
• Évente szervezünk a családokkal közös kirándulást
• Őszi és tavaszi kertrendezést szervezünk az óvoda udvarán 
• Almaszüretre megyünk
• Az év során bábelőadásokat, zenekarokat, gyermekkönyv írókat hívunk meg
• Író – olvasó találkozókat szervezünk
• Parlamentbe, múzeumba, állatkertbe látogatunk
• Részt veszünk a Sasoló madárovi programban
• Aktívan szerepelünk a kerületi sportrendezvényeken
• Óvodánk tagja az óvodától érettségiig tartó zenei mintaiskola programnak

Az egészséges életmódra nevelés kiemelt helyet foglal el nevelőmunkánkban. A
Városmajor  óvodában  sószobát alakítottunk ki a fertőzéses megbetegedések
megelőzésére. A célunk, hogy mindezekkel a programokkal még színesebbé,
gazdagabbá, élménydúsabbá tegyük óvodánkba járó gyermekeink mindennapjait.
Délutáni különfoglalkozásokra is van lehetőség, a szülőkkel való megál-
lapodás után:

• Foci • Néptánc
• Úszás • Balett

Minden különfoglalkozást szakember tart, és szervesen illeszkedik Magvető prog-
ramunkhoz és azon belül az egészséges életmódra neveléshez. Hisszük, hogy a
szeretettel és elfogadással, szakértelemmel párosuló nevelői munka meg-
hozza „gyönyörű virágát”, a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését.

Nyílt nap: 2019. április 12. (péntek)
• a Városmajor Óvodában 9 órától Tájékoztató értekezlet

• a Csermely Tagóvodában 11 órától Tájékoztató értekezlet
Az értekezlet után az Óvodák megtekinthetőek a gyerekek és családok számára!

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődőket!
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ZUGLIGET ÓVODA

Óvodavezető: Mári Gáborné
Cím: 1125 Budapest, Zalai út 2.
Tel.: 275-05-54
Fax: 394-50-06
E-mail: zugligetovoda@gmail.com 
Honlap: www.zugligetovoda.hu

Csoportok száma Átlagos
csoportlétszám Az óvodások száma

6 25 150

Zugliget és Virányos találkozásánál, szép zöldövezeti környezetben épült az
óvoda. 1980 őszétől fogadja a környék óvodáskorú gyermekeit.
Óvodánkban a gyermekek nevelése hat csoportban folyik, csoportonként átlagosan
25 fővel. Egy óvodavezető, tizenkét óvodapedagógus, egy fejlesztő pedagógus,
két pedagógiai asszisztens, hat dajka és egy konyhai dolgozó biztosítja a gyer-
mekek megfelelő ellátását. Az óvoda működését segíti továbbá egy fő kertész és
egy fő óvodatitkár.
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Nagy kert, tornaterem, hangulatos, jól felszerelt, esztétikus csoportszobák fo-
gadják a hozzánk járó óvodásokat.

Nevelési programunk fő feladatai
Óvodánk pedagógiai programját 1999 szeptemberétől Freinet francia reform-
pedagógus pedagógiai irányzatának figyelembevételével határoztuk meg. Prog-
ramunkat „Hétköznapi varázslatok” címmel foglaltuk egy egységes pedagó-
gia rendszerbe. Az óvoda által kidolgozott nevelési program az OKI által
minősített és felkerült a választható nevelési programok közé.

Freinet pedagógiája egy tevékenységközpontú, öröm- és sikerorientált, a
gyakorlatból építkező és általa fejlődő szintézis-pedagógia, mely leginkább az
avantgárd irányzathoz hasonlítható. Jellemző rá, hogy többféle irányzatból
építkező, mobil, nyitott rendszer, mely újabb és újabb ötletekkel, módszertani
megoldásokkal bővíthető. Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki sze-
mélyiség szabad kibontakoztatását állítja a középpontba, melynek feltétele a
demokratikus, bizalmat, biztonságot és segítségnyújtó megértést sugárzó lég-
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kör, ahol tudatosan építenek a gyermek önállóságára. Elősegítik a gyerekek-
ben szunnyadó képességek maximális kibontakozását, választ kapnak kérdé-
seikre és föloldják a szorongásaikat. Egy olyan gyerekekből és felnőttekből
álló közösség tagja lehet, ahol joga van a kezdeményezésre, az érdeklődésétől
függő szabad tevékenység választására, és lehetősége nyílik a kutatásra, kísér-
letezésre, egyéni felfedezésre. Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütem el-
tolódását, irányultságokat. Tiszteli a gyermek sajátosságait, humanista,
természetes harmóniát és egyensúlyt sugárzó rendszer, melynek központi
kategóriája maga az élet.

Freinet jelmondata: „Az élet által életre nevelni.”

A Freinet-pedagógia alapja olyan természetes módszer, amelyben a kisgyer-
mek dialektikus kapcsolatban él környezetével. Tapasztalatait, erejét kipróbál-
hatja. 

Fejlődésorientált, felfedező kedvre, a munka okozta öröm érzésére épít, amely
segít abban, hogy a gyerekek saját képességeik határáig juthassanak, és akár
túl is azon. Mindez egy sajátos felfedező tanulás, a „tapogatózva keresés” al-
kalmazását jelenti. A módszer lényege még, hogy mindennapos helyzetek-
ben cselekedve, próbálkozva, egymást meghallgatva, a környezetet megfi-
gyelve, felfedezve szinte észrevétlen módon jussanak új tapasztalatokhoz, is-
meretekhez a gyermekek. Nevelési feladatunk kiemelt területe az egészséges
életmód szokásainak megalapozása, a helyes életritmus, a megfelelő táplálko-
zás és a mozgás biztosítása.

A megvalósítást, az óvodai élet szervezeti keretét műhelyek biztosítják:
• Életfa (külső világ, tevékenység megismerése, megfigyelések, séták, kirán-
dulások)
• Varázsfazék (ismerkedés zöldségek, gyümölcsök felhasználásával, matema-
tikai nevelés)
• Mozdulat (mozgásfejlesztés és testnevelés)
• Zenebona (ének-zene, énekes játékok, körjátékok, hangszeres játékok)
• Szín-kép-forma (ábrázolás, kézművesség, ismerkedés népi kismestersé-
gekkel, művészeti alkotásokkal)
• Mese-mese mátka,Teátrum, Én+Te+ő=Mi (irodalmi alkotások, dramati-
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kus játékok, bábozás, improvizálás, színházlátogatás ön-, társ- és társadalom-
ismereti játékok, magatartást fejlesztő játékok, együttélés szabályai játékok)

A műhelymunkában történő egyéni és kiscsoportos tudatos, tervszerű fejlesztő
tevékenységek biztosítják, hogy az óvodai élet végére elérhessék a gyermekek
az iskolai élethez szükséges fizikai, pszichikai és értelmi fejlettséget.

Hagyományainkkal a gyerekek mindennapjait gazdagítva örökítjük át időről
időre azokat az értékeket, amelyeket az évek során a nevelőtestület együtt te-
remtett meg. Ennek megfelelően rendszeresen hívunk jeles színházi előadókat,
szervezünk a gyerekek és a szülők örömére nyílt napokat, játszódélutánokat.
Az ünnepek köré szervezett munkadélutánok és a karácsonyi vásár, az
ovizáró kerti ünnep az óvoda-család kapcsolatának erősítését segítik. A Ter-
mészetbúvár-ovi és az „egész napos” kirándulások lehetővé teszik a ter-
mészet közelibb nevelést, a természet mélyebb megismerését, az óvodai
közösség formálását.
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Ünnepeinket az arra való készülődések előzik meg, minden esetben megtart-
va a család elsődlegességét (Mikulás, karácsony, húsvét). Farsangkor egy
hetes időtartamban tesszük lehetővé, hogy a gyerekek minél több módon él-
hessék meg ennek az időszaknak a szokásait, vidámságait, élhessenek az önki-
fejezés sokféleségével.
Az édesanyák köszöntésével egybekötve minden csoport eljátszhatja azt az
együtt kitalált történetet, aminek hátterét az év történései, eseményei adják.

Zöld jeles napjainkat – Állatok napját, Víz világnapját, Föld napját, Ma-
darak és fák napját – 2011-től már mint Zöld Óvoda ünnepeljük, melyek
során  természeti és társadalmi környezetünk megismerésére és védelmére ne-
veljük gyermekeinket.

Néphagyományokhoz, népi jóslásokhoz kapcsolódó jeles napjaink közül
igyekszünk megemlíteni mindazokat, amelyek gyermek-közelbe hozhatók. Az
időjárásjósló napok minden évszakban lehetővé teszik a természetben történő
megfigyeléseket, következtetéseket, újabb játékok, mondókák, énekek megis-
merését.
A szülők az alábbi szolgáltatások közül választhatnak: torna, futball, néptánc.
Úszásra heti rendszerességgel kerül sor. 

Fontos törekvésünk a szülőkkel
való együttnevelés. Valljuk, hogy
a szülőknek minden segítséget
meg kell kapniuk tőlünk, hogy
gyermeküket a lehetőségeikhez
képest legjobb környezetben ne-
velhessék.

2019. április 5-én (péntek) 
10-12 óráig szeretettel várjuk
nyílt napra az óvodánk iránt

érdeklődő szülőket!
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ELTE GYAKORLÓ ÓVODA

Óvodavezető: Krajcsovitsné Dőry Krisztina
Cím: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 29.
Tel.: 356-40-46
E-mail: eltegyakovi17@gmail.com
Honlap: www.elteovi.hu

Csoportok 
száma, szervezése Csoportlétszám Férőhelyek száma

4
vegyes összetételű 25 100

Pedagógiai programunk:
Nevelőmunkánkat a Nevelőtestület által készített, a szülők által véleménye-
zett és a fenntartónk által jóváhagyott programunk alapján folytatjuk.
Az óvodát nevelő intézménynek tekintjük, s mint ilyen a gyermeki szemé-
lyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére valónak tartjuk. 

