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Tisztelt Szülô, Kedves Olvasó!

EGYÉB, A KERÜLETBEN MÛKÖDÔ ÓVODÁK
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Az óvodai beiratkozás minden kisgyermekes szülô számára fontos korszakhatárt jelöl. Ez az a pont, amitôl számítva elôször változik meg a kicsik számára
a mindennapi környezet. Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne hallanánk a gyermekkort érintô megterhelô kötelezettségekrôl, a bizonytalan döntések okszerû
következményeirôl. Természetesen minden szülô a legjobbat szeretné gyermekének, azonban már ebben a korai életkorban is számos kérdéssel szembesülnek: milyen manapság egy óvodai közösség, kik és hányan foglalkoznak
a gyerekekkel, hogyan segítik a legkisebbek gyors illeszkedését?
Önkormányzatunk, mint Budapest második legnagyobb kerületének irányítója, széles és sokoldalú szolgáltatásokat nyújtó óvodai hálózatot tart fenn. Ez
lehetôséget kínál arra, hogy mindenki megtalálhassa a gyermekének, illetve az
egyéb családi szempontoknak leginkább megfelelô intézményt.
Szinte közhelyszámba megy, hogy a kicsik számára az óvoda – az elsô néhány
héten, esetleg hónapban kisebb, nagyobb stresszt okozhat, ezért fontos az,
hogy érezhesse, ebben a „küzdelemben” nincs egyedül, szülei védô szeretetére mindig számíthat. Kétségtelen, az óvodai beíratás, majd szeptembertôl az
új kezdet egyszerre jelent feladatot a gyermeknek, az óvodapedagógusoknak
és a szülôknek is.
Bízom benne, hogy a most kézben tartott információs kiadvány megkönnyíti
az óvodák közötti eligazodásukat. Részletesen felvilágosítással azonban hivatalunk munkatársai is az Önök rendelkezésére állnak.
Döntsenek bárhogyan, biztosak lehetnek abban, hogy Óbuda és Békásmegyer óvodái, pedagógusai és az intézmények szûkebb közössége is szeretettel
várja legkisebb tagjait. Remélem, hogy döntésük helyességét és az óvodáinkban folyó magas színvonalú szakmai munkát a gyerekük öröme fogja hamarosan visszaigazolni.

Bús Balázs
polgármester
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Kedves Szülôk!
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Bizonyára aggodalommal gondolnak az elkövetkezô hetekre, hónapokra. Fontos, az életüket meghatározó változás elôtt állnak, mely megpróbáltatás lehet
a család számára. Az elsô leválás nem mindig zökkenômentes, gyakran több
hetet vesz igénybe a beszoktatás. Türelemmel kell lenniük, mert gyermekük
egy egészséges, nyugodt családi háttérbôl kikerülve, egy új világba csöppen
bele. Az Önök egyik legfontosabb feladata, hogy bizalommal forduljanak az
óvoda illetve az óvodapedagógusok felé. Így érhetik el, hogy gyermekük megnyugodjon és nyitott legyen egy számára teljesen új helyzetben.
Közösségben élni a gyermek számára annyit jelent, mint alkalmazkodni a különbözô helyzetekhez. Ez a korszak a közös játékok, elfoglaltságok kezdete, az
óvoda a családi nevelés kiegészítôje.
A kerületben 11 önkormányzati fenntartású óvoda mûködik 32 épületben. Az önkormányzat által fenntartott jelenlegi intézményhálózat megteremti a gyermekek óvodai
elhelyezésének biztonságát. Pedagógusaink többéves tapasztalattal és sokirányú
képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Az óvodapedagógusok munkáját fejlesztôpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus segíti.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nagy figyelmet fordít arra, hogy a leendô óvodások családjai tájékozottak legyenek. A hagyománnyá vált Szülôi
Fórum idén is megrendezésre kerül, ahol szakemberek igyekeznek több oldalról kielégítô információkat adni az óvodakezdéssel kapcsolatban. Nyílt napok
idôpontjairól a honlapon és az Óvodai Iránytûben tájékozódhatnak, ahol minden III. kerületi óvodával kapcsolatos információt megtalálhatnak.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
A beíratás idôpontja 2018. április 23-25.
Szeretném felhívni figyelmüket az ide vonatkozó jogszabályra:
A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése, amely
kimondja, hogy: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától (azaz szeptember
1-jétôl) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzô –

az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülô
kérelmére és az óvodavezetô, valamint a védônô egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem elôtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelezô
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A „kötelezô óvodáztatás” tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015ben születtek és 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, illetve azokra
a gyermekekre, akik már elmúltak 3 évesek, de eddig még nem jártak óvodába. Lehetséges felmentést kérni a 3 éves kortól történô óvodába járás alól. A
felmentést a szülô kezdeményezheti (a körzet szerinti óvodában), és a jegyzô
adhatja meg az óvodavezetô és a védônô egyetértésével.
Vizsgálni lehet annak tényét, hogy a gyermek életvitelszerûen az adott címen lakik.
Életvitelszerû ott lakásnak minôsül, ha a gyermek az óvoda körzetében található
ingatlant otthonául használja, és a lakás/családi ház/bérlemény a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás
elsô határnapját megelôzô három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez
nem teljesül, arra lehet következtetni, hogy a gyermek lakhelyén vagy tartózkodási
helyén nem életvitelszerûen lakik. Ebben az esetben az óvodavezetô jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô gyermek szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben
lakás tényét igazolja. Ez úgy lehetséges, hogy a felszólítás kézhez vételétôl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védônôtôl származó, a védônôi
ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Az óvodavezetô jogosult az életvitelszerûen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenôrizni.
Kívánok gyermekeiknek boldog óvodás éveket!
Az óvodát érintô kérdéseikkel keressenek bizalommal!
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Halasiné Petrovai Erika
óvodai referens, Oktatási és Kulturális Osztály
1033 Budapest, Fô tér 4., tel.: +36 1 4378 995
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HURRÁ, OVI!
Hogyan segítheti a szülô a zökkenômentes ovikezdést?
Kedves Szülôk!
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Az óvodáskor a gyerekek életében felfedezésekkel, tanulással teli, élménydús
idôszak. Talán kétkedve olvassák a fenti címet, ugyanis gyermekük óvodába
lépésével felborul az eddig megszokott családi rend, az öröm mellett számos
kihívással is találkoznak majd. A gyermekek általában hároméves korukra érik
el azt az érettséget, hogy nagyobb közösségben töltsék hétköznapjaik nagy
részét. Sok területen fejlôdtek az elmúlt idôszakban, mind fizikai, intellektuális,
szociális és érzelmi vonalon, ez szükséges az óvodai léthez. Az óvoda családias atmoszférájában biztonságot nyújtó, hozzáértô, gondos kezek között
gyermekük olyan élményeket, ismereteket szerez majd, ami segít abban, hogy
késôbb aktív, önálló, boldog életet élhessen.
Szülôként már az óvoda megkezdése elôtt sokat tehetnek azért, hogy örömtelibben élje meg az egész család az óvodakezdést. Az alábbiakban néhány
gondolattal szeretném segíteni ezt.
Igazodás az óvodai napirendhez
Az óvodában a gyermekek kiszámítható, biztonságos napirendet
követnek. Megkönnyíti az ovikezdést, ha a napirendet már tavas�szal az ovihoz igazítják: délelôtt
otthoni játék, majd játszóterezés,
délben ebédeljen, majd aludjon
egy jót, három óra felé uzsonnázzon. Ha nagyjából ezt a rendet
követik, a kicsi biológiai ritmusa
is erre áll be, így segíthetik ôt az
óvodai ütemhez való alkalmazkodásban, könnyebben szokik bele az új
napirendbe.

Anya nélkül, biztonságban
Az egyik legnehezebb pontja az ovikezdésnek az elválás, szülônek, gyermeknek egyaránt. Ha a gyermek eddig napi huszonnégy
órában Önnel volt, akkor is mehet ez kön�nyen: otthon fokozatosan egyre több önálló
játékra bíztassa, nyugodtan vonuljon el más
szobába! Ha még nem vigyázott rá senki, itt
az ideje, hogy megbeszéljék apával, nagyszülôvel, ismerôssel, hogy egy-néhány órát
velük lehessen a kicsi. Az elszakadásra fel kell készülni lelkileg, felnôttnek és
gyereknek is, így szerencsés, ha már idôben elkezdenek „gyakorolni”. Tálalja
nyugalmat sugározva, hogy izgalmas dolgok fognak vele történni, amíg távol
van, és biztosítsa róla, hogy mindig visszajön az ígért idôpontra (érdemes az
étkezéshez kötni)! A kezdeti szomorúságot Önök tudják a leginkább oldani
gyermekükben, hisz a szoros kapcsolat miatt a gyerekek minden apró rezdülést megéreznek, a bizalmatlanságot, aggodalmat éppúgy, mint a kíváncsiságot, az óvodába és az óvónôkbe vetett bizalmat. Ha már kiválasztották
az óvodát, a nyár folyamán látogassanak el többször a környékre, szokják az
útvonalat, fedezzék fel az izgalmas környezetet! A leendô óvónôkkel bátran
osszák majd meg a gyermeküket érintô történéseket, akár dilemmákat, ezzel
is sokat segíthetnek, hogy még jobban megismerjék és fejlesszék ôt.
Önállóság
Megkönnyítik gyermekük helyzetét, ha már most
arra sarkallják, próbáljon egyedül öltözködni;
gyakorolja a fürdôszoba-használatot; egyen kanállal, villával; igyon pohárból; próbálja kifújni az
orrát; pakolja el a játékokat. A közel háromévesek ugyan még sok segítséget igényelnek, de
legyenek feladataik, megbízatásaik, amelyeket
bíztatással, türelemmel egyre ügyesebben, természetes módon fognak tudni elvégezni. Vonják
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be, amibe csak lehet, hagyják próbálkozni! Legjobb jutalom az elismerés és az
örömteli, közös élmény a szülôvel. Gyermekük az óvodában így sok dicséretet
vívhat ki, büszke lesz magára, hogy milyen ügyes!
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Szobatisztaság
Az óvodakezdés elôtt talán a legnagyobb kihívás
a szobatisztává válás. Erre a gyermekek általában
két-három éves korukra testileg-lelkileg éretté válnak. Türelmesen, játékosan segítve ôket ebben,
még könnyebb lehet ez a folyamat. A nyár épp elég
hosszú idô arra, hogy letegyék a pelenkát! Elôször
keltsék fel a gyermek érdeklôdését, beszélgessenek a témáról, hogy mire kell odafigyelni, hogy lesz
ezután. Engedjék, hogy saját ütemében haladjon,
erôltetni, siettetni nem szabad! Elôször nappalra vegyék le a pelust, majd jöhet
a délutáni alvás, legvégül az éjszaka. A gyerekek érzékelik a szülôi elvárást,
a kedves biztatást, melynek meg akarnak felelni, így aztán rövid idô alatt képessé is válnak arra, hogy szobatiszták legyenek. Az elôforduló „balesetekkel”
legyenek nagyon türelmesek, ez a tanulás része. Ha a gyermek érzi a szülô
nyugodt, megértô és következetes viszonyulását, biztonságban érzi magát, és
örülni fog új képességének.
A beszédfejlôdés elôsegítése
A beszédfejlôdés terén nagyfokú egyéni eltéréseket mutatnak a gyerekek, de óvodába
lépéskor már sokan folyékonyan tudnak beszélni. Fontos, hogy gyermekük egyre jobban ki tudja fejezni alapvetô szükségletek
iránti igényét (éhes, szomjas, wc-re kell menni, fáj valahol), erre pedig otthon is érdemes
odafigyelni! Legyen elvárás, hogy mondja a
gyermek, mit szeretne, nem kell kitalálni minden gondolatát. Gyermekük
beszédfejlôdését elôsegíti, ha otthon még több verset, dalt, élôszóbeli me-

sét hall, ha sokat beszélgetnek, játszanak vele, ha életkorának megfelelô
szinten választ kap minden kérdésére. Játék és mese közben a gyermekek
képzelete szabadon dolgozik, tanulást elôsegítô, élményt átélô, feszültséglevezetô, gyógyító is egyben.
•••
A szülô nyugalma, reális elvárásai, biztatása, elismerô szavai, az óvodába vetett bizalma és a családi közös élmények a legjobb segítség a gyermeknek,
hogy örömmel kezdje az óvodát.
Sikeres óvodakezdést kívánok!
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Agárdi Fruzsina
pedagógiai szakpszichológus
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HIRDETMÉNY
az óvodai felvételekrôl
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A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)
bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelô intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII.
31.) Emberi Erôforrások Minisztériuma rendelete – továbbiakban rendelet – 12. §).