Nevelésfilozófiánk alapja a humanizmus, elveink ebből következően:
• A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítésével adottságaik és képes-
ségeik fejlesztése a korosztályi és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
• A gyerekek megismerése és megértése, elfogadása, szeretete, nem pedig vi-

selkedésük és tulajdonságaik
előrejelzése, kritikája.
• Életszerű és élményszerű kö-
rülmények és feltételek között
spontán és pedagógusok által
tudatosan irányítottan megszer-
zett tapasztalatok feldolgozásá-
val és továbbfejlesztésével a
gyermeki kíváncsiságból kiin-
dulva és azt fenntartva a külön-
böző szükségletek kielégítése.
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Fő feladatunknak tekintjük a 3-7 éves gyerekek életkori és egyéni sajátossá-
gainak, eltérő fejlődési ütemének és családi hátterének, neveltetésének szem
előtt tartásával az egészséges és harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres
iskolai beilleszkedéshez szükséges szociális érettség, kompetenciák alakítá-
sát, a tanulási képességeket meghatározó megismerési funkciók fejlesztését.
Valljuk, hogy óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges,
s csak ez a körülölelő védettség adhatja meg a gyermekek  számára  azt  az érzelmi
biztonságot,  mely kiegyensúlyozott fejlődésük záloga.

Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában!

A játék a gyermek fejlődésében alapvető fontosságú, semmi mással nem he-
lyettesíthető életforma. A játék során ismerkedik a világgal, tárgyakkal és
azok tulajdonságaival, fejlődik mozgása, értelmi képességei, érzelemvilága,
növekszik önállósága, magabiztossága, kitartása, alakulnak társas kapcsola-
tai, fejlődik egész személyisége.
Mindebből következően alapelvünk, hogy minél több időt, alkalmat, esz-
közt, többfajta lehetőséget biztosítsunk az elmélyült játékra, a közös élmé-
nyekre, a játékban játékosan megszervezett tapasztalatszerzési lehetőségekre,
s ezáltal a spontán tanulás feltételeinek megteremtésére.
Fontosnak tartjuk a közösségi élet tudatos alakítását, ezért minden csoport a
szülők bevonásával kialakította a saját közösségi hagyományait (kirándulá-
sok, színházlátogatások, farsangi mulatság, Karácsony, Húsvét, Mikulás, év-
záró ünnepségek, nyílt napok stb.).
A szülők kéréseit figyelembe véve külön foglalkozásokat is szervezünk kül-
sős szolgáltatók bevonásával, melyek önköltségesek (úszás, foci, jóga).

Tárgyi feltételek:
A Gyakorló Óvoda 1975 óta működik a kerületben az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem  gyakorlóintézményeként. 2006 novemberében költöztünk át a Csörsz
utcából ebbe a teljesen felújított, gyakorlóintézményi céloknak is megfelelően át-
alakított épületbe, amiben 2017 nyarán teljes körű energetikai felújítás történt.
Az emeleten és a földszinten 2-2 tágas, világos csoportszoba, az alagsorban pedig
egy nagyméretű tornaterem található, melyek optimálisan biztosítják a gyerekek
egészséges fejlődéséhez szükséges kulturált, esztétikus, biztonságos környezetet.  
A helyiségek berendezése, felszereltsége színvonalas, tálalókonyháink a
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HACCP előírásoknak meg-
felelőek. A gyermekcso-
portok korszerű játékesz-
közökkel, taneszközökkel
gazdagon ellátottak.
Játszóudvarunk szintén tel-
jesen felújított, az Európai
Uniós előírásoknak megfe-
lelően kialakított, mely
bármely évszakban bizto-
sítja a gyerekek számára
szükséges mozgásteret. Ár-

nyas fák, újonnan telepített növények, vidám játékeszközök teszik még ba-
rátságosabbá a naponta használt kertet. Rövid távú terveink között szerepel
egy sportudvar kialakítása is.

Személyi feltételek:
Nevelőtestületünk 9 felsőfokú végzettségű óvodapedagógusból áll, akik több-
sége egyéb pedagógiai végzettséggel, szakvizsgával is rendelkezik (fejlesztőpe-
dagógus, környezeti nevelő, pedagógia tanár stb.). Munkájukat és a gyerekeket
5 dajka segíti. A beszédfejlődésben segítséget igénylő 5-6 évesekkel  logopédus
szakember foglalkozik.
Specialitásunk, hogy a csoportok óvónői mellett az év nagy részében egyetemi
hallgatók is állandó vendégek nálunk, akik a főiskolai oktatók felügyelete alatt az
elméletben megtanultak gyakorlati megvalósítását óvodásaink  között próbálják ki. 
Mit is jelent ez a gyerekek számára?
Tapasztalataink szerint  a gyerekek mindebből annyit érzékelnek, hogy eggyel
több felnőtt játszópartnerük /segítőjük van a nap jelentős részében. Természetesen
a gyerekek  saját óvónénijükhöz kötődnek a leginkább, de hamar megszokják a
vendégeket is, akik fiatalos lelkesedéssel, nagy szeretettel, játékosan igyeksze-
nek elsajátítani a szakma fortélyait óvodapedagógusaink és az egyetemi oktatók
segítségével.

Az óvodai felvétel iránt érdeklődő szülőknek (csak szülőknek)
2019. április 12-én 8-11 óra között nyílt délelőttöt,

2019. április 12-én 17 órától pedig szülői értekezlet tartunk.
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ZÖLDERDő ÓVODA
Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány

Óvodavezető: Adamecz Mónika
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 26.
Tel.: 394-24-58; 394-24-52
E-mail: zolderdoovoda@gmail.com
Honlap: www.zolderdoovoda.hu

Csoportok száma Csoportlétszám Óvodások száma

Logopédiai csoportok: 3
Környezeti csoportok: 2

12
18-24

36
44

Óvodánk központi helyen, a Szilágyi Erzsébet fasor egyik szép villaépületé-
ben működik. 

Virágos, ősfás, szépen gondozott kertünk madárcsicsergéstől hangos. Udvarunk-
ban az ovi-vár falmászás és egyéb fajátékok biztosítják a gyermekek mozgás-
és játékigényének kielégítését. A gumiburkolatú terasz esős időben is lehetővé
teszi a levegőztetést.

Télen a lankás kertünk szánkózásra is lehetőséget kínál.

A logopédiai, természetvédő csoportjaink együttműködése, közös tevékeny-
sége által integráltan neveljük a gyermekeket. 

A 12 fős intenzív logopédiai csoportjainkban a fejlesztő óvodapedagó-
gus és a logopédus összehangolt team munkája segíti a gyermekek fejlődé-
sét. Itt a specifikus nyelvi zavarral, súlyos artikulációs hibákkal, és tanulási
nehézséggel veszélyeztett ép értelmű gyermekek fejlesztése folyik a sikeres
iskolakezdés érdekében, preventív módon, egyéni és mikrocsoportos kere-
tek között.
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A logopédiai csoportokba előzetes logopédiai vizsgálat alapján kerülnek a
gyermekek. A XII. kerületi lakos gyermekek számára az alapellátás és lo-
gopédiai fejlesztés támogatott.

A logopédiai terápiákat és az óvodai fejlesztő foglalkozásokat minden
esetben szenzoros szemléletű mozgásterápiák – Ayres, Alapozó, HRG –
egészítik ki az egyéni és az életkori sajátosságok figyelembevételével. 
Heti rendszerességgel állatasszisztált terápiákat tartunk.

Környezeti csoportunkban a természetet szerető, védő, tisztelő, szívesen
kiránduló, erdőn-mezőn bóklászó, állatvilággal, növényvilággal ismerkedni
vágyó, környezet és az élővilág összefüggéseire kíváncsi gyermekeket neve-
lünk. Mindezt családias kis létszámú csoportban valósítjuk meg. 
• Gyermekeinkkel heti rendszerességgel kirándulunk. 
• Az óvoda kertjében a budai hegyvidék növényvilágát bemutató tanösvény
található.
• Gyógynövényes és zöldséges kertünkben saját munkájuk eredményét él-
vezhetik.

Hagyományaink:
• A környezetvédelmi napokról való megemlékezések, melyek egy hetet ölel-
nek át, s tartalmas, színes programokkal válnak közkedveltté. (Állatok napja;
Víz világnapja; Föld napja; Madarak és fák napja; Környezetvédelmi világnap)
A Föld napi „kerti parti”-n a családokat játékos ügyességi és sportverse-
nyekkel, vetélkedőkkel, vásárokkal várjuk
• Márton napi töklámpás készítés szülőkkel
• Közös hétvégi túravezetés a családoknak – SOM túra
• Családi barkácsdélutánok
• Mackó nap

Óvodánk Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkezik, és tagja a Környezet- és
Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének.
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Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, ezért lehetőséget biztosítunk kü-
lönböző tevékenységekre:

• Szöszmötölő - bábszakkör
• Zeneovi
• Judo
• Néptánc

Szeretettel várunk minden érdeklődő családot!
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A-Z Óvoda és Nemzetközi Bölcsőde

Óvodavezető: Megyeri Zsuzsa
Cím: 1125 Budapest, Zsolna utca 2.
Tel.: 212-01-33
E-mail: info@atoz.hu
Honlap: www.atoz.hu
Fenntartó: A-Z Oktatási Alapítvány

Csoportok száma Min/max. 
csoportlétszám Férőhely száma

4 14-18 95

Az A-Z Nemzetközi Óvoda 2002 őszén nyitotta meg kapuit, majd 2009-ben
tovább bővült két bölcsődei csoporttal. A Zsolna utcai ingatlanunk ideális hely-
szín, 800 m² alapterületével, tágas és világos foglalkoztatóival és a közel 4000
m² napos kertjével, ahol varázslatos környezetet alakítottunk ki a gyermekek
számára. Az udvaron két óriási, korosztályra szabott játszótér, motoros pálya,
műfüves focipálya, erdei- és szánkópálya várja a fáradhatatlan csemetéket.