•

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétôl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fôvárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezô hároméves és annál idôsebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthetô.

•

A szülô az óvodai nevelésben történô részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben
vagy hirdetményben meghatározott idôpontban. A napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett gyermek szülôje, ha gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követô
tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzôt. (rendelet 20. §(2)).
Mit kell tudni az óvodai felvételekrôl?
• Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 49. § (1)).
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy: A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdô napjától (azaz szeptember 1-jétôl) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzô - az egyházi és magán fenntartású
intézmények esetében a fenntartó - a szülô kérelmére és az óvodavezetô,
valamint a védônô egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elôtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az

•

•

ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelezô óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A szülô gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklôdésének megfelelôen, saját vallási, világnézeti meggyôzôdésére, nemzeti hovatartozására
tekintettel szabadon választhat óvodát. (Nkt. 72 §. (2)).
Jelentkezni a meghirdetett idôpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati fenntartású, továbbá nem önkormányzati fenntartású óvodában lehet.
A jelenleg bölcsôdében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be
kell jelenteni.
A különélô szülôk a gyermek sorsát érintô lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülôi felügyeletet a szülôk megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülô gyakorolja,
kivéve, ha a gyermekétôl különélô szülô felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
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A beíratás idôpontja: 2018. április 23-25.
A beíratáskor be kell mutatni a gyermek:
• nevére kiállított személyi azonosítót,
• a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• továbbá a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20. § (3)),
• a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülônek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország
területén. (Nkt. 92. §).
• A sajátos nevelési igényû gyermekeket nevelô óvodába való felvételhez
a szakértôi és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényû 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)).

III. kerületi, önkormányzati fenntartású, sajátos nevelési igényû gyermekeket fogadó óvodák:
•
Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Bp., Ágoston u. 2/a)
•
Óbudai Mesevilág Óvoda (1039 Bp., Bárczi Géza u. 1.)
•
Óbudai Meseerdô Óvoda (1039 Bp., Váradi u. 9-11.)
•
Óbudai Almáskert Óvoda (1033 Bp., Szérûskert u. 37.)
•
Óbudai Gyermekvilág Óvoda (1031 Bp., Vitorla u. 6.)
•
Gyermeksziget Montessori Óvoda (1039 Bp., Zipernowsky Károly u. 2.)
•
Óbudai Hétpettyes Óvoda (1033 Bp., Harrer Pál u. 7.)
•
Pitypang Mûvészeti Óvoda (1039 Bp., Hunyadi u. 8-10.)
•
Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda (1039 Bp., Pais D. u. 2.)
•
Óbudai Vackor Óvoda (1036 Bp., Árpádfejedelem u. 60.)
Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez
tartozó gyermek anyanyelvén, illetve anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.
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Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer területén két óvoda található, ahol német nemzetiségi nyelvû csoportot is indítanak:
•
Óbudai Mesevilág Óvoda (1039 Bp., Bárczi Géza u. 1.) (német)
•
Ágoston Mûvészeti Óvoda Kastély Tagóvodája
(1037 Bp., Bécsi út 236.) (német)
A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében
lakik, illetôleg ahol szülôje dolgozik. Az óvodai felvételrôl, átvételrôl az óvoda
vezetôje dönt.
Ha az óvodába jelentkezôk száma meghaladja a felvehetô gyermekek számát,
az óvodavezetô, 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 életvitelszerûen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezô felvételt biztosító óvoda). (rendelet 20 §. (9-10.))

„(9) Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerû ott lakásnak
minôsül, ha a gyermek a kötelezô felvételt 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 elsô határnapját megelôzô három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra
lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplô lakhelyén vagy
tartózkodási helyén nem életvitelszerûen lakik, úgy az óvodavezetô, illetve az
Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezetô vagy a fenntartó által
szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô gyermek szülôjét,
hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétôl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes
védônôtôl származó, a védônôi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10)*Ha az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülô a védônôi nyilatkozatot nem mutatja be, úgy
az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerûen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenôrizni. Ha az óvodavezetô, az általa, illetve a fenntartó által szervezett
bizottság által javasolt legalább három idôpont közül a gyermek szülôje vagy
törvényes képviselôje egy alkalommal sem teszi lehetôvé a családlátogatást,
úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerûen lakik a kötelezô felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.”
Az óvoda vezetôje a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülôket 2018. május 31-ig.
Az óvoda döntése ellen a szülô a közléstôl, ennek hiányában a tudomására
jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be
az óvodavezetônél. (Nkt. 37. § (2)).
Az óvodavezetô az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc
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napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó
önkormányzat jegyzôjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz
küldi meg.
Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
A szülô a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstôl
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Az új gyermekek fogadása a tanév/nevelési év elsô napjától folyamatosan történik.
Az elsô óvodai foglalkozási nap - a tanév/nevelési év elsô napja:
2018. szeptember 3. (hétfô)
Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsôdében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
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Budapest Fôváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Oktatási és Kulturális Osztálya,
valamint Óbuda-Békásmegyer Védônôi Szolgálata

„ÓVODÁS LESZ A GYERMEKÜNK”
címmel szülôi tájékoztató fórumot szervez leendô óvodások szülei részére
2018. március 26-án, hétfôn 17.00 órától
az Esernyôs Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pontban
(1033 Bp., Fô tér 2.)
Program:
17.00-17.05
Megnyitó
Kelemen Viktória alpolgármester asszony köszöntôje
17.05-17.25
A III. kerület óvodai hálózata, hasznos tudnivalók az óvodakezdésrôl
Elôadó: Halasiné Petrovai Erika óvodai referens
17.25-17.45
„Megszeretem az Ovit!”
Hogyan segítsük gyermekünk kibontakozását a közösségben?
Elôadó: Hetényiné Balog Orsolya gyógypedagógus-logopédus-mozgásfejlesztô
17.45-18.05
„Ne sírj Anyu!” – Hogyan tehetjük könnyebbé az óvodai beszoktatást?
Elôadó: Dr. Böjtös Zoltánné óvodapedagógus-fejlesztôpedagógus
18.05-18.25
„Egészséges, közösségbe mehet”
Mit tehetünk gyermekünk egészségének megôrzése érdekében?
Elôadó: Schadek - Bíró Éva intézményvezetô védônô
18.25-19.00
Kérdések – kötetlen beszélgetés az elôadókkal
Minden érdeklôdô szülôt szeretettel várunk!

a gondoskodó város
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ÁGOSTON MÛVÉSZETI ÓVODA
Székhely: 1032 Budapest, Ágoston u. 2/A
Tel.: 1/388-7776
Telephely: 1035 Budapest, Váradi u. 15/a
Tel.: 1/439-1248
E-mail: agoston-o@kszki.obuda.hu
Web: www.agostonovi.hu
Nyitva: 6.30–17.30
Tagóvoda: KASTÉLY TAGÓVODA
1037 Budapest, Bécsi út 236.
Tel.: 1/388-7389
E-mail: becsi-o@kszki.obuda.hu
Óvodavezetô: Nagy Veronika

Az óvoda 3 épületbôl áll, összesen 16 homogén és vegyes korosztályú csoporttal mûködik. Jelenleg közel 360 gyermek jár hozzánk. Mindhárom épületben közös pedagógiai programmal végezzük nevelô-fejlesztô feladatunkat. Az
Ágoston épület tavaly nyáron teljes külsô energetikai felújítást kapott, melynek
elônyeit már most élvezhetik a gyerekek. A Kastély épületben jelenleg egy csoportban mûködik német nemzetiségi nevelés, amit szeretnénk tovább bôvíteni.
Az utóbbi fél évben szorosabb kapcsolatot ápolunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, számos közös eseményen veszünk részt.
Pedagógia Programunk (adaptált) helyi nevelési program, melynek címe: „Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel”.
A gyermeki motivációból vezérelt játék biztosítása programunk egyik alapelve,
melyhez a nyugodt, szeretetteljes, barátságos légkör biztosítása az óvodapedagógusok és dajkák összehangolt munkájának eredménye. A kezdeményezett
mesefeldolgozáshoz, a festés-rajzolás-kézmûves és ének-zenei tevékenységekhez, építôjátékhoz, szerepjátékhoz kuckók állnak rendelkezésre, ahol a gyermekek tevékenykedhetnek, tapasztalatokat szerezhetnek. Az aktuális témákhoz
kapcsolódva folyamatosan megújuló „OVI-galériánk” és az állandó néprajzi kiállításunk is biztosítékai szándékunknak, hogy a gyermekek az esztétikus élmé-
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nyek, a mûvészetek, a kultúra befogadására fogékonnyá váljanak. A közösségi
értékek mellett teret kap az egyéni fejlesztés lehetôsége is, amely számos probléma- és feladatmegoldás kulcsa is egyben. Nevelômunkánkat fejlesztôpedagógus, pszichológus, logopédus és szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek
segítik. Remekül összedolgozunk külsôs partnereinkkel is.
Óvodai életünkben fokozottan hangsúlyos szerepe van a reggeli érkezéskor
vagy az alvás idôben szóló halk zenének, a délelôtti minden napos mesének.
A külsô világ, a kulturális értékek megismerése érdekében séták, kirándulások
keretében ismerkedhetnek a gyermekek tágabb-szûkebb környezetünkkel.
Helyi és tárgyi adottságaink ideálisnak mondhatók, udvaraink nagyok, fákban
gazdagok. A 2006-ban létrejött alapítványaink elsôsorban az udvar fejlesztését tûzték ki célul, ennek köszönhetôen sportpályák, hinták, füves területek,
KRESZ pályák szolgálják a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését. Fedett teraszaink lehetôséget biztosítanak esôs idô esetén is mozgásos
tevékenységekre, körjátékokra. Továbbá rendelkezünk jól felszerelt tornaszobákkal, melyek helyet adnak a tervezett mozgásos foglalkozásoknak, ünnepeknek, valamint a délutáni fakultatív programoknak (foci, torna, jóga, szenzoros torna, nyelvtanulás) is. Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikus
bútorzattal berendezettek, a szobákban lévô galériák növelik a teret (Ágoston
- Kastély 2. csoport). A Kastély épületbe korlátozott számban tudunk német
nemzetiségû gyermekeket fogadni.

Hagyományaink ünneplésekor a szülôk aktív részvételére is számítunk, melyek remek alkalommal szolgálnak egymás megismerésére, a közös értékrend
megformálására. Pl.: Szüreti vigasság, Népmese napja, Állatok világnapja,
Márton-nap, Mihály napi vásár, Adventi közös hangolódás, Évszakkoncertek
(óvónôi kar), Magyar Kultúra napja, Farsang, Jeles napok, Családi nap, Gyermek nap, Búcsúzó hét.
Szeretettel várjuk az érdeklôdô Szülôket, az óvodába lépés elôtti
tájékoztatóinkra:
• Ágoston épület: 2018. április 10. (kedd) 10.00-12.00
• Kastély épület: 2018. április 12. (csütörtök) 10.00-12.00
• Váradi épület: 2018. április 16. (hétfô) 10.00-12.00
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Nagy Veronika
óvodavezetô
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CSERESZNYEVIRÁG MÛVÉSZETI ÓVODA
Cím: 1039 Budapest, Pais Dezsô u. 2.

Tehetséggondozó mûhelyek:
zenei, természeti, vizuális, mozgásos, hagyományôrzô.

Tel: +36-1/243-2948 - http://cseresznyeviragovoda.hu
CSERESZNYEVIRÁG MÛVÉSZETI ÓVODA TAGÓVODÁJA

Választható programok:
népitánc, foci, kosaras-ovi, mûvészi torna, judo, drámás készülôdés az iskolára.