2014-ben a növekvő szülői igények hatására indítottunk egy vegyes korosz-
tályú, kétnyelvű óvodai csoportot is, magyar anyanyelvű gyermekek számára,
ami azonnal nagyon közkedvelt lett a családok körében.

Az intézményünkbe járó gyermekek és a pedagógusok közössége igazán nem-
zetközi, több mint 20 különböző nemzetiség képviselteti magát intézményünkben.
A világ szinte minden tájáról érkeznek hozzánk családok, ezért rendkívül fontos
szerepet kap a nevelési programunkban a más nemzetiségek és kultúrák megis-
merése és tisztelete. Óvodánk nevelési programja a nemzetközi elnevezésnek
megfelelően brit és amerikai tantervek előírásai és javaslatai tekintetbevételével
került kialakításra a magyar oktatási törvény előírásainak figyelembevételével.

A napközbeni kommunikáció angolul zajlik, játékos magyar foglalkozások-

Nem önkormányzati óvodák
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kal bővítve azon gyermekek számára, akik igénylik és a magyar oktatási rend-
szerben akarnak tovább tanulni az óvodás évek után.

A napi testnevelés mellett a nagy- és a középső csoportosokat hetente visszük
úszni, és minden nap több különóra lehetőség közül választhatnak a gyerekek:
tánc, dzsúdó, joga, játékos torna, zongora, sakk és művészeti foglalkozás.

Intézményünk missziója, hogy a lehető legmaga-
sabb színvonalú, angol nyelvű gondozást és neve-
lést biztosítsa a gyermekek számára a „Boldog
óvodás és bölcsődés évek” című szakmai prog-
ramjai alapján. 
Abban hiszünk, hogy a kisgyermekek számára a
legfontosabb, hogy boldogan, nevetve és játéko-
san tanulva teljenek a mindennapjaik, felhőtlen,
örömteli kapcsolatban és közösségben a társaik-
kal és az őket gondozó, nevelő pedagógusokkal.
Célunk, hogy a gyermekek számára egy szeretet-
teljes, biztonságos, a fejlődésüket elősegítő, és legfőképpen vidám, harmonikus,
mókával teli környezetet teremtsünk intézményünkben.

Nem önkormányzati óvodák
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Babolygó Óvoda

Óvodavezető: Lóczi Tünde
Cím: 1124 Budapest, Tamási Áron utca 41.
Tel.: 20/527-19-80
E-mail: babolygo@babolygo.com
Honlap: www.babolygo.com
Fenntartó: Babolygó Nevelési Központ

A Babolygó Óvodában, a XII. kerület zöldövezetében, tágas, világos, kor-
szerű épületben az óvodások játszanak. Mégpedig nagyon sokat játszanak.
Játékuk során a pedagógusok értő figyelemmel kísérik fejlődésüket. Szerete-
tük megalapozza a gyerekek biztonságérzetét, kezdeményezéseik táptalaján
kibontakozhat a kreativitás, az önállóság és a tehetség. A vegyes életkorú kö-
zösség támogatása bátorít és elfogadásra tanít.

Pedagógiai programjuk központi eleme az önállóság és kreativitás. Meggyő-
ződésük, hogy ezek kulcsfontossággal bírnak a nevelési folyamatban, hogy a
gyerekeket körülvevő számtalan információ, eszköz és választási lehetőség
erőforrássá válik-e az életükben, amelyekkel változatosan tudnak egy prob-
léma megoldásához közelíteni, megvalósítani egyéni és közösségi céljaikat.
E folyamatot a szabad játék támogatja a leghatékonyabban, mint a gyermekkor
legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, minden gyermek elemi pszichi-
kus szükséglete.

Ennek megfelelően játékos formában valósulnak meg az óvodai élet minden-
napos tevékenységei: manuális, alkotó tevékenységek; mese, drámajáték, báb-
játék, vers, mondókázás, énekes játék, a környező világ tevékeny megisme-
rése és sok mozgás a tornatermemben és a szabadban. Mindezeken túl a gye-

Nem önkormányzati óvodák

Óvodai 
csoportok száma

Minimum-maximum 
csoportlétszám Férőhely száma

4 12-18 80
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rekeknek lehetőségük van részt venni a táncpedagógus által vezetett kreatív
mozgásos foglalkozásokon, profi edző karateóráin és úszásoktatáson a MOM
Sport uszodájában.

Szülői fórumaikon gyermekpszichológus segíti a szülőket az aktuális kérdé-
sekre választ, az esetlegesen felmerülő problémákra megoldást találni.
A gyermek eredendően érdeklődő, nyitott, vágyik az önkifejezésre és kör-
nyezetének felfedezésére, megértésre. Az óvoda alapelve, hogy a gyermeki
személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. A Ba-
bolygóban a nevelés gyermekközpontú, teret ad annak, hogy a gyermeki sze-
mélyiség kibontakozhasson, és megteremti az ehhez megfelelő környezetet.
Az óvoda otthonosságot, biztonságot és egészséges környezetet biztosít a gye-
rekeknek.

Nem önkormányzati óvodák
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Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető: Kissné Mórocz Gabriella
Cím: 1122 Budapest, Bíró utca 3.
Tel.: 355-20-19
E-mail: postmaster@biroovibiolcsi.t-online.hu 
Honlap: www.biro-ovibolcsi.omszi.hu
Fenntartó: OMSZI Nonprofit Kft.

Óvodánk Budapest XII. kerületében a Kissvábhegy aljában található. Hatal-
mas teraszos udvarral rendelkezünk, fákkal, füves, gumitéglás területekkel,
kerti mosdóval felszerelve. Az udvar berendezései a természetes mozgást biz-
tosítják.

Az óvoda belső képének kialakításakor törekedtünk a színek, a formák el-
rendezésével olyan környezetet kialakítani, amely mind a szemnek, mind a lé-
leknek nyugalmat, meghittséget és melegséget áraszt.

Az egészséges életmód kialakításában fontos szerepet játszik az óvoda saját
konyhája. Házias ízek, friss alapanyagok garantálják gyerekeink egészséges
étkezését. A XII. kerületi lakosoknak az önkormányzat kedvezményt biztosít
a térítési díjból havi 15 000 forintos átvállalással.

Óvodai 
csoportok száma

Maximum 
csoportlétszám Férőhely száma

6 24 145

Bölcsődei 
csoportok száma

Maximum 
csoportlétszám Férőhely száma

3 12 36

Nem önkormányzati óvodák
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A napi tevékenységek során a pedagógusok igyekeznek egyensúlyban tartani
az életkori sajátosságoknak megfelelő, önfeledt, szabad játékot és a készség-
fejlesztést.

Nagy hangsúlyt helyeznek a tapasztalás során szerezhető ismeretek gyako-
roltatására. Arra törekszenek, hogy egészséges, nyitott, jól kommunikáló
gyermekek kerüljenek ki az intézményből.

Nem önkormányzati óvodák
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Nem önkormányzati óvodák

Csillebérci Cseperedő Óvoda

Óvodavezető: Szemán Erika
Cím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
Tel.: 30/856-86-58
E-mail: erika@cseperedoovoda.hu
Honlap: www.cseperedoovoda.hu
Fenntartó: Csillebérci Cseperedő Alapítvány

A fővárosban vagyunk, és mégis a természet közvetlen közelében, a Széll
Kálmán tértől 15 percnyi autózásra. A budai hegyek és erdők közelsége meg-
határozó fontosságú mindennapi életünkben. „Ép testben ép lélek”, tartja a
mondás, és valóban az egészség megőrzésének egész életünkön át rendkívüli
fontossága van. Az egészség megőrzésének igényét szerintünk gyermekkor-
ban kell kialakítani. Egészség = testi, lelki, szellemi és szociális harmónia. 

Ezért hisszük, hogy:

• derűs, kiegyensúlyozott, elfogadó légkörrel, 
• sok-sok változatos programmal és tevékenységgel,
• a játékon keresztül megvalósuló egyéni fejlesztéssel,
• a szülők igényeire alapozott hagyományokkal, amelyek a gyermekeket,

szülőket, óvónőket, egymást elfogadó, szerető, segítő közösséggé formálják, 
• korszerű étkezési szokások kialakításával, a táplálkozás egyensúlyának

megőrzésével, 
• helyes higiénés szokások kialakításával,
• helyes életritmus kialakításával,
• sok szabadban végzett tevékenységgel, mozgásos játékkal, 
• meleg elfogadó nevelői attitűddel, 
• saját érzelmeik felismerésének és kifejezésének szabályozására készte-

téssel,
• alapvető erkölcsi érzelmek felismertetésével (pl: együttérzés, igazsá-

gosság, igazmondás, segítőkészség, örömszerzés, udvariasság, összetartozás), 
• sokoldalú érzékszervi megtapasztaltatással,
• a gondolkodási műveletek minél alaposabb begyakorlásával, 
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• alkalmazkodó és kooperációs készség kialakításával,
• önálló helyzetmegoldó, konfliktuskezelő képességük kialakításával,
• kommunikációs és metakommunikációs képességeik fejlesztésével

a jövő emberpalántáit felkészíthetjük felnőtt létük kihívásaira.
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Dimenzió Óvoda

Óvodavezető: Palotai Istvánné
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27.
Tel.: 20/552-92-55
E-mail: palotailia@gmail.com
Honlap: www.ovodadimenzio.hu
Fenntartó: AURA Oktatási Nonprofit Kft.

Óvodai 
csoportok száma

Min/max. 
csoportlétszám Férőhely száma

3 15-20 50

Az óvoda fenntartója az AURA Oktatási Nonprofit Kft. A fenntartó jóvoltá-
ból az óvoda felszereltsége, hangulatos berendezései biztosítják egyebek mel-
lett a nyugodt, harmonikus működés feltételeit és a családias légkört. A
változatos és korszerű fejlesztő játékok, a Montessori eszközök napi szinten
biztosítják a gyermekek tevékenységeihez a megfelelő hátteret. A felújított
udvarunk mindennap a szabad játékhoz korszerű környezetet teremt. A fenn-
tartó teljes mértékben támogatja a kis létszámú csoportok kialakítását és ehhez
maximálisan biztosítja az anyagi hátteret is.