Cím: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u. 1.
Tel: +36-1/244-3893 - http://tagovoda.cseresznyeviragovoda.hu
Óvodavezetô: Somodiné Kiss Terézia

A gyermekek ellátásával kapcsolatos mottónk:
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha
szükséged van a segítségemre.”
Az óvoda az „Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel” elnevezésû Pedagógiai Programmal dolgozik.
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Mûvészeti nevelés:
versek, mesék, bábok, drámajáték; kézmûvesség; zenei hangszerek, dalosjátékok.
Hagyományôrzés:
Mihálynap, Szüret, Advent, Farsang, Kiszézés, Húsvét, Pünkösdölés.
Akkreditált kiváló tehetségpont:
minden egyes gyermek tehetséggondozása 5 éves kortól.

Szülôi tájékoztatás
Pais Dezsô utca

Medgyessy Ferenc utca

március 8. és 22.
(csütörtök) 10.30-11.30

március 7. (szerda)
és 19. (hétfô) 10.30-11.30
Nyílt nap

Pais Dezsô utca

Medgyessy Ferenc utca

április 4. (szerda)
16.00-18.00

április 5. (csütörtök)
16.00-18.00

Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Somodiné Kiss Terézia
óvodavezetô
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GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA

Programunkat áthatja a gyermekek képességfejlesztése, az óvoda-iskola átmenet,
az integráció, az erkölcsi nevelés, a játék és az óvoda-család együttmûködése.
A nevelés többi területére is nagy hangsúlyt fektetünk, a napirendbe beépítve
énekelünk, verselünk, mesét mondunk, bábozunk, számolunk, festünk stb.
Hagyományaink az évszakhoz kapcsolódó ünnepek, az ôszi Kölyök Nap,
Márton-nap, KRESZ-nap, az Iskolások napja, Majális, ÖKO-hét, sportnapok, kirándulások.
Egyéb szolgáltatások: mûvészi torna, néptánc, ovifoci, melyek a gyermekek
életkori sajátosságainak figyelembevételével szervezôdnek.

1039 Budapest, Zipernowsky u. 2.
Tel.: 454-7200, 243-8427
E-mail: ziper-o@kszki.obuda.hu
Web: www.gyermeksziget.eoldal.hu
Tagóvoda: MOSOLYGÓ TAGÓVODA
1039 Budapest, Kelta utca 8.
Tel.: 1/243-8427;
Mobil: 70/685-2267
E-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezetô: Stefán Mariann
„Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadással.”

Várjuk az Önök és gyermekük látogatását:
• 2018. április 4-én (szerdán) 9.00-11.30
		 Gyermeksziget Montessori Óvodában
• 2018. április 5-én (csütörtökön) 9.00-11.30
		 a Mosolygó Tagóvodában

Maria Montessori

Óbuda-Békásmegyer, 2018.
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Intézményünk 15 csoporttal mûködik, csoportszobáink tágasak, világosak. Az
épülethez nagy udvar tartozik, ahol folyamatosan bôvítjük a mozgásfejlôdést,
szolgáló játékeszközöket, így biztosítjuk az egészséges életmód szokásainak
kialakítását, a mozgástevékenységek változatos gyakorlását.
Óvodánk 1991 óta Maria Montessori pedagógiai módszerével mûködik. A
gyermekek vegyes életkorú csoportban vannak, természetessé válik, hogy a
nagyobbak segítik a kisebbeket. Csoportjainkban az SNI-s gyermekek integrált nevelését is biztosítjuk.
A pedagógusok munkáját fejlesztôpedagógus, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, gyógypedagógiai és pedagógiai asszisztens segíti.
Hangsúlyozzuk a családdal való együttmûködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet, mely nélkül a gyermek nevelése nem lehet teljes.
Célunk harmonikusan fejlôdô, sokoldalú, kreatív, kiegyensúlyozott, segítôkész,
egészségesen élô gyermek nevelése, derûs, nyugodt, családias légkörben.
Az óvodai életben a játékot tartjuk elsôdlegesnek. Erre alapozzuk a gyermekek
igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazított tapasztalatszerzéseket.
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Stefán Mariann
óvodavezetô

ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA
Székhely: 1033 Budapest, Szérûskert u. 37.
Tel.: 1/250-0657
Web: www.almaskertovoda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Tagóvoda: CSICSERGÔ TAGÓVODA
1033 Budapest, Szérûskert u. 41.
Tel.: 1/367-1982
Web: www.obudai-csicsergok.hu

A Csicsergô Tagóvodában mûködik két, az önkormányzat által is támogatott
zoo csoport. Tagóvodánk sajátos nevelési igényû, beszéd- és mozgásfejlôdésben lemaradt gyermekeket is fogad.
Óvodánkban a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, így folyamatos napirendet biztosítunk a gyermekeink számára. Óvodánk
nyitott, a szülôk bármikor betekinthetnek az óvodai nevelésbe. Az óvodai beszoktatás is a gyermekek és a szülôk igényeihez alkalmazkodik.
Változatos programokat, kirándulásokat, táncházakat, bábelôadásokat szervezünk, és igény szerint néptáncot, úszást, sakkot, jógát stb. biztosítunk az
ötévesnél idôsebb gyerekeknek.

Nyitva: 6.00–18.00
Telephely: GÁZGYÁR LAKÓTELEPI ÓVODA
1031 Budapest, Gázgyár lakótelep
Tel.: 1/368-7901

Várjuk leendô óvodásainkat és szüleiket az alábbi programokra:
Óbudai Almáskert Óvoda:
• játszódélelôtt: 2018. április 21. 9.00–11.00
• ötórai tea: 2018. április 16. 17.00

Nyitva: 6.30–18.30
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Óvodavezetô: Gángoly-Nagy Anita

Intézményünk három épületben mûködik. Csoportjaink vegyes életkorúak, a
3–7 éves gyermekek családias légkörben élik mindennapjaikat. Az Óbudai Almáskert Óvoda és a Csicsergô Tagóvoda a Kaszásdûlô lakótelepen található.
A Gázgyár Óvoda a Gázgyár lakótelepen, csendes, nyugodt, ôsfákkal körülvett környezetben, a fôútvonaltól távol helyezkedik el.
Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok és dajkák, akik magas színvonalú nevelô munkával dolgoznak a gyermekekért. Az Óbudai Almáskert Óvoda és a Csicsergô Tagóvoda nevelôtestülete évek óta vezeti az ELTE Tanító- és
Óvóképzô Fôiskolai Kar óvodapedagógusi szakának gyakorlati képzését.
A saját magunk alkotta nevelési programunk címe: Az Óbudai Almáskert Óvoda Környezeti, Mozgás és Anyanyelv Programja. Programunkat úgy valósítjuk
meg, hogy a gyermekeket kivisszük a természetbe, a természetet behozzuk a
csoportszobába, sok mozgással járó tevékenységet szervezünk, és az anyanyelvi nevelés az egész napi tevékenységünket áthatja.

Csicsergô Tagóvoda:
• OVI-VÁR-Ó 2018. április 16. és 17.
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Mindkét nap tájékoztató beszélgetésre várja Önöket 8.00 és 9.00 óra
között a tagóvoda vezetôje.
Bemutató foglalkozások felnôtteknek: 9.00 és 10.30 között.

ÓBUDAI GYERMEKVILÁG ÓVODA
1031 Budapest, Vitorla u. 6.
Tel.: 1/242-6911
E-mail: vitorla-o@kszki.obuda.hu

Játszódélután: 16.30 és 17.30 között, ahol lehetôség nyílik személyes
beszélgetésre is.
Gázgyár lakótelepi Óvoda:
• játszódélelôtt: 2018. április 14. 9.00–11.00
• ötórai tea: 2018. április 17. 17.00

Tagóvoda: KANÓC TAGÓVODA
1031 Budapest, Kanóc u. 3.
Tel.: 1/242-6831
E-mail: kanoc-o@kszki.obuda.hu
1031 Budapest, Arató Emil tér 2.
Tel.: 1/439-0206

Óbuda-Békásmegyer, 2018.

E-mail: arato-o@kszki.obuda.hu

Gángoly-Nagy Anita
óvodavezetô

Web: www.gyermekvilag-obuda.hu
Nyitva: 6.30–18.00

Óvodavezetô: Barabásné Murgács Kinga
30
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Óvodánk három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el. A Kanóc utcai 6
csoportos óvoda a lakótelep elején, a HÉV megállótól közelíthetô meg, a Vitorla
utcai 4 csoportos épület a telep Duna part felöli részén, a Nánási útnál található, a 106-os autóbusz vonalán. Harmadik telephelyünk a lakótelep közepén, a
„Máltai Játszótér” mellett, az Arató Emil téren van, a bölcsôdével egy épületben.
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Fôként a lakótelepen, és környezetünkben lakó gyermekek felvételére van lehetôségünk. A gyermekeket életkor szerint osztjuk: kis, középsô és nagycsoportba,
szükség esetén 1-1 évre vegyes csoportot is indítunk. 23-25 fôs csoportjainkban
1-2 sajátos nevelési igényû gyermeket is integrálunk. Mindhárom helyen azonos
feltételekkel rendelkezô, hasonló berendezésû, napfényes, igényes bútorzatú, sok
játékkal felszerel termekben és gondozott kertekben játszhatnak, levegôzhetnek a
gyerekek. A nagymozgásokat a tornatermekben, az egyéni fejlesztéseket a logopédiai, és a fejlesztô szobákban tartjuk.
Nevelôtestületünk tagjai a gyermekek szeretetét, gondozását, az egyéni képességek fejlesztését, a közösség alakítását és a kreatív, szabad játékot tartják fontosnak.
A hagyományos ünnepekre, a környezetvédelmi „jeles napokra” a gyermekekkel 2-3 hétig készülünk. Az évet a tanévnyitogató programmal kezdjük, szüreti
projekttel folytatjuk. Az Állatok Világnapja megünneplése után az apákat várjuk játszó délutánra. Különféle környezeti témák feldolgozása után az adventi készülôdés keretében érkezik hozzánk a Mikulás. Januárban a gyermekek
fejlôdésérôl egyenként tájékoztatjuk a szülôket, februárban farsangolunk. Tavasszal megünnepeljük március 15-ét, a Víz Világnapját, a húsvétot és a Föld
napját. Kora nyáron hajóval és busszal kirándulunk, felköszöntjük az édesanyákat és elbúcsúztatjuk az iskolába menôket. Évente 2 szülôi értekezletünk
van, épületenként 1-1 alkalommal szervezünk „játszóházas” programot.
Pedagógusaink több éves tapasztalattal és sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Nevelôtestületünkben az óvónôk

munkáját pedagógiai asszisztensek, logopédusok, gyógypedagógusok és
pszichológus segíti. Az iskolakezdés elôtti évben, ha szükséges, egyéni vagy
kiscsoportos formában felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk. Az 5-6 évesek számára külsô szakemberek foci, néptánc és
sakkfoglalkozásokat tartanak a délutáni órákban.
Az óvodai elôjegyzés hetében biztosítunk lehetôséget arra, hogy az érdeklôdôk körülnézhessenek mindhárom épületünkben.
Egyéb információkról az óvoda honlapján olvashatnak:
www.gyermekvilag-obuda.hu
Az érdeklôdô szülôknek az óvoda életérôl, pedagógiai programunkról
2018. március 1-jén (csütörtökön) 17.00 órakor, az Arató Emil téri épületünkben tartunk tájékoztatást.
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Barabásné Murgács Kinga
óvodavezetô
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ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA
1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.
Tel.: 1/368-2236
E-mail: harrer-o@kszki.obuda.hu
Web: www.hetpettyovi.hu
Nyitva: 6.30–17.30
Tagóvoda: SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA
1032 Budapest, Solymár u. 12-14.
Tel.: 1/388-6157
E-mail: solymar-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.30–17.30
1032 Budapest, Törzs u. 2.
Tel.: 1/368-9603
E-mail: torzs-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.30–17.30
34

Óvodavezetô: Kiss Anita

Óvodánk Óbuda jól megközelíthetô csomópontjánál, három épületben várja
a hozzánk érkezô gyermekeket. A Harrer Pál utcában 9, a Törzs és Solymár
utcában 4-4 csoport mûködik. Csoportszobáinkban és jó levegôjû, biztonságos udvarainkon számos lehetôség adódik a mozgásra, játékra, a természet

kincseinek felfedezésére, megfigyelésére. Legfontosabb számunkra az, hogy
a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben.
Óvodánk „Zöld Óvoda”, az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye”, Harrer utcai
épületünk „Tehetségpont” minôsítéssel, rendelkezik.
Nevelési célunk a gyermekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a kreativitás, alkotókészség, a tehetséggondozás, a környezettudatos nevelés kibontakoztatása. Munkánkat fejlesztôpedagógus, logopédus és pszichológus segíti. Kirándulásokat, sétákat szervezünk az élô és élettelen természet csodáinak felfedezésére, az élmény alapú megismerés érdekében. Kezdeményezett
tanulási tevékenységeinket a játékba építetten, párhuzamos tevékenységeken
keresztül szervezzük. Döntéshozó, stresszkezelô és drámajátékok segítségével lehetôséget biztosítunk a gyermekek számára önmaguk megismerésére. Az
igazi értékek felismerésére neveljük gyermekeinket, célunk, hogy értôen védjék
életadó környezetüket, ismerkedjenek a hagyományos népi értékekkel.
A magas, minôségi munka fenntartása érdekében hét kolléga rendelkezik mesterpedagógusi végzettséggel. Óvodapedagógusaink alapképzettségük mellett
speciális területeken további képzettségekkel rendelkeznek. Munkánkat szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztensek segítik. Hagyományaink alapkövei a
népi ünnepek. Szülôkkel közös programjaink: ôsszel a szüreti mulatság, a Márton nap, télen az adventi teadélután, tavasszal a húsvéti játszódélután. Nagyon
sikeres a több éve megrendezésre kerülô, nyár eleji családi és sportnap. Pedagógiai céljaink megvalósítását segíti a székhely intézményben a „Pöttömfalva
Óvodai Egyesület”, a tagintézményben a „Napsugárka Alapítvány”.
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Egyéb szolgáltatások (életkori sajátosságok figyelembe vételével játékosan,
szülôi igényre, szerzôdéssel): kosárovi, gyermekfoci, angol, zenés tánc, akrobatikus tánc.

ÓBUDAI MESEERDÔ ÓVODA
Székhely: 1035 Budapest, Váradi u. 9-11.
Tel.: 1/368-8026
E-mail: varadi-o@kszki.obuda.hu

Szeretettel várjuk leendô óvodásaink szüleit bemutatkozó, nyílt délelôttünkre.

Web: meseerdoovi.uw.hu
Telephely: 1035 Budapest, Kerék u. 12-14.

Harrer épületében

Szín-Kör-Játék Tagóvoda (Solymár és Törzs utca)
Törzs utca 2. épületében

2018. március 26. (hétfô)
10.00-11.30
csak szülôknek

2018. március 28. (szerda)
10.00-11.30
csak szülôknek

Tel: 1/368-6663
E-mail: kerek-o@kszki.obuda.hu
Telephely: PÖTTÖMHÁZ (Földszintes épület, a Váradi épülettel egy udvarban)
Tagóvoda: SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA
1035 Budapest, Szél u. 23-25.

Leendô óvodásaink számára a nyár folyamán biztosítunk nyugodt, tevékenységgel gazdagított ismerkedési lehetôséget.

Tel.: 1/388-4159
E-mail: szel-o@kszki.obuda.hu
Web: www.szivarvany-ovi.hu

Óbuda-Békásmegyer, 2018.

Telephely: 1033 Budapest, Meggyfa u. 14.
Tel.: 1/368-7466
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Kiss Anita
óvodavezetô

E-mail: meggyfa-o@kszki.obuda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezetô: Érchegyiné Futó Csilla

Az Óbudai Meseerdô Óvoda a III. kerület egyik legnagyobb óvodája. 5 épületben,
19 csoportban fogadjuk a környék 3-7 éves korú gyermekeit. A gyerekek életkori
összetételét, valamint a szülôk igényeit figyelembe véve elsôsorban homogén
csoportok kialakítására törekszünk. A feltételek minden épületben kissé eltérnek, azonban pedagógiai programunk egységes értékrendet tükröz, és nyomon
követhetô benne az egyes épületekre jellemzô sajátos arculat, hagyomány. Észszerû szabályok biztosítják a gyermekek számára a kreatív önkifejezés, a szabad
játék és a tapasztalatokon nyugvó megismerô tevékenység feltételeit. Alapvetô
célunk, hogy óvodásaink biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkörben, a szó
igazi értelmében „gyerekek” maradhassanak. Felgyorsult tempójú világunkban
óvodánk élményekben gazdag, örömteli tevékenységet, játékba integrált tanu-
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lást kínál az ide járó gyerekeknek, annak érdekében, hogy az óvodából kilépve
alkalmassá váljanak az iskolai életmódra.
Nevelôtestületünk sokrétû szakmai tudással, felelôsséggel és a gyermekek iránti
szeretettel végzi munkáját, melyet fejlesztô pedagógus, pszichológus, logopédus, az SNI gyerekek esetében pedig gyógypedagógiai asszisztens és utazó
gyógypedagógus segíti. A gondozási teendôk ellátásában nagy segítséget jelentenek a csoportokban tevékenykedô szakképzett dajkák, illetve pedagógiai
asszisztensek.
A Pöttömházban és a Szivárvány Tagóvoda Szél és Meggyfa utcai épületében
integráltan nevelhetô és oktatható enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, nagyothalló, gyengén látó, mozgássérült valamint autizmus spektrumzavarral, illetve egyéb pszichés fejlôdési zavarral küzdô gyermekeket is fogadunk.
A hétköznapokat színvonalas kulturális programokkal (hangszerbemutató, színházi vagy bábelôadás, stb.) igyekszünk színesíteni, hogy óvodásaink értékes élményekkel gazdagodjanak.
Hagyományaink sorában, a megszokott ünnepek és a természet jeles napjai
mellett, minden épület helyi sajátosságainak megfelelôen kiemelkednek a vis�szatérô események. A Váradi, a Pöttömház és a Kerék épületben a táncházzal
kísért szüreti mulatság, a Luca napi/adventi vásár, a karácsonyi teadélután és az
évzáró kerti parti, a Szivárvány Tagóvodában az Állatok napi vásár, a karácsonyi
hangverseny és az Egészség-hét.
Megfelelô adottsággal bíró épületeinkben, a szülôi igényeknek és a gyerekek
életkori sajátosságainak megfelelô, a pedagógiai programhoz illeszkedô szolgáltatásokat szervezünk: foci, néptánc, TSMT-torna, Csengô-Bongó foglalkozás,
zeneovi, sakk.

A színvonalas mûködést a Váradi épületben a Micimackó, a Szivárvány Tagóvodában a Köszi Alapítvány segíti.
Szeretettel várunk minden kisgyereket, remélve, hogy szüleik velünk együtt úgy
gondolják, hogy az óvodáskor alapvetô tevékenysége a játék, amely a leghatékonyabb eszköz a gyermek testi, lelki, értelmi fejlôdésének elôsegítésében, az
ismeretszerzésben és az emberi együttélés szabályainak elsajátításában.
Az érdeklôdô szülôknek, családoknak az alábbi idôpontokban biztosítunk lehetôséget az ismerkedésre:
Nyílt napok (szülôk és leendô óvodások részére):
Váradi

Pöttömház

Kerék

április 9. (hétfô) 9.30-11.30
április 10. (kedd) 15.30-17.00

Szél

Meggyfa

április 10. (kedd) 9.30-11.30
április 11. (szerda) 15.30-17.00

Szülôi tájékoztatók (csak szülôk részére):
Szél bölcsôde

Kerék bölcsôde

Váradi óvoda

április 4. (szerda) 17.00

április 5. (csütörtök) 16.30

április 10. (kedd) 17.00

Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Érchegyiné Futó Csilla
óvodavezetô
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ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA
1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.
(Megközelíthetô: a Békásmegyeri HÉV megállótól
gyalog Csillaghegy irányába kb. 10 perc.
Az épületek egymástól 5-10 perces távolságra vannak.)
Tel./fax: 1/243-1508, E-mail: barczi-o@kszki.obuda.hu
Web: www.obmeov.ucoz.hu
Tagóvoda: CSEPPKE TAGÓVODA
1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.
Tel.: 1/243-0598

Vizi tagintézményünkben szépen felujított gyermekbarát környezetben fogadják
a gyermekeket. Töbletszolgáltatásként „Sószoba” áll a gyermekek és a szülôk rendelkezésére immunrendszerük erôsítése érdekében. Az óvodapedagógusok „Színjátszó Csoprtja” évente megörvendezteti mûsorával a gyermekeket és szüleiket.
Cseppke tagóvodánkban kiemelt hangsúlyt fordítanak a néphagyományok
ápolására, s a tevékenységek széles körét használják fel, hogy megismertessék a
gyermekeket a népi kultúra tartamával, értékeivel. „Zöld Óvoda” program keretében a természetet szeretô, építô, óvó, védô személyiség formálására törekednek.
Vizi telephelyünkön két kislétszámú csoportban fogadjuk a gyermekeket,
családias barátságos környezetben, ami nagymértékben elôsegíti a különleges
bánásmódot igénylô, Sajátos Nevelési Igényû gyermekek nevelését.

Telephely: 1039 Bp., Víziorgona u. 1.
Tel.: 1/454-0513
Tagóvoda: VÍZI TAGÓVODA
1039 Budapest, Víziorgona u. 2.
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Horgonyozz le nálunk, szeretettel várunk!
Székhely: 1039 Budapest
Bárczi Géza utca 1.
Tel.: 06-1/243-1508

Tel./fax: 1/243-1360
Nyitva: 6.00–18.00,
(ezen belül 6.00–7.00, valamint 17.00–18.00
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Térítés ellenében igénybe vehetô egyéb szolgáltatásaink: Ovi-foci, kosárlabda, úszás, judo, tánc, néptánc, angol, német játékos foglalkozás, sakk, stb.

a gyermekek ellátását összevont csoportokban biztosítjuk)
Óvodavezetô: Gólyáné Kaszás Erzsébet

Bárczi
2018. március 29.

Nyílt nap
Vizi 2
2018. április 03.

Cseppke
2018. március 29.

A hely, mely elvarázsol, s nevel
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Óvodai nevelésünk fô célja az egészszemélyiség fejlesztése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók megalapozása az óvodai nevelés
komplex folyamatában. A szülôkkel szoros együttmûködésben, az egyéni és
életkori sajátosságokat figyelembe véve játékba integrált tanulás alkalmazásával,
iskolai tanulásra való felkészítés.
A székhely intézményünkben kiegészítô pedagógiai programként német
nemzetiségi nevelés is folyik, ahol a gyermekek megismerkedhetnek más népek
hagyományaival, szokásaival, nemzeti értékeivel.

Gólyáné Kaszás Erzsébet
óvodavezetô

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
Daisy Kindergarten
1032 Budapest, Reménység u. 6.
Tel.: 1/368-4240; mobil: 70/685-2240
E-mail: remeny-o@kszki.obuda.hu
Web: www.szazszorszepovi.hu
Nyitva: 6.30–18.00
Telephely: SZÍNES GYEREKKERT ÓVODA
1032 Budapest, Gelléri Andor Endre u. 6-8.
Tel.: 1/368-4042; mobil: 70/685-2241
E-mail: tegla-o@kszki.obuda.hu
Web: www.gyerekkert.hu
Nyitva: 6.00–18.00

lésre, a vizuális látásmód kialakítására, formálásra. Elengedhetetlen nevelési feladatunk a gyermekek szociális érésének elôsegítése, a közösségi magatartás alakítása,
ezen belül az érzelmi és erkölcsi nevelés. A nevelôtestület pedagógiai szemléletét
meghatározza az a tudományos értékû pszichológiai tény, hogy a gyermek életében
meghatározó élete elsô 5 éve. Ebben az életkorban alakul ki az életstílusa, azok a
személyiségjegyek, melyek késôbb befolyásolják kapcsolatait, társadalomhoz, közösséghez, munkához való viszonyát. Pedagógiai programunk az Adler individuál-pszichológiájára épülô bátorító nevelést célozza meg, A környezettudatos nevelés
területén végzett tevékenységünk elismeréseként elnyertük a zöld óvoda címet.
Óvodapedagógusaink munkáját logopédus, fejlesztôpedagógus és pszichológus segíti.
A szülôk igényeit figyelembe véve óvodásainknak nevelési idôn túl különbözô
sporttevékenységeket kínálunk.
Az igényes, esztétikus környezetének kialakításában nagy szerepet játszik a
Százszorszép és a Színes Gyermekvilág Alapítvány.