DIMENZIÓ Óvoda fenntartója biztosítja a gyermekek részére a tisztasági
csomagot, az ágyneműt, a törölközőt, a textilabroszt, a naposok kötényét, me-
lyek szakszerű mosásáról a fenntartó gondoskodik. A tevékenységekhez min-
den felszelést a fenntartó szerez be pl. papír, ragasztó, olló, festék, ecsetek,
színes ceruzák, filctollak, gyurma, festőkötény, zenei nevelés eszközei, hang-
szerek, zeneanyagok, bábok, néptánc ruhák a gyermektánchoz, dramatizá-
láshoz a jelmezek, a testneveléshez a legkorszerűbb testi fejlődést biztosító
eszközök. Az óvodánknál ingyenes a parkolás.

A DIMENZIÓ Óvoda nevelési alapelve, hitvallása:
A DIMENZIÓ ÓVODA Pedagógiai Programjában a gyermeki érdeklődésre

Nem önkormányzati óvodák
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épített tevékenységek
szervezését helyezzük
nevelésünk és oktatá-
sunk középpontjába, a
Montessori Pedagógia
szellemiségének alkal-
mazásával.
A családi nevelést nem
kiváltani, hanem kiegé-
szíteni szeretnénk, e-
zért a szülőkkel együtt-
működve kívánjuk fel-

mérni egyebek között az egyéni sajátosságokat is. Előtérbe helyezzük a szemé-
lyes választás szabadságát, a saját gyökerű követelményválasztást, a környezet
feletti kompetencia erősítését és a személyes tér védelmét. Közösségi szinten egy-
más és a másság elfogadását, tiszteletét és szeretetét. A játékot elsődleges, kiemelt,
semmi mással nem helyettesíthető alaptevékenységnek tekintjük. Működésünk
meghatározó eleme az egyén védelmét szolgáló titoktartás is, ugyanakkor a szülő–
pedagógus együttműködésben nélkülözhetetlen a partnerség a gyermek fejlődése,
érésének, alakulásának valós nyomon követése érdekében. Ezekhez a kis létszámú
csoportok szervezése adja a legjobb alapot, természetesen a kiváló óvodapedagó-
gusaink, szakembereink és szakképzett óvodai dajkák segítő munkájával.

Az egészséges életmódra nevelés fontos szerepet kap a DIMENZIÓ Óvodá-
ban. Az egészséges táplálkozás, a mindennapos mozgás, sport, a lábboltozat-
erősítés, a gerinc-prevenciós torna, a friss levegő, a rugalmas napirend, a sport-
napok, a változatos családi napok egészítik ki a nevelést. Nyugodt pihenéshez
a legkorszerűbb ágyakban pihennek a gyermekek, melyet az óvodapedagógus
mesemondása és a csodás altatók éneklésével varázsolunk élménnyé.

Reformétkezésben részesülnek a gyermekek, mely napi négyszeri étkezést je-
lent. Délelőtt és délután is az étkezési díjban benne foglaltatik a friss gyümölcs
fogyasztása. Nagy figyelmet fordítunk az elegendő folyadék bevitelre, hogy
elegendő vizet igyanak gyermekeink. Nálunk valóban hangsúlyosan jelenik
meg az egészséges életmódra nevelés, mert azt valljuk: az egészséges életvitel
jótékonyan hat a szellemi fejlődésre is.

Nem önkormányzati óvodák
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Az óvodai alaptevékenységeken kívül lehetőséget kínálunk arra, hogy a szülők
választhassanak a gyermekeik részére az alábbi külön programjaink közül:

Nyelvoktatás:
- Játékos angol nyelvoktatás

Művészeti nevelés / tehetséggondozás
- Kézműves foglalkozás / Apró művészek csoportja
- „Zenevarázs” zenés oktatás Ivánnal (Kodály módszerrel)
- Apró lábak / néptánc oktatás
- Mese kuckó

Fejlesztés / felzárkóztatás / tehetséggondozás:
- Logopédiai és pszichológus szakszolgálat
- Ovi-suli egyéni és mikro-csoportos iskolára való felkészítés
- Egyéni felzárkóztató fejlesztés (mozgásos, értelmi)
- DIOO iskola-előkészítő komplex foglalkozás / digitális oktatás 

Sport:
- Síoktatás (Körte SE Síiskolával)
- Izgő-mozgó gyermektorna / napi 2 x 30 perc frissítő játékos mozgás
- Testnevelés / heti 60 perc
- Nyári úszó tábor a Külkereskedelmi Sport Parkban

Óvodai nevelésünk célja: hogy a környezettudatos magatartás alapjai meg-
jelennek a mindennapjaikban. A gyermekek gyermekközösségben természe-
tes módon elfogadják a különbözőségeket. Feladatunk, hogy a gyermekeket
minden dimenzióban fejlesszük, védő-óvó karokkal ölelve, szeretettel övezve
nőjenek fel, az első bizonytalan lépésektől, az iskolába való elindulásig.

„KUKUCSKA NAP” alkalmából várunk minden kedves érdeklődőt egy
vidám játékos ismerkedésre 2,5 éves kortól

2019. április 9. 9.30-tól 11 óráig
2019. április 16. 9.30-tól 11 óráig

Palotai Lia óvodavezető

Nem önkormányzati óvodák
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Egyfecskék Waldorf Óvoda

Óvodavezető: Márföldi Erika
Cím: 1125 Budapest, Kiss Áron u. 15.
Tel.: 30/587-39-05
E-mail: jelentkezes@egyfecskek.hu
Honlap: www.egyfecskek.hu
Fenntartó: Egyfecskék Egyesület

Nem önkormányzati óvodák

Óvodai 
csoportok száma

Min/max. 
csoportlétszám Férőhely száma

1 24 24

Waldorf óvodánk ez év tavaszán indult nevelési intézményként, így a sok új gyer-
mekkel évközben kellett óvodai ritmust kialakítani. Ennek az évnek kiemelt fel-
adata, hogy a gyermekek és családjaik életébe a Waldorf-pedagógia ritmusokkal
való megismertetése megtörténjen. A szülők számára minden hónapban meghir-
detett szülői estekkel segítünk, hiszen rendszeresen beszélgethetünk az óvoda rit-
musairól, az aktuális és az egész évet átölelő ünnepkörökről.
A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges számukra az ismétlődések sora,
melyek megerősítik a tevékenységekben, az idő- és térérzékelésben, a szociális
kapcsolatokban. 
A családi életből kilépve a napi új élettér elfogadására időre és türelemre van
szükség. Ehhez sarokpontok a nap egyes részeinek dallal, rigmusokkal való in-
direkt átvezetése, az ünnepekre való hosszas, kb. 1 hónapos időszakos felkészü-
lés, művészeti tevékenységek heti visszatérése, melyeket az évszakasztal, a
körjátékok, mesék több napon át való megélése erősít.
Teljesen új a pedagógiai kollégium, ahol a 4 tagból 3 a nyár folyamán került az
óvodába. Számunkra alapvető, hogy az óvónők és a dajka együtt alkotják a pe-
dagógiai kollégiumot. A közös értékrendek, a közös mozdulatok, az egymásra
hangolódás, a hasonló gondolkodás megteremtése szintén fontos folyamat. Ezek-
hez a pedagógia szellemi alapja lesz közös támpontunk.
Ha sikerül az év során ezeket a feladatokat folyamatosan szem előtt tartanunk,
akkor minden tevékenység, minden ünnep ezt fogja visszatükrözni oly módon,
hogy mégis szabadon hagyjuk a megvalósulást.
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Greater Grace Nemzetközi Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium

Óvodavezető: W. Richard Knight
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/b.
Tel.: 275-47-95
Honlap: www.ggis.hu
Fenntartó: Educom Kft.

Az óvodáról szóló tájékoztató több idegen nyelven olvasható a honlapon.

Nem önkormányzati óvodák

Így a gyermekek saját fejlődési útjukon haladhatnak, tanítást mellőzve, a vissza-
térően ismétlődő utánzásból fakadó példakövetés által.

Nyílt nap szülőknek: 2019. február 22.

Jelentkezések fogadása és további információ: 
jelentkezes@egyfecskek.hu és a www.egyfecskek.hu oldalon.
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Csodakert Óvoda és 
Happy Garden Daycare Családi Bölcsőde

Óvodavezető: Jeszenszky Ildikó
Cím: 1121 Budapest, Irhás árok 65.
Tel.: 30/418-51-02
E-mail: happygarden.hu@gmail.com
Honlap: www.happygarden.hu
Fenntartó: Természetbarát Gyermekek Alapítvány 

Óvodai 
csoportok száma

Min/max. 
csoportlétszám Férőhely száma

1 18 18

A Csodakert nemcsak a mesékben létezik. Itt van az erdő szélén, egy kar-
nyújtásnyira, Gazdagrét, Farkas-völgy és  Budaörs között.

Gyertek hozzánk, ha a természet szeretetét nem megtanítani szeretnétek a
gyereketeknek, hanem szeretnétek, hogy benne éljen. Zöld- és madárbarát
óvodaként a mindennapi életünk a természet tiszteletének jegyében telik. 