Óvodavezetô: Dr. Bozzayné Káli Tünde
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Kedves Szülôk! Tisztelt érdeklôdôk!
Óvodánk két épületben, a Reménység és a Gelléri Andor Endre utcában mûködik, ahol 230-an, kilenc homogén életkorú csoportban töltjük mindennapjainkat. Tágas, jól felszerelt csoportszobáink vannak, s nagyon szép, fákkal teli
kertjeink, amit minden évszakban boldogan veszünk birtokba.
Pedagógiai programunk fô célja a gyermeki kreativitás kibontakoztatása,
tág teret biztosítva a gyermekek megismerési, önmegvalósítási, önkifejezési
vágyának. A Bilingual.hu Kétnyelvû Nonprofit Kft közremûködésével csoportjainkban két nyelven (magyar-angol) folyik a nevelés, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, megfelelve a magyar óvodapedagógiai elvárásoknak. A nyelvi fejlesztés beépül a gyermekek napi tevékenységébe, a magyar
angol anyanyelvû pedagógusok mellett állandó munkatársként dolgozó angol
anyanyelvû pedagógusok segítségével. Az angol nyelvi szolgáltatás díjköteles.
Nevelômunkánk fô eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés. E mellett nagy
hangsúlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, az egészséges életmód
kialakításra, a kommunikációs készség fejlesztésére, az anyanyelvi- és nyelvi neve-

Szeretettel várjuk óvodánkba az érdeklôdô szülôket 2018. április 17én (kedden) 17.00 órakor, amikor pedagógiai programunkról kaphatnak tájékoztatást, valamint nyílt napunkra, melyet 2018. április 18-án
(szerdán) és 19-én (csütörtökön) délelôtt tartunk.
(Bejelentkezés az április 17-i tájékoztatón.)
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Dr. Bozzayné Káli Tünde
óvodavezetô
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ÓBUDAI VACKOR ÓVODA
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.
Tagóvoda: MÓKUS TAGÓVODA
1036 Budapest, Mókus u. 1.
Telefon: 1/388-6753
E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu
Web: www.obudaivackor.hu
Nyitva: 6.30–18.00
Óvodavezetô: Jagoschitzné Magócs Szilvia

44

Az Óbudai Vackor Óvoda 6 csoportos, a Mókus Tagóvoda 9 csoportos.
A két épület pedagógiai programja – „JMK” és „A környezô világ tevékeny
megismerése” – egybeszerkesztett, azonos értékrend alapú, de tartalmában
más hangsúlyokat kiemelô gyakorlattal mûködik.
Kiemelten építünk a szülôkkel való együttmûködésre, hogy közösen teremtsük
meg a gyermekek érzelmi biztonságát és támogassuk fejlôdésüket.
Óvodásaink nevelése az Árpád fejedelem útján a JMK (játék-mozgás-kommunikáció) speciális gyakorlatán, a Mókus utcában a környezô világ megismerésén keresztül valósul meg.
Játék közben a gyermek minden képességet, készséget megszerezhet. A szabad játék és a pedagógusok által szervezett szabály, illetve a tudatosan tervezett fejlesztô játékok segítik az önfeledt játék élményét.

Mozgás: Jól felszerelt tornatermünk, udvarunk, a mindennapi frissítô torna, a
mozgásos foglalkozás, ezen belül a mezítlábas torna, a szabad levegôn tartózkodás és játék, az „átjárhatóság” keretei biztosítják a sokféle mozgáslehetôséget. A gyermekek spontán kommunikációján túl, tervezett, játékos lehetôséget
és feltételeket biztosítunk a kommunikáció gyakorlására.
A JMK program (Árpád fejedelem útja) szervezési különlegessége az „átjárhatóság” rendszere, a speciális játszószoba: a zene-, kézmûves- és tornaszoba mûködtetése.
A Mókus utcában célunk egy olyan tudatos szellemiség és környezetkultúra
átadása, melynek során ráirányítjuk a gyermekek figyelmét a természeti és társadalmi értékekre. A természeti ünnepekrôl „zöld” tevékenységekkel játékos
délelôttökön emlékezünk meg.
Projekt szemléletû, játékba ágyazott képességfejlesztés és célzott tevékenységek
mentén történik az óvodai tanulásszervezés (környezet és környezô világ aktív megismerése, matematikai tapasztalatszerzés, mese, vers, ének, zene, tánc, ábrázolás).
Mindezt kiegészítheti a délutáni órákban szervezett sporttevékenység (úszás,
sakk, kreatív tánc, TSMT). Ünnepeink nyitottak, a szülôk aktív részvételével
szervezzük eseményeinket. Alkalmanként szervezünk múzeumi látogatásokat,
valamint óvodai és színházi elôadásokat.
A gyermekek fejlôdését figyelemmel segíti és támogatja fejlesztôpedagógus,
logopédus és pszichológus szakember is.
Kérjük, figyeljék az óvoda ajtajára elhelyezett tájékoztatót!
Szeretettel várjuk Önöket az óvodába lépés elôtti szülôi tájékoztatóra
(gyermek nélkül)!
• Mókus u. bölcsôde: 2018. március 26. (hétfô) 16.30
• Óbudai Vackor Óvoda: 2018. március 27. (kedd) 16.30
• Mókus Tagóvoda: 2018. március 28. (szerda) 16.30
Várjuk Önöket az Óbudai Vackor Óvodába nyílt délelôttre (gyermek
nélkül):
• 2018. április 9. (hétfô) 10.00-12.00
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Várjuk Önöket a Mókus tagóvodába nyílt délutánra (gyermekkel):
• 2018. április 10. (kedd) 15.30-17.00

PITYPANG MÛVÉSZETI ÓVODA
1039 Budapest, Hunyadi u. 10.
Tel.: 1/388-7353

Az óvodai elôjegyzés nyílt napjain:
2018. április 23-25-ig gyerekekkel együtt az Óbudai Vackor Óvoda
épületében (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.) várjuk a jelentkezô családokat, ahol „Játszóházunkban” óvodai élményeket szerezhetnek a gyermekek.

E-mail: hunyadi-o@kszki.obuda.hu
Web: www.pitypangmuveszetiovoda.hu
Nyitva: 6.00–18.00
Telephely: 1039 Budapest, Czetz János u. 25.
Tel.: 1/388-3347

Óbuda-Békásmegyer, 2018.

Nyitva: 6.00–18.00

Jagoschitzné Magócs Szilvia
óvodavezetô

Telephely: 1038 Budapest, Ürömi u. 2.
Tel.: 1/368-9050
Nyitva: 6.00–18.00
Tagóvoda: GYÖNGYFORRÁS TAGÓVODA

46

1031 Budapest, Dósa u. 4.
Tel.: 1/388-2448
Nyitva: 6.00–18.00
Óvodavezetô: Gombos Albertné

Kedves Szülôk!
Köszöntjük mindazokat, akik érdeklôdnek óvodáink iránt!
Nevelésfilozófiánk: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag
óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást,
önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésünk során a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni. Célunk, hogy életkori képességeiket
figyelembe véve, minél több élményhez juttatva ôket, fejlôdjön személyiségük.
Pedagógiai programunk: Nagy Jenôné: „Óvodai nevelés a mûvészetek
eszközeivel” adaptált pedagógiai program. A nevelôtestület számára kiemelt
feladat a mûvészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, mely kiegészül az
egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel.
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Egyéb szolgáltatások: Minden nevelési év elején megbeszélésre kerül az
önköltséges tanfolyamok szervezése, melyeket túlnyomórészt a délutáni órákra szervezünk.
Hagyományaink: Részletes leírás a honlapunkon található.
Tehetséggondozás: Óvodapedagógusaink felmérik a tehetségígéreteket, a mérés
eredményeinek függvényében Tehetséggondozó Mûhelyeket mûködtetnek, melyekben a beválogatott gyermekek képességeinek megerôsítése, fejlesztése történik.
Egyéb sajátosság: Hunyadi és Ürömi utcai óvodánk az ELTE-TÓK hallgatóinak gyakorlóhelye. A másik két épületünkben is fogadunk óvodapedagógus
hallgatókat gyakorlatra.
Csoportjaink: Vegyes életkorú csoportok
Hunyadi utcai épület: 5, Czetz János utcai épület: 3, Ürömi úti épület: 3,
Gyöngyforrás Óvoda: 4

CSODAVILÁG GYERMEKBIRODALOM
MAGÁNÓVODA ÉS BÖLCSÔDE
1037 Budapest, Kapaszkodó u. 15.
Web: www.csodavilagovi.hu, www.csodavilagbolcsi.hu
Nyitva: hétfô–csütörtök 7.00–17.30; péntek 7.00–17.00
(Az intézmény az augusztus 20-ai héten és a karácsony és újév közötti napokon zárva van.)
Az intézmény vezetôje: Varga Tímea (20/956-9979)
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Szülôi tájékoztató idôpontja: 2018. 04. 11. de. 10.00 Hunyadi óvoda
Nyílt napok: GY: 2018. 04. 16., Ü: 2018. 04. 17.,
H: 2018. 04.18., CZ: 2018. 04. 19., de: 10.00 - 11.30
Szeretettel várjuk a hozzánk jelentkezô gyermekeket és a nevelési
céljaink megvalósításához tisztelettel kérjük és igényeljük a szülôk
együttmûködô segítségét.
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Gombos Albertné
óvodavezetô

Az óvoda vezetôje: Baloghné Riba Dóra
A bölcsôde vezetôje: Balogh Luca
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Csodavilágunk a III. kerületben, Óbuda frekventált területén, a Testvérhegy lankáin, a Kapaszkodó utcában található. Intézményünkben 5 hónapostól kortól 7 éves
korig fogadunk gyerekeket. Befogadóképességünk 2 bölcsôdei csoportban 26 fô,
2 óvodai csoportban 32 fô. A bölcsôdei nagycsoport korosztály alapján megfelel
egy kisóvodás csoportnak, vagyis óvodai csoportjaink korosztály szerint vannak
szétválasztva. Családias környezetben, kis létszámú gyerekcsapattal (maximum
15 fô) elôsegítjük a gyerekek közösségi életének fejlôdését. Az óvodával való elsô
találkozás, a fokozatos beilleszkedés megnyugtató feltételeit a szülôkkel közösen
alakítjuk ki. Azt szeretnénk, hogy neveltjeink az óvodáskor végére testileg, lelkileg,
szociálisan egészségesen fejlôdô, nyitott, önálló, kreatív, az iskolát érdeklôdéssel
váró gyerekké váljanak. Óvodánk lehetôséget biztosít a gyerekeknek a változatos
tevékenységekhez az óvoda tornatermében, valamint a szervezett programokon.
A szülôk választhatnak a kínálatból: úszás, sí, görkori, tenisz (ez a havidíjba beépítve), szolfézs, furulya, foci, TSMT torna, judo (külön fizetendô).
A munkánkat segíti doktor nénink, aki havonta egyszer látogat óvodánkba. Pedagógusaink a mindennapi munkájuk során figyelemmel kísérik gyermekeink
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fejlôdését. Az esetleges problémákat helyben, egyéni bánásmóddal, egyéni
fejlesztéssel, illetve logopédusunk segítségével oldjuk meg, aki hetente egyszer foglalkozik a gyerekekkel.
Az életkornak megfelelô helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlôdés alapfeltétele, ezért az egészséges életmódot központi kérdésnek
tartjuk. Óvodánkban sószobát hoztunk létre, mely elôsegíti az alsó és felsô légúti
megbetegedések megelôzését. Ezzel is hozzájárulunk a hozzánk érkezô gyerekek egészséges fejlôdéséhez. Melegítô konyhával biztosítjuk a napi négyszeri étkezést. Reggeli, tízórai, uzsonna az intézményben készül. Naponta fogyasztanak
friss zöldséget és gyümölcsöt gyermekeink, az étkezések mellé, és tízóraira.
Hagyományaink, ünnepeink színesebbé teszik az óvodai életet és jelentôs
szerepet töltenek be az összetartozás, a közösségi érzelmek alakulásában.
Az óvodai élet hagyományos ünnepei: Mikulás, anyák napja, évzáró - nagycsoportosok búcsúztatása, a gyermekek születésnapjai, Gyermeknap, Óvodánk születésnapja. Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek: Márton nap,
Karácsony, Húsvét, Farsang. Nemzeti ünnepeink és egyéb ünnepek: Március
15. Október 23. Víz világnapja, Állatok világnapja, Fák és növények világnapja. Idôszakonként múzeum, kiállítás, gyermek koncert, bábszínház látogatás,
buszkirándulás, séták stb. teszik változatossá óvodai életünket.
A szülô gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési évben folyamatosan
kérheti, amennyiben van férôhely. Külön nyílt nap nincs az óvodában, de elôzetes telefonos bejelentkezés alapján, megbeszélt idôpontban szeretettel várjuk
a kedves érdeklôdô gyermekeket és szüleiket az év folyamán bármikor.
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Varga Tímea
intézményvezetô
Baloghné Riba Dóra
óvodavezetô

ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
1034 Budapest, Tímár u. 13/b
Tel.: 1/388-6546
E-mail: ovoda@peterpaliskola.hu
Web: www.peterpaliskola.hu
Nyitva: 6.30–18.00
Intézményvezetô: Kissné Kasovitz Mária
Tagintézmény-vezetô: Udvardyné Balla Márta

Óvodánk 4 csoporttal mûködik, fenntartója a Szalézi Intézmény Fenntartó.
Az óvoda – a fôváros óvodaépítési programja keretében – 1900-ban, Ôry
Gyula fômérnök tervei alapján épült. A „Községi Kisdedóvó” átvételére 1901.
július 2-án, megnyitására 1901. szeptember 1-jén került sor. A patinás épület
kívülrôl ma is ôrzi eredeti formáját, belülrôl azonban többször átalakították.
A 2008. év folyamán lehetôség nyílt arra, hogy az Óbudai Szent Péter és Pál
Szalézi Általános Iskola közelében lévô, önkormányzati fenntartású Tímár utcai óvodát átvegye a katolikus egyház. A megállapodások értelmében 2008.
szeptember 1-tôl a 8 évfolyamos általános iskola és az óvoda közös irányítású
közoktatási intézményként mûködik tovább Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi
Általános Iskola és Óvoda néven, fenntartója az átvételkor a Szalézi Szent Ferenc Társasága, 2014 júniusától a Szalézi Intézmény Fenntartó.
Az emeletes bérházak között található kétszintes épület nagy, zárt területû,
gesztenyefás udvarral is rendelkezik.
Az óvodában négy homogén csoport mûködik.
Kiemelt feladatunk, hogy gyermekeink a családias légkörû óvodában, különbözô tevékenységek között gyakorolhassák a keresztény hitélethez szükséges
viselkedésformákat, viselkedéskultúrát. A hitrenevelés átszövi az óvodai élet
egészét; a köszönés módjában, a beszélgetések, templomlátogatások során,
az étkezések kapcsán, az alvás elôtti imádságban, valamint az egyházi ünnepek megtartásával. Az óvodapedagógusok a gyerekekkel a katolikus vallás
szokásait, alapjait hetente a „csendes percek” alatt, valamint havonta egy al-
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kalommal „közös áhitat” keretében ismertetik meg. Énekekkel, imákkal, színezéssel, dramatizálással teszik változatosabbá a hitrenevelést.
Nevelési programunk a szalézi megelôzô módszer szerint: a pedagógus
kedvességgel nevel, szeretô gondoskodással elôzi meg a konfliktusokat,
segíti a gyermeket a fejlôdésben, a pozitív benyomások erôsítésével alakítja
személyiségének kibontakozását. Óvodásainknak megteremtjük az érzelmi
biztonságot nyújtó szeretetteljes, nyugodt, családias légkört, a befogadástól az óvodáskor végéig. Közösen szerzett élményeken, tevékenységeken
keresztül olyan erkölcsi tulajdonságokat fejlesztünk, mint az együttérzés,
a figyelmesség, a segítôkészség, az ôszinteség, az önfegyelem, a pontosság, a szorgalom, a kitartás, az állhatatosság, a szabálytartás, az önzetlenség, az igazságosság és az igazmondás. Kapcsolatteremtô képességeiket
megerôsítjük, segítjük a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa
a helyét és szerepét a csoportban. Segítjük a lassabb ütemben fejlôdô
gyermekek felzárkózását, a visszahúzódó, szorongó, a „túl mozgékony”
gyerekek beilleszkedését.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja
és viselkedése példamutató legyen a gyermekek számára.
Az óvoda nagyon jó természeti környezetben helyezkedik el. Kiváló lehetôségek adódnak természeti sétákra, vízzel és közlekedéssel kapcsolatos megfigyelésekre, a közlekedés gyakorlására, stb. Óvodásainkkal részt veszünk
„madárovi” programban, melynek keretében kirándulások alkalmával érdekes
dolgokkal ismerkedhetnek meg. A játéktevékenység idején különbözô kézmûves technikákat sajátíthatnak el, heti egy délután lehetôség van magyar néptáncra, és úszásoktatáson is részt vehetnek a gyermekek.

Elsôdleges szempontunk, hogy a gyermekek az iskolára való felkészülésben
minden területen megfeleljenek, hogy zökkenômentes legyen az iskolai átmenet. Ezt az átmenetet a Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola több közös
programján való részvételünkkel is segítjük.
Az intézménybe Óbuda–Békásmegyer egész területérôl és ennek környékérôl
érkeznek gyerekek. Szívesen fogadjuk nemcsak a katolikus, hanem a hitüket
ôrzô és gyakorló keresztyén családok gyermekeit is.
Az intézmény dokumentumai a honlapon megtalálhatók.
Jelentkezési lapot az óvoda titkárságán kaphatnak, vagy letölthetik honlapunkról.
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Udvardyné Balla Márta
tagintézmény-vezetô
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ÓBUDAI WALDORF ÓVODA
1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.
(bejárat a Laktanya u. felôl)
Tel.: 1/387-2530
E-mail: owovoda@gmail.com
Web: www.owo.hu
Nyitva: 7.30–15.30
Óvodavezetô: Csáki Klára Anikó
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Óvodánk szülôi és pedagógiai kezdeményezésre alakult 1992-ben. Az alapítás
óta ugyanabban az épületrészben, jelenleg a kormányhivatal szomszédságában mûködünk. Évente ötven vegyes életkorú (3-4-7 éves) kisgyermek – elsôsorban III. kerületi – óvodai nevelését tudjuk vállalni, a párhuzamosan mûködô két csoportunkban. A délutános pihenôidô otthontöltését is elfogadjuk.
Csoportonként 3-3 Waldorf-óvodapedagógus és/vagy a Waldorf-pedagógia
iránt elkötelezett óvodapedagógus dolgozik, munkájukat egy-egy dajka segíti.
Pedagógiánk háttere a Rudolf Steiner által kidolgozott emberismeret. A gyermek életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteinek felismerésébôl biztosítjuk a kisgyermek számára az egészséges fejlôdést, egészséges
életmódot. Közösségünk a családok aktív közremûködésével teremti meg az
érzelmi biztonságot adó mindennapjaink feltételeit. Az óvodaépület, a kert, a
megfelelô tárgyi környezet biztosítása az óvónôk, segítôk, a szülôk és a fenntartó, Óbudai Waldorf Alapítvány közös célja, feladata.
A kisgyerek saját testi ritmusai csak lassan válnak rendszeressé. Óvodapedagógiánk ezt a folyamatot úgy segíti elô, hogy a gyerek életét mindig ismétlôdô,
rendszeresen visszatérô idôbeosztással tagolja. Óvodánk tudatosan él a ritmi-

kus ismétlés én-erôsítô, szorongásoldó hatásával. A témakörök, tevékenységek, mûvészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus
játékok visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban. Ünneptôl-ünnepig
ezekkel a ritmusokkal összhangban él óvónô és gyermek.
• Óvodánk, mint szociális „anyaöl” ad érzelmi biztonságot a gyermeknek.
• Pedagógiánk alapelve az utánzás, amely az óvónôk szeretetteljes mintaképül szolgáló tevékenységét követi.
• Óvodánk felelôssége és feladata, hogy ingergazdag környezetet biztosítson a gyermek számára. Fizikai szinten természetes anyagok használatával,
amelyek nem csapják be érzékleteiben a gyermeket, pszichés szinten pedig
olyan nevelôkkel, akik megfelelô belsô tartalmakkal, érzelmekkel és gondolatokkal lépnek a gyermekek közé.
• A gyermek élményvilágát, formáló erejét a mûvészeti - ábrázoló - tevékenykedés által (festés, formázás, éneklés, euritmia, dramatikus játékok) kívánjuk felszínre hozni.
Az érdeklôdô szülôknek – gyermek nélkül – idén 2018. március 8-án 18.00
órától tartunk tájékoztató estet.
A tájékoztató esten kívül a gyermekeknek és szüleiknek játszóházi alkalmakon
van lehetôségük ismerkedni óvodánkkal, amelyrôl honlapunkon lehet tájékozódni: www.owo.hu
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Csáki Klára Anikó
óvodavezetô
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SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÓVODA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
1038 Budapest Templom u 5.
Tel.: 1/388-8130
Web: www.sztjozsef.net
Intézményvezetô: Hajna Ákos Gábor
Telephely:
SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÓVODA
1038 Budapest, Ezüsthegy u. 70.
Tel.: 1/368-8902
Tagóvoda-vezetô: Puss Józsefné
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Óvodánk épülete a régi Békásmegyeren helyezkedik el, családi házak között, kertes, jó levegôjû, falusi jellegû környezetben. A kert nagysága, területi
elrendezése és felszerelése alkalmas arra, hogy a gyermekek a mozgásigényüket kielégíthessék, sokat játszhassanak a szabadban. A kiváló természeti
adottságú környezet egyaránt jó a lakóteleprôl hozzánk járó gyermekek és
a környezô településekrôl jövô gyermekek számára is. Óvodánkba elsôsorban vallásukat gyakorló katolikus szülôk hozzák gyermekeiket, de nyitottak
vagyunk a katolikus vallást tisztelô és e nevelést igénylô családok felé is.
Óvodánkban vegyes életkorú csoportok mûködnek. Ez biztosítja a családias
légkört, hiszen lehetôség van arra, hogy a testvérek egy csoportba járhassanak, így a nagyobbak számára természetessé válik a kisebbek befogadása,
segítése, a példamutatás, ugyanakkor a kisebbek utánzás révén is fejlôdhetnek. Óvodás gyermekeink családi körülményeire jellemzô, hogy többnyire
teljes családban élnek. A családi háttér általában rendezett, kiegyensúlyozott, érzelmi támaszt találnak az otthoni körülményekben. Sok a nagycsaládos gyermek. Többségében három-négy, öt-hat gyermekes családban nevelôdnek gyermekeink. Így egy-egy családdal több éven keresztül vagyunk
kapcsolatban. A szülôkkel való kapcsolatunkat erôsíti a decemberi nyílt hét,
amikor a szülôk lehetôséget kapnak az óvodai hétköznapok bepillantásába.