Mi a szomszédba járunk kirándulni, túrázni, hegyet mászni, a kertbe megyünk
gondozni a veteményest. Nyáron, ősszel le is szüreteljük a munkánk gyü-

Nem önkormányzati óvodák
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mölcsét. Háziállatot tartunk, közösen gondozzuk Rozit, a teknőst. Nyáron
Rozi is velünk tölti az egész napot a kertben. Minden nap énekelünk, mon-
dókázunk angolul, magyarul, minden héten van néptánc, zeneovi, rendszere-
sen jön hozzánk bábszínház és állatbemutatókat is tartunk. Mi itt mind barátok
vagyunk, így találkozunk minden nap, így élünk együtt gyerekek és felnőttek.
Tudjuk, hogy mindenki más, és ebből a másságból kerekedik ki az egész.
Tiszteletben tartjuk egymást és a legnagyobb szeretettel segítünk mindenki-
nek beilleszkedni az egészbe. Így készülünk az iskolára, az életre.

Családi bölcsőde is működik nálunk, így már az egészen kicsiket is szeretet-
tel várjuk. A bölcsőde élete is hasonló szemléletben zajlik, mindennapos angol
játékokkal, kreatív tevékenységekkel, sok szabadtéri programmal várjuk a ki-
csiket. Testvérpárok esetén kifejezetten előnyös, hogy egymás közelében le-
hetnek, és az átmenet is zökkenőmentes a bölcsi, ovi között, hiszen már jól
ismernek mindent és mindenkit. 

Gyertek el hozzánk, és legyetek részesei a mi mesevilágunknak!

Nem önkormányzati óvodák
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Happy Kids International Kindergarten and Nursery

Óvodavezető: Jones Zsuzsanna
Cím: 1124 Budapest, Fodor u. 36.
Tel.: 356-24-40
E-mail: info@happykids.hu
Honlap: www.happykids.hu 
Fenntartó: Hetedhét Ország Alapítvány Kht.

The champions of tomorrow are the Happy Kids of today!

Óvodánk, óvodai nevelé-
sünk célja, hogy a nemzet-
közi, multikulturális kö-
zegből érkező gyermekek
egy intézményben történő
együtt nevelésével, az em-
beri együttélés, az össze-
tartozás, a más kultúrák,
szokások megismerésére
és tiszteletére, a közös em-
beri értékek megalapozá-
sára, a környezettudatos
életre neveljük gyermeke-

inket. Alapelveink megvalósítását, megvalósulását segíti a sok játék és moz-
gás, a szülők és pedagógusok együttműködése, egymás és a gyermekek
tiszteletben tartása.

Az óvodában használt társalgási nyelv az angol, s a magas képzettséggel ren-
delkező, angol anyanyelvű és anyanyelvi szinten beszélő pedagógusok játé-
kos módszereinek köszönhetően az angolul nem beszélő gyerekek is nagyon
hamar elsajátítják az angol nyelv alapjait. Az intézmény 18 hónapos kortól 7
éves korig fogad gyerekeket, korosztály szerint kialakított, 15 fős átlaglétszámú
bölcsődei és óvodai csoportokban. Az egyes csoportokban dolgozó három pe-
dagógus mellett különböző szakoktatók segítik a gyerekek fejlődését.

Nem önkormányzati óvodák
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Nem önkormányzati óvodák

Óvodánk / bölcsődénk
filozófiája és tanterve
figyelembe veszi és ér-
tékeli mind a magyar,
mind pedig a nemzet-
közi közösség kultúr-
áját. A nemzetközi ok-
tatás célja a különböző
kultúrák megértése és a
velük való együttmű-
ködés a gyermekek
egyéni szükségeinek
biztosítása érdekében.
Segítenünk kell a gyer-
mekeknek abban, hogy elfogadják egymás különbözőségeit, és megtanulja-
nak közösen játszani és tanulni. Meggyőződésünk, hogy a pedagógusoknak
és a szülőknek együttesen kell részt venniük gyermekeik nevelésében.

Intézményünkben a gyerekek a mindennapok részeként járnak zene, rajz és
sakk órákra, továbbá úszni, a téli hónapokban pedig síelni. Emellett számos
délutáni foglalkozásból választhatnak, úgy mint:
• Sakk – Polgár Judit képességfejlesztő oktatási programjával
• Kreatív rajz-szakkör
• Balett, Pop Tánc, Pop Tánc fiúknak
• Bullyproof
• Kindermusik
• Dzsúdó
• Magán zongoraórák stb.

Azok a nevelési feladatok, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, kö-
zösségi életre felkészítését és a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását:
• a nevelésben a fokozatosság, folyamatosság, játékosság elvének alkalmazása,
• az egyéni fejlesztésben az adottság, az életkori sajátosságok figyelembevétele,
• a kétnyelvű nevelés arányának, tartalmának, módszereinek megtervezése,
• jó légkörű, beszédkedv teremtő kapcsolatrendszer kiépítése,
• az óvodai élet ideje alatt a gyermekek iskolai életre való felkészítése.
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Kisember Waldorf Óvoda

Óvodavezető: Kovács Béláné
Cím: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 65.
Tel.: 20/218-10-55
E-mail: waldorfovodakisember@gmail.com
Honlap: www.kisember.wordpress.com 
Fenntartó: Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

Az óvoda 2005-ben kapott helyet a Mártonhegyi út egyik napsütötte, tera-
szos lakásában. Szellemiségét a Waldorf-pedagógián alapuló nevelés hatá-
rozza meg. Az óvoda célja, hogy a gyerekek a nevelés során testileg
egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberekké váljanak, akik
képesek környezetüket emberségesebbé tenni. Az óvónő feladata a gyermek
természetében rejlő lehetőségek felismerése és az ehhez való alkalmazkodás
úgy, hogy a gyermek szabadon, ezáltal a teljesség lehetőségét kihasználva
fejlődhessen. Törekszik megérteni a gyermek világát, és tiszteli alakuló világ-
képét. Igyekszik jó minőségű táplálékot adni testének, lelkének, egész sze-
mélyiségének.

Az óvodai csoport vegyes életkorú. Így nem törik meg a család természetes kö-
zege (testvérek), továbbá a nagyobb gyerekek áthagyományozzák a csoport
szokásait az utánuk következő kisebbekre. A családias kapcsolat az egész cso-
portot áthatja. Ebben a valódi közösségben mindenkinek van szerepe, minden-
kire szükség van. A Waldorf-óvodapedagógia az érzelmi biztonság fontosságát
hangsúlyozza a kisgyerek pszichikai és mentális fejlődésében. Ezt az érzelmi
biztonságot az óvodának is meg kell adnia, az anyát követve egyfajta szociális
anyaöl szeretne lenni a kisgyerek számára. A Waldorf-óvoda áttekinthetővé
teszi a mindennapi cselekvések világát a gyermek körül. A gyermek látja a fel-
nőtt tevékenységében, hogy mi miből lesz (pl. kenyér a búzából), így a későbbi
életkorokban is otthonosan mozog az őt körülvevő világban. 

Az óvodai napot átszövi a napszakokhoz, évszakokhoz, ünnepekhez igazodó
természetes munkálkodás. A gyermekek az értelmes és áttekinthető tevékeny-
ségeket átélhetik és utánozhatják.

Nem önkormányzati óvodák
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Nem önkormányzati óvodák

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, 
Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú

Művészeti Iskola 

Óvodavezető: Merényi Szonja
Cím: 1121 Budapest, Budakeszi út 46/b
Tel.: 275-22-40
E-mail: ovi@lauder.hu
Honlap: www.lauder.hu
Fenntartó: Világi Zsidó Iskola Alapítvány

A Lauder Óvoda zöldövezeti környezetben, több mint 3000 négyzetméteren,
korszerűen felszerelt villaépületében és új modern szárnyában várja a gyere-
keket. A városközponttól könnyen megközelíthető óvodában öt csoportban,
szeretetteljes, felszabadult légkörben játszva tanulnak és tanulva játszanak a
gyerekek.

A Lauderben a fejlesztés maga a játék és a közös öröm. A tapasztalaton ala-
puló, interaktív, életszerű foglalkozások jellemzik a mindennapokat. A peda-
gógusok összhangot teremtenek a gyermek egyéni fejlődése és a készségek,
képességek fejlesztése között. A folyamatos napirend alapja a játék. Az egész
napi tevékenységet csak az étkezéssel és pihenéssel kapcsolatos teendők sza-
kítják meg. 

A magas szinten képzett pedagógusok és az őket segítő szakemberek (peda-
gógiai asszisztensek, logopédus, pszichológus, védőnő, gyerekorvos, önkén-
tes segítők) is a gyerekek egyéni fejlődést segítik. Az iskolába készülők
hetente játékos iskolafelkészítő foglalkozásokon, ovisuliban próbálgatják ma-
gukat, az iskolapadot.

2014 szeptemberétől egy angol nyelvű pedagógus is segíti a munkát. A cél
nem a nyelvtanulás tudatosítása, hanem a hangzás, egy másik kultúra közve-
títése. A nyelv zeneisége fontos a gyermekek számára, akik a fejlettségüknek
megfelelően figyelnek a nyelvi helyzetekre, igyekeznek utánozni. Az ösztö-



88 2019/2020

nös, játékos és utánzáson alapuló nyelvtudásukat az iskolában tudatosan al-
kalmazzák majd.

2015 szeptemberétől az egyik csoportban angol nyelven kommunikálnak a
pedagógusok a gyerekekkel, a program a Lauder Javne iskolában működő
English Plus programra készíti fel az óvodásokat.

A zsidó kultúra és hagyományok megélése is része a mindennapoknak és a
közösségi ünnepeknek. Az óvoda tiszteletben tartja minden zsidó család zsi-
dóságfelfogását. A pedagógiai program kiemelt része az ünnepek, hagyomá-
nyok átadása, a zsidó kultúra közvetítése, közös családi, óvodai ünnepek
megtartása, szervezése. 

A mindennapos éneklést, mondókázást hetente zeneovis foglalkozás is ki-
egészíti. Ez lehetőség a korai tehetségfelismerésre. Tudatos, tervezett fej-
lesztési folyamat, ami rengeteg játékos, sok mozgással kísért zenei élményt
kínál. Igény szerint extra játékos angol, sakkoktatás és fakultatív sportprog-
ramok (judo, úszás, balett, alapozó mozgásterápia, szenzomotoros fejlesztés)
is igénybe vehetők.

A gyerekek optimális fejlődése érdekében fontos a szülőkkel való hatékony
együttműködés és folyamatos kommunikáció. Ezt erősítik az óvoda közös-
ségi, családos programjai is.

Nem önkormányzati óvodák
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Nem önkormányzati óvodák

LIA Óvoda

Óvodavezető: Dr. Koncz Kornélia Ph.D.
Cím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 81.
Tel.: 70/587-53-90
E-mail: info@liaovoda.hu
Honlap: www.liaovoda.hu 
Fenntartó: Egészségfejlesztési – Oktatási Alapítvány

Óvodai 
csoportok száma

Min/max. 
csoportlétszám Férőhely száma

2 1-16 32

Óvodánk a festői szépségű Széchenyi-hegyen helyezkedik el, kiváló lehető-
séget biztosítva az egészséges, kulturált, nyugodt óvodai foglalkozásokhoz.
Az épületünk teraszáról Budapest teljes panorámáját megcsodálhatjuk.

Miért válasszon minket?
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• Nyugodt, csendes környezet a XII. kerület zöldövezetében. Tágas kert EU
konform játékokkal, ahol a gyermekek naponta játszhatnak a tiszta levegőn.
Különösen hasznos a légúti betegségben (pl. krupp, asztma) szenvedő gyer-
mekeknek.

• Maximum 16 fős csoportok (befogadóképességünk összesen 2 csoport); egy
csoporttal két szakképzett óvodapedagógus foglalkozik (délelőtt és délután
egy-egy)

• Felvétel már 2,5 éves kortól

• Napi négyszeri reformétkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) minőségi
alapanyagokból

• Heti kétszeri játékos vízhez szoktatás, úszásoktatás (a 7 perc sétányira lévő
Hóvirág Clubban)

• Rendszeres kirándulások, óvodán kívüli programok

• Intenzív játékos angol alkalmak szakképzett oktatóval

•A radiátorok faburkolattal vannak ellátva a biztonság és az esztétika érde-
kében

• Reformpedagógiai módszerek egyesítve a hagyományos, jól beváltakkal

• Iskola-előkészítő csoportot is indítunk

• Logopédiai és orvosi szűrések

• Hosszú nyitvatartás: reggel 7:00-től este 18:00-ig

• Ingyenes parkolás az óvoda előtti utcában

Nem önkormányzati óvodák



91        2019/2020

Nem önkormányzati óvodák

Mother Goose Óvoda

Óvodavezető: Magyarné Papp Eszter
Cím: 1121 Budapest, Melinda út 19.
Tel.: 391-72-27
E-mail: mothergoose.hu@gmail.com
Honlap: www.mothergoose.hu
Fenntartó: Tyúkanyó Óvodanevelési Alapítvány a Gyermekekért

Óvodai 
csoportok száma

Min/max. 
csoportlétszám Férőhely száma

3 10-12 60

A Mother Goose Óvoda a XII. kerület hegyvidéki részén, kiemelt környezeti
adottságokkal rendelkezik: csendes, tiszta levegőjű, kivételes panorámájú,
nagy kerttel, úszómedencével, saját tulajdonú, hangulatos épületben, ideális
távolságra a fő közlekedési útvonalaktól. 2002 óta fogadjuk a gyermekeket
nagyon tiszta környezetben, családias légkörben, esztétikus, nyugodt, biz-
tonságos játékterekkel, gazdagon felszerelt világos csoportszobákkal. Külön
tornaszobánk kiváló lehetőségeket nyújt sportolásra, valamint jeles napjaink
megünneplésére. 
Sófalunk biztosítja a felső légúti megbetegedések megelőzését, valamint az
immunrendszer erősítését. Ezt támogatja a mindennapi zöldség-, gyümölcs-
fogyasztás, testnevelés is.
Kis létszámú, azonos életkorú gyermekcsoportjainkban a nevelés angol, valamint
magyar nyelven folyik. Szakképzett pedagógusaink munkáját az őszinte szere-
tet, a gyermekek és egymás iránti tisztelet, elfogadás és érzékenység jellemzi.
Tevékenységközpontú pedagógiai programunk megvalósítását a folyamatos,
nyugodt, derűs napirend, az aktív, játékos, sokoldalú ismeretszerzés jellemzi.
Tavasztól őszig a nap nagy részét a szabadban töltjük, kertünk adottságai le-
hetővé teszik a természet változásának folyamatos megfigyelését. Óvodánk-
ban rendszeresen síelnek, úsznak, korcsolyáznak, jógáznak, lábboltozat
erősítő tornát végeznek a gyermekek. 



92 2019/2020

Sajátos arculatunk hagyományaink, ismétlődő kivételes programjaink meg-
tartásából formálódik. Érzelmi biztonságban, családias légkörben a csalá-
dokkal együttműködve éljük mindennapjainkat. (Őszanyó, Szüret, Márton
nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15., Kirándulások, Színházi elő-
adások, Fordított nap, Pizsamanap, Tavasztündér, Húsvét, Gyereknap)

Célunk, hogy legyenek boldogok, kiegyensúlyozottak a gyerekek, leljék örö-
müket a játékban, mozgásban, kreativitásban!

Óvodánkban egész évben folyamatos a felvétel férőhely függvényében. Az
óvoda meglátogatható előzetes bejelentkezés után, szerda délelőttönként.

Nem önkormányzati óvodák

Művész Úti Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető: Sebestyén-Cselovszki Ágnes
Cím: 1121 Budapest, Művész út 5-7.
Tel.: +36-1-391-71-27, +36-1-391-71-28
E-mail: muvesz.igazgato@omszinonprofitkft.hu
Honlap: www.muveszovi. hu 

Intézményünk a Svábhegyen a XII. kerületben, hatalmas területen, ősfás park-
ban, tiszta, oxigéndús levegőjű, gyönyörű, nyugodt, csendes környezetben
helyezkedik el. A terület kiváló környezeti adottsága miatt pedagógiai prog-
ramunkban kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés és az egészséges élet-
mód alakítása, hangsúlyozása, erősítése, mely átszövi a nevelési programunk
egész folyamatát. 
Számos lehetőség adott a heti, akár napi, rövidebb-hosszabb kirándulásokra,
sétákra a környéken, mivel könnyen és hamar elérhető a Széchenyi-hegy,
Normafa, Svábhegy.

Csoportok száma Átlagos
csoportlétszám Az óvodások száma

4+1 18-20 74
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Nem önkormányzati óvodák

Az egészségmegőrzés fontos részeként rendelkezésünkre áll egy felújított só-
szoba, mely segít megelőzni a légúti megbetegedéseket.
A napirendünkben alkalmazkodunk a szülők igényeihez, az óvodával szem-
beni elvárásaikat hangoljuk össze a gyermekek fejlod̋ését legjobban segítő
tevékenységekkel.

Hagyományőrző ünnepeink: 

Az intézményben öt óvodai és négy bölcsődei csoport működik. Ebből egy
óvodai csoportban autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését látjuk el (max. felvehető létszám 7 fő).
A fenntartó több köznevelési, gyermekjóléti és szociális intézmény fenntar-
tói feladatát látja el.
Az épületben öt óvodai csoportszobához önállóan kapcsolódó öltöző, mosdó,
udvarrész biztosítja a gyermekek napirendjének folyamatosságát, életkori
szükségleteiknek megfelelően. Az egészségmegőrzés része a sószoba, ame-
lyet beosztás szerint használnak a csoportok. A reggeli és az uzsonna helyben
készül, az ebédet külső szállító biztosítja. Naponta friss zöldséget és gyü-
mölcsöt biztosítunk a gyermekek számára.
Óvodánkban alapozó terápia, sakk, gyógytestnevelés, úszás, foci, mesetánc,
angol külön foglalkozások működnek.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és leendő ovisokat!

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud.
Játékot, zenét, örömet.

Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá.
Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is kíván.”

(Kodály Zoltán)

• születésnapok
• szüreti mulatság
• Mikulás várás
• Adventi készülődés
• Karácsony
• Farsangi mulatság

• Március 15.
• Húsvéti készülődés
• Anyák napja
• Gyermeknap / Édesapák napja
• Évzáró - nagycsoportosok búcsúzá-
sa/ballagás
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Német Óvoda

Óvodavezető: Juhász Csilla
Cím: 1121 Budapest, Beatrix u. 13.
Tel.: 200-62-30
E-mail: leitung@deutscherkindergarten.hu

buro@deutscherkindergarten.hu
Honlap: www.deutscherkindergarten.hu 
Fenntartó: Német Óvoda Egyesület

Óvodai 
csoportok száma

Min/max. 
csoportlétszám Férőhely száma

2 20 40

A budapesti Német Óvodát 1992-ben alapították. Az óvoda fenntartója a szü-
lőkből álló Német Óvoda Egyesület. Gyermeke számára óvodánk egy olyan
hely, ahol biztonságban érezheti magát és fejlődési lépéseihez kíséretet és ki-
hívásokat kap. 

A gyermek tevékenységét komolyan véve pontos megfigyeléseket vezetünk,
melyek alapján a kü-
lönböző képzési terüle-
teken egyéni, sokrétű
és összetett ösztönzés
történik. Minden gyer-
mek fejlődési folyama-
tát dossziéban doku-
mentáljuk, az un. Port-
fólióban. Német nyel-
vű hétköznapjainkban
a magyar nyelv és a
kultúra is jelen van. Pe-
dagógiai koncepciónk

Nem önkormányzati óvodák
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a Németországban kifejlesztett Infans-
Konzepten alapul, melyről bővebben a
következő honlapon olvashatnak:

www.infans.de

Óvodánkba negyven 3 és 6 év közötti
gyermek jár, akiket 5 lelkes németnyelvű
óvodapedagógus kísér, támogat és gondoz. 

Képzési területeink: nyelv és kommuni-
káció, mozgás, logika és matematika,
„énkép“ és szociális készségek, ének,
zene, mechanika és konstrukció, képző-
művészet, természettudományok.