Ezen a héten szeretettel fogadjuk az óvodánk iránt érdeklôdô szülôket, gyermekeikkel együtt. A leendô óvodásokat szeretettel várjuk 2018. március 5-én
(hétfôn) egész nap az óvodacsalogató napunkra. A június eleji családi hét nagyon kedvelt a szülôk és gyermekek körében, mert sok érdekes és izgalmas
programban vehetnek részt közösen. A közös ôszi-tavaszi kerti munkák, az
adventi idôszakban szervezet kézmûves délutánok, a közös játszódélutánok, a szülôk számára is nyitott gyermeki ünnepek, programok lehetôséget
biztosítanak az óvoda és a családok közötti jó kapcsolat kialakításában. Az
óvodai nevelômunka jó alapot nyújt az iskolakezdéshez. Arra törekszünk,
hogy óvodásaink megállják a helyüket a késôbbiekben.
Úgy rendezzük a csoportszobákat, hogy a gyermekek biztonsággal mozoghassanak, találjanak teret a szabad játékra, vagy éppen a csendes elvonulásra. A nyugodt, tartalmas játékhoz a gyerekekkel közösen beszéljük meg a
szabályokat (pl. játékeszközök birtoklása).
Óvodánk messzemenôen támaszkodik a családi nevelésre, a család és az
óvoda szoros együttmûködésére. Felvállaljuk a 3-7 éves gyermekek szocializációs folyamatának tudatos, szakszerû irányítását. A családias légkör jó alapot
ad a kapcsolatteremtésre, játékra, cselekvésre. Minden csoportnak van jelképe, hozzá kapcsolódó bibliai idézete, szokás- szabályrendszere, hagyománya,
ami sajátos egyedi színezetû légkört biztosít, ez mélyíti a gyermekek összetartozását, együttérzését.
A beszoktatás nagyfokú körültekintést igényel, ezért biztosítjuk a szülôknek a
közös beszoktatást a gyermek igényei szerint, hogy minél zökkenômentesebben tudják elfogadni az új környezetet. A beszoktatás elsô-két- három hetében
mindkét óvodapedagógus együtt van a csoporttal. A csoportos dajkával közösen dolgozzuk ki a beszokás menetét. A vegyes csoport adta lehetôségeket
kihasználjuk, s bevonjuk a nagycsoportosokat is a kicsik fogadásába. A közös
élmények az óvodáskor végéig biztosítják a gyermekek összetartozását.
A gyermekek pozitív kapcsolata úgy alakul ki az óvodával, ha jól érzik magukat
a csoportban. Bizalmuk, biztonságuk kialakulását elôsegíti az óvoda felnôtt
és gyermekközössége. Az óvodapedagógus elfogadja, próbálja megérteni a
gyermekek különbözôségeit. A szocializáció és a társas készségek fejlesztését egészíti ki a másik ember elfogadása, tisztelete. Fokozottan odafigyelünk
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az eltérô fejlôdési ütemû gyermekekre. Megszervezzük fejlesztésük legoptimálisabb módját a szakemberek (logopédus, pszichológus, fejlesztôpedagógus) segítségével. Az óvodai nevelés folyamatában lehetôséget biztosítunk a
differenciálásra és az eltérô fejlôdési ütemû gyermekeknek egyéni fejlesztésére, valamint a tehetséggondozására. Különös figyelmet szentelünk a tehetséges gyermekekre, akikre fokozottan jellemzô a produktív képzelet, nagyfokú
érdeklôdés, kitartás, fáradhatatlan aktivitás. Miután a képességek, a tehetség
csak megfelelô tevékenység során fejlôdhet ki, azokat elôkészítjük. A család, a
gyermekek kulturális-fizikai környezete, tevékenykedési lehetôségei, az óvoda
esztétikai, érzelmi, értelmi nevelésének hatásai mind befolyásolják a gyermekek képességeinek alakulását.
Óbuda-Békásmegyer, 2018.
Puss Józsefné
tagóvoda-vezetô
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ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETE, UTCAJEGYZÉKE
INTÉZMÉNY NEVE:

1037 Budapest, Bécsi út 236.

ÁGOSTON MÛVÉSZETI

60

Kubik u.

Testvérhegyi lejtô

Folyóka u.

Kurkuma köz

Testvérhegyi út

Galagonya u.

Forduló köz

Lángliliom u.

Törökkô u.

Gyík u.

Forduló u.

Lestyán u.

Tündérvár u.

Jolsva u.

ÓVODA

Almáskert u.

Forrás u.

Magnólia u.

Tündérvirág u.

Jószerencse út

Székhely:

Angyalfû köz

Gémeskút u.

Mácsonya u.

Újvár u.

Katinyi mártírok parkja

1032 Budapest, Ágoston u. 2/a

Apátkút u.

Gölöncsér u.

Medvehagyma u.

Ürömfû u.

Kecske köz

Telephely:

Aranyhegyi lejtô

Gúla u.

Menedékház u.

Ürömhegyi lejtô

Kecske u.

1035 Budapest, Váradi u. 15/a

Aranyhegyi út

Gyógyszergyár u. 32-64.

Mécsvirág u.

Ürömhegyi út

Kolosy tér

Aranypatak u.

Hármashatárhegyi út

Muzsla u.

Vadászles u.

Kôzet u.

Ágoston u.

Aranyvölgyi u.

Iglice u.

Nagykevély u.

Vadóc u.

Lajos u. 43-63; 36-58.

Bécsi út 152-230; 211-229.

Bársonyka u.

Iringó u.

Naszád u.

Vadrepce köz

Mátyáshegyi köz

Esti Kornél u.

Bécsi út 136-150; 232-610;

Jeles u.

Orbán Balázs út. 1-39.

Visszatérô köz

Mátyáshegyi út 2-22; 15-61.

Gelléri Andor Endre u.

307-611.

Jutas köz

Óarany u.

Visszatérô u.

Montevideo út

Hortenzia köz

Bojtár u.

Jutas u.

Óvár u.

Virágosnyereg út

Nagyszombat u. 1-3.; 2-8.

Hidegkúti Nándor u.

Borsikafû u.

Kaláka u.

Öregbükk u.

Vízér u.

Seregély köz

Ilonka u.

Borsmenta u.

Kanász u.

Örvös u.

Judit u.

Bóbita u.

Kapaszkodó u.

Ôzsuta u.

INTÉZMÉNY NEVE:

Slachta Margit rakpart

Királylaki út

Citromfû u.

Kékfestô köz

Patakvölgyi lejtô

ÓBUDAI VACKOR ÓVODA

Szélvész u.

Körtvélyes u.

Citronella u.

Kékfestô u.

Pirkadat u.

Székhely: 1036 Budapest,

Szépvölgyi út 1/a-189.

Perényi köz

Csermely köz

Kilátó u.

Pomázi köz

Árpád fejedelem u. 60.

Pálvölgyi út

Perényi út

Cserszömörce u.

Kisbojtár u.

Pomázi út

Remetehegyi árok

Csengôbojt u.

Kiscsillag u.

Solymár köz

Árpád fejedelem útja

Remetehegyi út 62-178; 51-végig

Csillagánizs u.

Kisdomb u.

Solymárvölgyi út

Bécsi út 37-83; 36-86.

Táborhegyi lépcsô

Csillagszem u.

Kiskevély u.

Solymárvölgyi téglagyár

Bokor u.

TAGINTÉZMÉNY:

Táborhegyi út

Csúcshegyi út

Kocsis Sándor út

Szakóca u.

Csatárka út

ÓBUDAI VACKOR ÓVODA

Üde u.

Domoszló köz

Kolta u.

Szerecsendió u.

Csemete u.

MÓKUS TAGÓVODÁJA

Váradi u. 15/b-19, 22-34.

Domoszló lejtô

Koriander köz

Szélfû u.

Dereglye u.

1036 Budapest, Mókus u. 1.

Domoszló út

Korongozó u.

Szilva u.

Evezô u.

TAGINTÉZMÉNY:

Doromb u.

Kovácsi u.

Szôlôvész u.

Fergeteg u.

Árpád-házi Szent Erzsébet tér

ÁGOSTON MÛVÉSZETI

Erdôszél köz

Kösöntyû u.

Taliga u.

Fischer Ágoston park

Fényes Adolf u.

ÓVODA KASTÉLY

Erdôszél u.

Kôpor u.

Tarhos u.

Folyondár köz

Goldberger Leó u.

TAGÓVODÁJA

Fanyarka u.

Kôpor köz

Testvérhegyi köz

Folyondár u.

Korona tér

Seregély u.

Uszály u.
Virág Benedek u.
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62

Kálvin köz

Árok u.

Szindbád u. 1.

INTÉZMÉNY NEVE:

TAGINTÉZMÉNY:

Jablonka út

Kiscelli köz

Bárczi Géza u.

Újbor u.

ÓBUDAI HÉTPETTYES

ÓBUDAI HÉTPETTYES

Kenyeres u.

Kiscelli lejtô

Bethlen u.

Víziorgona u. 9-12.

ÓVODA

ÓVODA SZÍN-KÖR-JÁTÉK

Királyhelmec u.

Kiscelli u. 98-104.

Bérctetô u.

Zemplén Gyôzô u.

Székhely:

TAGÓVODÁJA

Királylaki köz

Kiskorona u.

Dózsa György u. 23.;26-59.

Zsirai Miklós u. 1-3.

1033 Budapest, Harrer Pál u. 7.

1032 Budapest, Solymár u. 12-14.

Királylaki lejtô

Kiss Mihály park

Észak u.

Vasút sor 18-végig

Telephely:

Kiscelli u. 94-ig, 83.

Kolostor u.

Géza u.

Tüzér u.

Akác köz

1032 Budapest, Törzs u. 2.

Körtvélyes köz

Lajos u. 65-160.168.

Gyepes u.

Tamás u.

Audi köz

Mátyáshegyi u. 1-13.

Gyöngyvirág u. 14.-végig

Törköly u.

Búvár u.

Ambrózia u.

Máramaros köz

Mókus u.

Hegy u.

Folyamôr u.

Bécsi út 88-130; 89-209.

Máramaros út

Nyereg út

Hegyalja u.

INTÉZMÉNY NEVE:

Fô tér

Beszterce u.

Mikoviny u.

Óbudai u.

Hegyláb u.

ÓBUDAI MESEVILÁG

Flórián tér

Dévai Bíró Mátyás tér 1-21;

Nagyszombat u. 5-27.

Óbudai Egyetem park

Hegymászó u.

ÓVODA

gróf Esterházy János rakpart

24-28.

Pacsirtamezô u. 2-44.

Pacsirtamezô u. páratlan oldal

Hollós Korvin Lajos u. 4-tôl

Telephely:

Hajógyári sziget

Doberdó u.

Pércsi Lajos lépcsô

Pálvölgyi köz

végig

1039 Budapest, Víziorgona u. 1.

Hajógyár u.

Erdôalja köz

Podolin u.

Perc u.

Honvéd u.

TAGINTÉZMÉNY:

Harrer Pál u.

Erdôalja lejtô

Remete köz

Remetehegyi út 2-60; 1-49.

Kert sor

ÓBUDAI MESEVILÁG

Hídfô u.

Erdôalja lépcsô

Reménység u.

Serfôzô u.

Kôbánya u.

ÓVODA VÍZI TAGÓVODÁJA

Kerényi Grácia park

Erdôalja út

San Marco u.

Szent XXIII. János pápa park

Kôrés lejtô

1039 Budapest, Víziorgona u. 2.

Kórház u. 6-12; 1-9.

Erdôhát út

Selmeci u.

Tanuló u.

Márton köz

Ladik u.

Esô u.

Selyem u.

Textilgyár u.

Márton út

Bebó Károly u.

Laktanya u.

Ér u.

Solymár u. 2-10.

Tímár u. 1-9/c; 2-16.

Mezô u.

Csobánka tér 2.; 8.

Matróz u.

Érc u.

Széltetô köz

Nád u.

Hollós Korvin Lajos u. 1-3.

Miklós u.

Farkastorki köz

Széphegy u.

INTÉZMÉNY NEVE:

Óbarack u.

Jendrassik György u.

Miklós tér

Farkastorki lejtô

Szomolnok u.

ÓBUDAI MESEVILÁG

Óbor köz

Kisüsti u.

Óbudai rakpart

Föld u.

Szôlô u. 1-69.; 2-32.; 38-94.

ÓVODA

Óbor u.

Margitliget u.

Polgár u.

Gugler Károly út

Szôlô köz

Székhely:

Pabló Neruda u. 7-végig

Ôszike u.

Sorompó u.

Gyenes u.

Teszársz Károly u.

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.

Ráby M. u. 28-67.

Pabló Neruda u. 1-6.

Szentendrei út 1-77.

Haránt köz

Tímár u. 11-végig; 18-végig

TAGINTÉZMÉNY:

Rókahegyi u. 15-végig

Rézüst u.

Szentlélek tér

Haránt u.

Toboz u.

ÓBUDAI MESEVILÁG

Rókaláb u.

Szindbád u. 2-3.

Tavasz u.

Hedvig u.

Toronya köz

ÓVODA CSEPPKE

Rókavár u.

Víziorgona u. 2-4;

Vöröskereszt u.

Hegyoldal u.

Toronya u.

TAGÓVODÁJA

Sport u.

Jablonka köz

Törzs u.

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.

Sramli u.

Jablonka lejtô

Vályog u

Laborc árok

63

64

Végvár u.

Béke u.

Mátyás király u. 33-95; 38-116.

Álmos u.

Kôrös u.

Tündérliget u.

Viador u.

Bivalyos u.

Nap u.

Árvácska u.

Kurszán u.

Újliget sétány

Viharhegyi út

Czetz János köz

Nyár u.

Batthyány u.

Lajtorja u.

Ürömi út

Vízmosás u.

Czetz János u. 1-50.

Ôrtorony u.

Blanka köz

Lehel u.

Valéria u.

Vízmosás lejtô

Czuczor u.

Palló köz

Botond u.

Lepence u.

Vasút sor 1.-17.

Vörösvári út 1-11.

Csaba u.

Pendítô köz

Cecília u.

Liget u.

Zsámoly u.

Zápor u.

Család u.

Petôfi u.

Csermák Antal u.

Magor u.

Zúzmara köz

Deák u.

Piroska u.

Csillaghegyi tégla gyártelep

Mátyás király u. 2-36; 1-31.

TAGINTÉZMÉNY:

Zúzmara u.

Domján Edit u.

Pozsonyi u. 44-66.

Csikóvár u.

Mészkô u.

PITYPANG MÛVÉSZETI

Dr. Zsámboki Pál tér

Rákóczi u. (páratlan oldal)

Csörlô köz

Násfa u.

ÓVODA GYÖNGYFORRÁS

INTÉZMÉNY NEVE:

Fodros köz

Sinkovits Imre u.

Csörlô u.

Papírgyár u.

TAGÓVODÁJA

PITYPANG MÛVÉSZETI

Fodros u.

Szabadság u.

Dobogókô u.

Péterhegyi dûlô

1031 Budapest, Dósa u. 4.

ÓVODA

Frigyes u.

Szamos u.

Dózsa Gy. u. 1-22.

Péterhegy

Székhely:

Garay u.

Szekerce u.

Erzsébet köz

Pogánytorony u.

Anikó u.

1039 Budapest, Hunyadi u.

Gyula u.

Szent István u.

Ékszer u.

Pusztakúti köz

Aquincumi Ôrház

8-10.

Hasáb köz

Széchenyi u.

Fésûs u.

Pusztakúti út

Bocskai u.

Telephely:

Hold u.

Tegez u.

Forrásliget u.

Pünkösdfürdô u. 58.(azonos a

Boris u.

1039 Budapest, Czetz János u. 25.

Hortobágyi u.

Temesvári u.

Fürdô u.

Szentendrei út. 409-el)

Czetz János u. 52-96; 53-75.

Huba u.

Toldalagi Pál u.

Gyöngyvirág u.1.-13.

Ráby Mátyás u. 1.-27.

Csalma u.

Ady Endre u.

Hunyadi u.

Toldi u.

Hajlékos u.

Rákóczi u. (páros oldal)

Dósa u.

Aradi u.

Igló u.

Tompa Mihály u.

Halász G. u.

Rámhegy u.

Drótos u.

Arany u.

Iszap u.

Utód u.

Hanga köz

Rozsda u.

Emôd u.

Akácfa u.

József Attila u.

Vera u.

Határ út

Rókahegyi u. 1.-14.

Halastó u.

Attila u. végig

Jókai u.

Vég u.

Hegesztô u.

Róza köz

Kadosa u. 1-47.

Árpád u.

Kincses u.

Völgy u.

Hegycsúcs u.

Rózsa u.

Kalászi köz

Ásó u.

Kinizsi u.

Vörösmarty u.

Héthalom u.

Rövid u.

Kalászi u.

Bajáki Elemér u.

Királyok útja 35-267; 36-178;

Zöld u.

Ibolya u.

Saroglya u.

Keve u. 21-57; 24-64.

Bajtárs köz

Kolozsvári u.

Zöldfa u.

Karácsony S. u.

Szentendrei út 212-258; 274;

Királyok útja 1-34.

Bajtárs u.

Kossuth L. Üdülôpart 51-130.;

Zrínyi u.

Kázmér u.

237-409;

Kossuth Lajos u.

Baross u.

61-67.

Kiss János u.

Szépkilátó u.

Kossuth Lajos üdülôpart 1-49;

Bem u.

Kölcsey u.

TELEPHELY:

Kóborló köz

Temes u.

14-40.

Bercsényi u.

Maros u.

Ürömi u. 2.

Kópé u.

Trófea u.

Kuzsinszky u.

Berzsenyi Dániel u.

Mária u.

Kôfal u.

Tulipán u.

Lilla u.
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Losonc u.

Ezüsthegy lejtô

Tüskés u.

Pille u.

Ingovány u.

Leányfalu u.

Monostori út

Ezüsthegy u.

Üst u.

Pünkösdfürdô u.

Kaszásdûlô u.

Mozaik u.

Nagyvárad u.

Ezüstkô u.

Vendel u.

Seneca köz

Kazal u.

Reichl Kálmán u.

Nánási út 30-46; 53-97.

Éden u.

Verem u.

Septimius Severus u.

Keled út (Óbudai v. állomásig)

Reményi Ede u.

Nefelejcs u.

Égetô u.

Virág u.

Traianus tér

Kiscsikós köz

Ripka Ferenc u.

Nimród u.

Északbudai téglagyár

Zsák Károly u.

Tûzföld u.

Köles u.

Schön Gyôzô u.

Palicsi u.

Gôtés köz

Zsirai Miklós u. 4-tôl végig

Szamovár u.

Mocsaras dûlô

Sujtás u.

Petúr u.

Gulácsy Lajos u.

Nádszál u.

Szentendrei út 79-167.

Pozsonyi út 1-63; 2-42.

Gyanta u.

TAGINTÉZMÉNY:

INTÉZMÉNY NEVE:

Pethe Ferenc tér

Vajda János u.

Rozgonyi Piroska u.

Herhoff György u.

CSERESZNYEVIRÁG

ÓBUDAI ALMÁSKERT

Prés u.

Vonat u.

Sóvári u.

Iskola u.

MÛVÉSZETI ÓVODA

ÓVODA ÉS CSICSERGÔ

Rádl árok

Záhony u.

Szabadka u.

József-hegy

1039 Budapest, Medgyessy

TAGÓVODÁJA

Ringató u.

Szentendrei út 104-212; 150-

József u.

Ferenc u. 1.

Székhely: 1033 Budapest,

Rozália u.

INTÉZMÉNY NEVE:

216; 183-187; 195-219; 260-274.

Kamra u.

Szérûskert u. 37.

Sajtoló u.

ÓBUDAI MESEERDÔ

Szent János u.

Kápolna-dûlô

Ármány u.

Tagintézmény:1033 Budapest,

Selyemfonó u.

ÓVODA

Zaránd köz

Lôrinc tér

Boglár u.

Szérûskert u. 41.

Szérûskert u.

Székhely:1035 Budapest,

Zaránd u.

Lukács György u.

Édes u.

Szôlôkert u.

Váradi u. 9-11.

Meggy u.

Füst Milán u. 2-24.

Ádámföldi u.

Víznyelô u.

INTÉZMÉNY NEVE:

Mély u.

Gazella u.

Áldomás u.

Zab u.

Bécsi út 233; 275-305.

CSERESZNYEVIRÁG

Ország út

Hatvany Lajos u. 1-10.

Apát u.

Zsófia u.

Bründl árok

MÛVÉSZETI ÓVODA

Pais Dezsô u.

Heltai Jenô tér

Aranyalma u.

ÉS TAGÓVODÁJA

Pásztordomb tér

Hímzô u.

Aranyos u.

TELEPHELY:

Farkastorki út

Székhely:

Perje u.

Ipartelep u.

Ángel Sanz Briz út

GÁZGYÁR LAKÓTELEPI

Fehéregyházi út

1039 Budapest, Pais Dezsô u. 2.

Pince köz

Juhász Gy. u. 1-7; 2-18; 13-15.

Boglya u.

ÓVODA

Fehérítô u.

Puszta köz

Julika u.

Búza u.

1031 Budapest, Gázgyári la-

Feketesalak u.

Ádám u.

Puszta u.

Kabar u.

Csikós u.

kótelep

Flóra u.

Bernát u.

Pusztadombi köz

Korsó u.

Dinamó u.

Békahát u.

Pusztadombi u.

Lékai bíboros tér

Dugovics Titusz tér

Almási Balogh Loránd u.

Gyógyszergyár u. 1-31.

Diófa u.

Rózsadomb u.

Madzsar J. u. 1.

Filatori dûlô

Benedek Elek u.

Hévízi út

Doboz u.

Szentháromság u.

Margó u.

Gladiátor u

Gázgyár u.

Hunor u.

Donát u.

Szomorúfûz u.

Medgyessy Ferenc u.

Gyöngysor u.

Gázgyár külsô-belsô ltp.

Körte u.

Dûne u.

Táncsics Mihály u.

Napfény u.

Harang u.

Hamvas Béla sétány

Laborc köz

Eperfa u.

Templom u.

Naplemente u.

Huszti út 12-32; 21-29.,31-41.

Heltai Ferenc u.

Laborc u.

Csillaghegyi út

Góbé u.
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Orbán Balázs u. 40-végig

Huszti út 1-17; 2-10.

Keve u. 1-23.

Platán-Liget lakókert

Budakalász u.

Raktár u. 39-56.

Kerék u. 12-tôl

Marcus Aurélius köz

Örlô köz

Hadriánus u.

Sereg u.

Raktár u. 13-21.

Nánási köz

Örlô u. 1-23; 2-18; 20-tól végig a

Hatvany Lajos u. 12-14.

Toldás köz

Reviczky ezredes u. 2-24.

Nánási út 1-45; 4-28.

páros oldal

Jós u.

Váradi u. 1-15; 2-14.

Szellô u. 2-10.

Pákász u.

Pók u.

Kelta u.

Velence u.

Szél u. 9-25.

Római part

Sulyok u.

Madzsar József u. 5-43; 2-18.

Verhovina u.

Veder u.

Római út

Tóga u.

Szilke u.

Silvánus sétány

Városfal u.

Újmegyeri tér

Vihar u. 2/b-4.
Vörösvári út 13-végig

TELEPHELY:

Varsa u.

Vízimolnár köz

Zay út

1035 Meggyfa u.14.

Váci Mihály tér

Vízimolnár u. 2-50; 13-37.

Zeyk Domokos u.
Kunigunda útja

Városfal köz
Berend u.

Vitorla u.

GYERMEKSZIGET

Cserepes köz

TELEPHELY:

Cserepes u.

TAGINTÉZMÉNY:

MONTESSORI ÓVODA

Kerék u. 12-14.

Fehérítôgyár u.

1031 Budapest, Kanóc u. 3.

Székhely: 1039 Budapest,
Zipernowsky Károly u. 2.

Filatori köz

68

INTÉZMÉNY NEVE:

69

Boldog Sándor István park

Kalap u.

Amfiteátrum u.

Derû u.

Kéve u.

Ányos u.

Barátpatak u.

Jánosi Marcell köz

Majoránna u.

Kadosa u. 42-60; 55-59.

Bálint György u.

Kerék u. 2-10.

Meggyfa u.

Kanóc u.

Füst Milán u. 1-3.

Kórház u. 19-37.

Nagymihály u.

Légió u.

Gyûrû u.

Raktár u. 3-11; 4-20.

Vihar köz

Péter u.

Juhász Gyula u. 9-11; 20-60.

Szentendrei út 2-36.

Vihar u. 6-végig

Római tér

Királyok útja 180-281; 319-végig

Torma Károly u.

Madzsar József u. 3.

INTÉZMÉNY NEVE:

Vízimalom sétány

Sarkadi Imre u.

ÓBUDAI GYERMEKVILÁG

Vízimolnár u. 1-11.

Zipernowsky Károly u.

ARATÓ EMIL TÉR 2.

TAGINTÉZMÉNY:

Szél u. 1-7; 2-14.
Verôfény u.

TAGINTÉZMÉNY:

ÓVODA

ÓBUDAI MESEERDÔ ÓVODA

Székhely:1031 Budapest,

SZIVÁRVÁNY TAGÓVODÁJA

Vitorla u. 6.

GYERMEKSZIGET
Arató Emil tér

MONTESSORI ÓVODA

Aelia Sabina köz

Lôpormalom u.

MOSOLYGÓ TAGÓVODÁJA

Herkules u.

Csónakház u.

Malomkerék u.

1039 Budapest, Kelta u. 8.

Bogdáni út

Kadosa u. 2-6.

Nánási út 2.

1035 Szél u. 25.
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