Nyitvatartás: H-P: 7.30-16.00
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Osztrák-Magyar Óvoda

Óvodavezető: Rezsdovics Rita
Cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 37.
Tel.: 356-39-65
E-mail: info@osztrakmagyarovi.hu
Fenntartó: Osztrák-Magyar Óvodai Alapítvány

Az óvoda a Keresztény Iskolatestvérek tulajdonába tartozik, s így része a vi-
lágszerte megtalálható De La Salle intézményrendszernek. Családias légkörű,
kétnyelvű intézmény 3-6 éves gyermekek számára. Német és magyar anya-
nyelvű gyermekek látogatják a két vegyes korosztályú csoportot. Mindkét
csoportban két óvónő gondoskodik róluk.

Az intézményben a kicsik sokoldalú lehetőséget kapnak a kiscsoportos já-
tékra és mozgásigényük kielégítésére is. Ehhez rendelkezésükre állnak cso-
portszobák, megfelelő hellyel a különféle tevékenységekhez, egy több célra
használható foglalkoztatóterem, tornaterem és egy nagy udvar.

Az óvodában minden gyermek olyan személyiséggé válhat, aki önálló cse-
lekvésre képes, magabiztosan tevékenykedik, önbizalmat sugároz, és közös-
sége értékes tagjaként elismerésre talál. A pedagógusok fejlesztik a
gyermekek önértékelését, ami által egymással is könnyebben képesek együtt-
működni, társaikkal szemben toleranciát és megértést tanúsítani. Fontos, hogy
minden gyermek képes legyen saját anyanyelvét használni, és így biztonság-
ban érezhesse magát. A gyerekek lelki és testi egyensúlya érdekében napi-
rendjüket úgy alkotják meg, hogy mind mozgásra, mind pihenésre lehetőség
legyen. Mozgásigényüket nagy játszótéren és tornateremben élhetik ki.

Az intézmény bármilyen vallású családok felé nyitott. Minden gyermek Isten
egyedi teremtménye, és ekképpen fogadja közösségébe az óvoda. Az egyházi
évet követve a gyermekekkel, szülőkkel és lelkészekkel közösen szerveznek
istentiszteleteket és ünnepségeket.

Nem önkormányzati óvodák
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Pingvin Óvoda

Óvodavezető: Pege Lászlóné
Cím: 1126 Budapest, Eötvös út 38/b
Tel.: 214-42-57; 20/546-61-37
E-mail: info@pingvinovoda.hu
Honlap: www.pingvinovoda.hu 
Fenntartó: Ulrich Óvodai Alapítvány

Tradíció és modern pedagógia ötvözete jellemzi Magyarország elsőként létre-
jött magánóvodáját. A minőség és a gyerekbarát attitűd meghatározója az in-
tézmény tevékenységének. Ez jellemző a szülőkkel való partneri kapcsolatra
is. Az óvoda elhelyezkedéséből adódóan kiváló lehetőség nyílik a jó levegőn
való, szabad játékra, túrázásra, a természet és a környezet megismerésére. A
gyermekek nevelése a művészetek eszközeinek felhasználásával valósul meg,
amely eredményessége az évtizedek során beigazolódott.  
Három óvodai csoportban a magyar nyelvű foglalkozásokon kívül naponta
angol nyelvű foglalkozások is színesítik a gyerekek kommunikációs lehetősé-
geit. A Teddy csoportban a 3 évesek kezdik óvodás életüket. Gyermeklétszám
max. 18 fő 2 óvodapedagógussal napi 7 órában.
A Süni csoport kifejezetten az iskolára való felkészítést tűzte ki céljául.
Remek hely az óvodában eltöltött 4. év hasznos eltöltéséhez. Gyermeklét-
szám max. 18 fő 2 óvodapedagógussal napi 7 órában.
A Manó csoport a 4 év körüli gyermekek számára egy rendkívül családias, sze-
retetteljes óvodai környezet. Gyermeklétszám max. 18 fő 2 óvodapedagógus-
sal napi 7 órában.
Mini csoportunkban a 3 év alatti gyermekek óvodai előkészítése valósul meg,
ahol a gondozónőink a magyar nyelven kívül az angol nyelvvel is megismerte-
tik a gyermekeket. Gyermek létszám max. 10 fő 2 gondozónővel napi 7 órában.
Az intézmény óvodai és óvodán kívüli programjai színesítik a gyermekek min-
dennapjait. Pl. sport programok, foci, zenés-bábos torna, dzsúdó, sakk, nép-
tánc, úszás, korcsolyázás. 
Éves programunkban hangsúlyos a művészetek eszközeivel való nevelés. 150
nm-es nagytermünkben rendszeresen rendezünk koncerteket, gyermek- és báb-
színházi előadásokat, kiváló művészek részvételével.   
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A gyermekek egészséges táplálkozása érdekében változatos étrendről és jó
minőségű zöldségről és gyümölcsről gondoskodunk minden nap.
A környezettudatosság az óvodai élet minden területén megvalósul, a szü-
lőkkel egyetértésben. Minden évben közös adománygyűjtéssel segítjük a rá-
szoruló családokat.

• A Pingvin Óvoda biztonságos közösség a gyermek első családon kívüli kör-
nyezete.
• Derűs és inspiráló a gyerek befogadásától az iskoláskorig, egészséges cso-
portlétszám kialakításával.
• Bensőséges, családias légkörben fejlesztjük a gyermekek képességeit, hogy
bátran léphessenek a legjobb iskolákba.
• Gyermekbarát módon valósul meg a következetes nevelés, a gyermek sze-
mélyiségének tiszteletben tartásával.
• Óvodánk igazi értéke a játékosság a gyermekek motiválása mellett.
• A magyar óvodai nevelés nemes hagyományai ötvöződnek a nemzetközi
nevelési tapasztalatokkal.
• Kiváló, fiatal óvodapedagógusainknak, segítő munkatársainknak, gondozó-
nőinknek, fejlesztőpedagógusunknak, dajkáinknak és pedagógiai progra-
munknak köszönhetően az óvodai évek elteltével bármelyik magyar, angol
vagy amerikai iskola szívesen fogadja óvodásainkat.

Nyári táborunk kínálata egyedülálló a korosztály számára, ezért méltán nép-
szerű nemcsak magyar, de a külföldi gyerekek körében is.
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Óvodák körzetei

ÓVODÁK KÖRZETEI

Körzet száma Óvoda neve

1 VÁROSMAJORI Óvodák

2 TÁLTOS Óvoda

3 SÜNI Óvodák

4 MACKÓS Óvoda

5 ORBÁNHEGYI Óvodák

6 KIMBI Óvoda

7 ZUGLIGET Óvoda

8 NORMAFA Óvoda

9 ELTE Gyakorló Óvoda

10 HEGYVIDÉKI MESEVÁR Óvoda
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Körzet Utca Körzet Utca
8 Abigél utca 2 Ámor
3 Abos lépcső 2 Anjou lépcső
3 Abos utca 4 Apor Vilmos tér
1 Acsády Ignác 2 Arató utca, köz
2 Ács 10 Árkay Aladár sétány
8 Ada 10 Árkay Bertalan sétány
8 Adonisz 7 Árnyas út
2 Adorján út, köz 9 Avar
8 Agancs út 9 Bán
3 Agárdi út 3 Bartha
6 Ágnes köz 2 Bazin

Ágnes út 7 Beatrix
8 páratlan 1-19 9 Beck. Ö. Fülöp
6 páratlan 21-től 5 Beethoven
8 páros 2-28 8 Bérclejtő
6 páros 30-tól Béla király út
1 Alkony út: páratlan 1-23 8 páratlan 1-25
8 páratlan 25-től 1 páratlan 27-től
1 páros 2-22 8 páros 2-28
8 páros 24-től 1 páros 30-tól

Alkotás 1 Bíró
1 páratlan 1-13 2 Borbála lépcső
3 páratlan 15-től Böszörményi út
1 páros 2-30 4 páratlan oldal
3 páros 32-től 4 páros oldal
1 Alma 9 Brassai Sámuel
3 Álom 2 Breznó lépcső
10 Alsó Svábhegyi út 7 Budakeszi út páros oldal
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Körzet Utca Körzet Utca
1 Bükkös út 4 Deres utca
4 Bürök 9 Derkovits Gyula
8 Cédrus 8 Devecseri Gábor park
1 Cinege út 3 Diana utca, köz
1 Csaba utca 10 Diósárok köz
5 Csemegi 10 Diós árok út páratlan 1-19
1 Csermely út, lépcső 8 Diós árok út páratlan 21-75
1 Csiga út 10 Diós árok út páros végig
8 Csillagvizsgáló út 1 Disznófő út
1 Csillagvölgyi út 4 Dobsinai
8 Csillebérci út, tábor 5 Dolgos
8 Csille tér 2 Edvi Illés utca, út
7 Csipke út páratlan 1-19 8 Eötvös út
10 Csipke út páratlan 21-től 8 Eötvös József park
7 Csipke út páros 2-14 2 Érdi út
10 Csipke út páros 16-tól 8 Erdő ösvény
8 Csíz 1 Erzsébetkilátó út
2 Csobolyó lépcső 8 Evetke
6 Csonka 2 Farkasréti tér
6 Csorna 8 Farkasvölgyi út
9 Csörsz 8 Felhő
8 Dalma út 10 Felső Svábhegyi út
7 Dániel út, köz 8 Fenyő ösvény
6 Denevér köz 10 Fészek

Denevér út 4 Fodor lépcső
2 páros 2-18 6 Fodor lejtő
6 páros 20-40 Fodor 
4 páros 42-től 3 páratlan 1-17
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Körzet Utca Körzet Utca
3 páros 2-16 1 Greguss
4 páratlan 19-51 3 Gyimes
4 páros 18-42 1 Gyógyfű
6 páratlan 53-tól 8 Gyöngyvirág út
6 páros 44-től György Aladár
10 Fogaskerekű 7 páratlan 1-33
2 Futrinka 10 páratlan 35-től
8 Fülemile út 7 páros oldal
4 Fürj 8 Gyopár ösvény
10 Gaál József út 9 Győri út

Galántai 8 Hableány
5 páros 2-8 Hadik András
5 páratlan 1-5 10 páratlan 1-29.
7 Galgóczy köz 7 páratlan 29-től

Galgóczy 10 páros 2-28-ig
10 páratlan 1-15/b 7 páros 30-tól
7 páratlan 17-től 2 Hajnalka
10 páros 2-14 1 Hajnóczy József
7 páros 16-tól 6 Hangya utca, lépcső
6 Gálszécs 1 Harangvölgyi út
4 Gébics Határőr út
8 Gereben 10 páratlan: 1-15-ig
9 Gesztenyéskert 1 páratlan: 17-55-ig
7 Gím 3 páratlan: 57-végig
7 Glatz Oszkár u. 10 páros: 2-20-ig
8 Glória lépcső 1 páros: 22-68-ig
1 Goldmark Károly 3 páros: 70-végig
8 Golfpálya út 2 Hegyalja út páratlan 29-től
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Körzet Utca Körzet Utca
2 Hegyalja út páros 130-176. 10 Józsa Béla köz
8 Hegyhát út, lépcső 8 Juliska út
3 Hertelendy 4 Kakukk út, lépcső
6 Hó 8 Kakukkhegyi út
8 Hollós út 8 Kakukkhegyi erdősor
3 Hollósy Simon 2 Kálló esperes
2 Hóvirág út, köz 4 Kalkuttai Szent Teréz tér
2 Hörcsög 8 Kalóz út
1 Hunyad lejtő, köz 9 Kapitány
1 Hunyadorom lépcső 5 Karap
8 Ibolya ösvény 8 Karthauzi utca, köz
1 Ignotus 10 Karvaly
2 Irhás árok 2 Kázmér lejtő
1 Irtás 2 Kázmér út
8 Istenhegyi lépcső, lejtő 1 Kék Golyó

Istenhegyi út 4 Kempelen Farkas
5 páratlan 1-13 2 Kepe lépcső
3 páratlan 15-79 9 Kernstock Károly tér
8 páratlan 81-től 10 Kikelet
5 páros 2-12 2 Kikerics
3 páros 14-72 3 Királyhágó tér, utca
8 páros 74-végig 3 Kissvábhegyi út, utca
9 Jagelló út 7 Kisdobos köz
1 Janka 7 Kiss Áron
8 Jánoshegyi út Kiss János altábornagy
2 János Zsigmond 9 páratlan 33-ig
7 Járőr 5 páratlan 35-től 49-ig
8 Jenő 4 51-től végig
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Körzet Utca Körzet Utca
9 páros 38-ig 2 Liptó
5 páros 40-től 48-ig 9 Lisszabon sétány
4 50-től végig 8 Lóránt út, köz
5 Kléh István 8 Madár lépcső
8 Konkoly Thege M. út 8 Magas út
2 Korompai 2 Magasúti lejtő
2 Koszta József 2 Magasúti köz
8 Költő utca 8 Magasút dűlő

Krisztina körút 8 Magos dűlő
1 páratlan 3-35 1 Magyar Jakobinusok t.
1 páros 2-8 7 Márffy Ödön utca
2 Kulacs 4 Margaréta utca
10 Kútvölgyi lejtő 1 Maros utca

Kútvölgyi út 2 Márton Áron tér
7 páratlan 1-69 6 Mártonfa utca
1 páratlan 71-től Mártonhegyi út
10 páros 2-66/C 6 páratlan 1-35
1 páros 68-tól 4 páratlan 37-től
7 Kuruclesi út 6 páros 2-30
2 Kuvik 4 páros 32-től
8 Laura út 6 Mártonlak
2 Lejtő út 6 Mártonvölgy
10 Lelesz 3 Márvány: páratlan 19-től
8 Lepke ösvény 3 páros 22-től
4 Lev Tolsztoj tér 8 Mátyás király köz
4 Levendula Mátyás király út
2 Lidérc köz, utca 8 páratlan 1-39
8 Liliom ösvény 1 páratlan 41-től
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Körzet Utca Körzet Utca
8 páros 2-42 3 Németvölgyi út páros 22-38
1 páros 44-től 4 Németvölgyi út páratlan 37-től
3 Matyó 4 Németvölgyi út páros 40-től
8 Melinda út 8 Nevenincs utca
8 Menyét út 8 Nőszirom utca
6 Méra 3 Nógrádi utca, köz
2 Meredek 8 Normafa út
7 Mese utca, köz 2 Oltvány köz
2 Mindenszentek tere 3 Óra köz, út
4 Mindszenty József bíboros tér 3 Orbánhegyi út
8 Moha köz 8 Ordas köz
8 Moha utca 8 Ordas út
8 Mókus ösvény 8 Orgona ösvény
7 Monda 4 Ormódi
4 Muskátli 2 Ördögszikla köz
8 Művész út 2 Ördögszikla út
1 Nagyenyed u. páratlan oldal 2 Öröm
3 Nagyenyed u. páros oldal 8 Őzike út, köz
5 Nagy Jenő 10 Padka
8 Nagykapos 4 Pagony
2 Nagysalló 10 Patkó köz
7 Napos út 10 Patkó utca
3 Nárcisz u. páratlan 1-21 6 Pelsőc
4 Nárcisz u. páratlan 23-tól 7 Perbete
3 Nárcisz u. páros 2-18 8 Perem ösvény
4 Nárcisz u. páros 20-tól 10 Pethényi köz páratlan 1-7.
4 Németvölgyi lépcső 10 Pethényi köz páratlan 9-től
5 Németvölgyi út páratlan 1-17 10 Pethényi köz páros 2-14.
5 Németvölgyi út páros 2-20 10 Pethényi köz páros 16-tól
3 Németvölgyi út páratlan 19-35 10 Pethényi út
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Körzet Utca Körzet Utca
8 Pillangó ösvény 10 Sota Rusztaveli tér
8 Pille köz 4 Sólyom
7 Pihenő út 4 Sólyom lépcső
8 Pinty 2 Somorjai
8 Pipacs ösvény 8 Sötétvágás utca
8 Pipiske Stromfeld Aurél út
2 Rácz Aladár köz 4 páratlan 1-35
2 Rácz Aladár út páratlan 1-91 4 páros 2-28
8 Rácz Aladár út páratlan: 93-tól 3 páratlan 37-től
2 Rácz Aladár út páros: 2-162 3 páros 30-tól
8 Rácz Aladár út páros 164-től 8 Sugár út
5 Ráth György páratlan 1-21 10 Susogó
1 Ráth György páratlan 23-tól 2 Sün
5 Ráth György páros 2-56 5 Süss Nándor sétány
1 Ráth György páros 58-tól 8 Svájci út
8 Rege út 4 Szalánci
1 Remete 8 Szalmavirág
10 Ribizli lépcső 7 Szalvay 
5 Roskovics 1 Szamóca köz
8 Rózsa dűlő 10 Szamóca
10 Rőzse köz 1 Szamos
10 Rőzse 7 Szanatórium
10 Sárospatak út 2 Szánkó
2 Sasfiók 8 Szegfű ösvény
2 Sashegyi út 7 Szarvas Gábor út
5 Schwartzer Ferenc 8 Széchenyi-emlék út
2 Sion lépcső 5 Székács
9 Sirály 1 Széll Kálmán tér
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Körzet Utca Körzet Utca
8 Szélső utca 6 Thomán István
4 Szendrő köz, utca 7 Tordai
7 Szent Család park 4 Tornalja
3 Szent Orbán tér 5 Tóth Lőrinc páratlan 1-33
7 Szepesi utca 5 Tóth Lőrinc páros 2-30
7 Szilágyi E. fasor páros oldal 3 Tóth Lőrinc páratlan 35-től
1 Szilassy út 3 Tóth Lőrinc páros 32-től
5 Szoboszlai utca 2 Törökbálinti út
8 Szép kilátás út 4 Törpe
3 Szolyva 3 Trencséni
4 Szendi árok, utca 3 Tusnádi köz
7 Sztehlo Gábor utca 3 Tusnádi
6 Szúnyogh út 8 Tündérkert utca
6 Tállya 8 Tücsök lépcső
9 Táltos 8 Tücsök
4 Tamás köz 6 Tündér lépcső
4 Tamási Áron páratlan 1-33-ig 8 Tündér
6 Tamási Áron páratlan 35-től 8 Tündérhegyi
4 Tamási Áron páros 2-38-ig 3 Ugocsa
6 Tamási Áron páros 40-től 5 Ügyész
10 Tarpatak 4 Vadgalamb
5 Tartsay Vilmos 7 Varázs
8 Tatárvirág út, utca 1 Várfok utca 20-28.
8 Távcső utca 8 Városkúti út, köz
8 Teleszkóp utca 1 Városmajor utca, köz
8 Tearózsa 2 Vas Gereben
1 Temes 2 Vércse utca, köz
7 Tersánszky Józsi Jenő köz 9 Veréb
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Körzet Utca Körzet Utca
1 Vérmező út 3 Zeke
8 Vilma 7 Zirzen Janka
7 Virányos köz 2 Zólyomi lépcső
10 Virányos út páratlan 1-7 Zugligeti út
7 Virányos út páratlan 9-től 7 páratlan 1-57
10 Virányos út páros 2-14 1 páratlan 59-től
7 Virányos út páros 16-tól 7 páros 2-60
7 Visszhang 1 páros 62-től
3 Vöröskő, páratlan oldal 4 Zulejka utca
4 páros oldal 4 Zsámbéki
8 Wigner Jenő Pál tér 3 Zsibói
7 Zalai út 2 Zsigmondy Vilmos
3 Zalatnai 3 Zsolna
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