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Intézményünk Pesterzsébet peremén, három feladatellátási helyen, a székhelyen és két 

tagóvodában működik. Tágas udvarainkon sok növény és virág, lombos fák, játékok, 

homokozók várják a gyermekeket, lehetőséget biztosítva az évszakok váltakozásának 

megfigyelésére, a játék– és mozgásigény kielégítésére. Csoportszobáink tágasak, 

világosak, kreatív ötletekkel évszaknak, ünnepkörnek megfelelően díszítettek.  

Csoportjaink többsége vegyes életkorú, de törekszünk homogén csoportok alakítására is. 

Nevelőmunkánkat a nevelőközösség által kidolgozott Pedagógiai Program alapján 

végezzük. Célunk, hogy a családi nevelést kiegészítve segítsük a gyermekek egészséges, 

harmonikus fejlődését - egyéni bánásmóddal, differenciált képességfejlesztéssel - az 

eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A nyugodt, családias légkör megteremtésén belül 

a gyermekek napirendjének alakítása úgy történik, hogy a játék elsődleges szerepe mellett 

a mozgás és a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. A gyermeki 

személyiség kibontakoztatását sokszínű, játékra alapozott komplex tevékenységekkel 

valósítjuk meg. Olyan helyzeteket teremtünk, melyben a gyermekek kulturális, művészeti 

élményekkel találkoznak, új tapasztalatokat, ismereteket szereznek. Élményekben gazdag 

óvodai élet megteremtésére törekszünk, melyben a gyermekek érzelmileg, szociálisan és 

értelmileg gazdagodnak, képességeik kibontakoznak. A gyermekek nevelési, tanulási 

tevékenységében kiemelt figyelmet fordítunk az egyénre szóló, teljesítménykényszertől 

mentes fejlesztésnek. A gyermekekről fejlődési lapot vezetünk, melynek tartalmáról 

évente két alkalommal tájékoztatjuk a szülőket. Tiszteletben tartjuk a gyermekek 

egyéniségét, érdeklődését, adottságait, sajátosságait, és mindemellett tudatosan készítjük 

fel őket az iskolai életre. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás és az 

egészséges életmód szokásainak alakítására. Kiemelten kezeljük a szelektív 

hulladékgyűjtést, a mindennapos gyümölcs és zöldség fogyasztást, a szabad levegőn való 

tartózkodást. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és a családi nevelés közel azonos elvek 

alapján történjen, ehhez feltétlen szükséges a kölcsönös bizalmat feltételező kapcsolat 
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alakítása. Igényeljük a szülők aktív közreműködését és segítőkészen közelítünk feléjük.  

A családokkal, szülőkkel való kapcsolatot közös programokkal erősítjük. A beszédhibás és a 

fejlesztésre szoruló gyermekekkel logopédus, fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus 

foglalkozik. Intézményünkben a táplálékallergiás gyermekek fogadása megoldott, 

számukra speciális étkezést biztosítunk. Arra törekszünk, hogy intézményünk 

nevelőmunkájának minőségével a szülők elégedettek legyenek, a ránk bízott gyermekek 

pedig nyugodt, barátságos légkörben, boldogan töltsék gyermekéveiket óvodánkban.  

 

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA - SZÉKHELY  

1202 Budapest, Mártírok útja 205/b. 

Telefon: 06 (1) 285-5102 

E-mail: lurkohaz@mail.datanet.hu 

www.lurkohazovoda.hu 

                                                                   

Székhelyen működő óvodánk Pesterzsébet peremén, zöld övezetben, zömében családi 

házas környezetben található. Környezeti 

adottságait tekintve igen jó helyzetben van: 

megfelelő a közlekedés, kiépült az 

infrastruktúra, bölcsőde, iskola, orvosi 

rendelő a közelben található. A környék 

nyugodt, csendes, jó a levegő. 

Gyermekeink nap mint nap élvezhetik az 

óvoda udvarát: minden csoportnak külön 

udvarrésze van, tágas árnyékolt füves terület, 

zömében fedett homokozók, udvari 

játékok biztosítják az aktív mozgás, 

levegőzés lehetőségét. Az egyemeletes 

épületben négy csoport működik, 

rendezett, felújított környezetben. Minden 

csoport saját mosdóval és öltözővel 

rendelkezik. Csoportszobáink tágasak, 

világosak, szépen berendezettek, 

játékeszközökkel jól ellátottak, családias 

környezetet, biztonságot nyújtanak a gyermekeknek. Nevelőközösségünk folyamatosan 

dolgozik azon, hogy ízléses, esztétikus környezetet alakítson ki, s ehhez jelentős támogatást 

nyújt az intézményhez kapcsolódó Erzsébeti Lurkókért Alapítvány is. Intézményünk 

légköre barátságos, érzelmi biztonságot nyújtó, a kollégákat a tolerancia, el- és befogadás 

jellemzi. Pozitív értékközvetítő munkánk eredményessége visszaköszön abban is, hogy 

mailto:lurkohaz@mail.datanet.hu
http://www.lurkohazovoda.hu/


 3 

szívesen választanak bennünket a szülők. Összeszokott nevelőtestületünk számára fontos a 

szakmaiság, a folyamatos megújulás, melynek érdekében rendszeresen veszünk részt 

továbbképzéseken. Óvodapedagógusainkat a sokoldalúság, együttműködés jellemzi, s erre 

alapozva megfelelő attitűddel fordulunk a gyermekek felé. 

Legfontosabb nevelési hitvallásunk a gyermekek teljes személyiségének sokoldalú 

fejlesztése, tudásvágyuk megalapozása, 

kreativitásuk kibontakoztatása. Minden 

gyermeket egyéni szükségletei, fejlettsége 

szerint kívánunk fejleszteni, nevelni. Olyan 

módszereket, eljárásokat alkalmazva, melyek 

biztosítják az aktív, sikerélményt, örömöket 

biztosító tevékenységeket. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a játékra, biztosítjuk a szabad játék 

feltételeit, tervezünk fejlesztő játékokat. A 

differenciált egyéni fejlesztést segítik még: logopédus, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus kollégáink is. Fontosnak tartjuk a gyermek, szülő, óvónő, szakember 

csoport jól működő kapcsolatrendszerét. 

Valljuk, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja leginkább a gyermek 

fejlődését. Ennek érdekében elsődlegesnek tartjuk a szülőkkel való pozitív viszony 

kialakítását, a partneri együttműködés megvalósítását. A hagyományos kapcsolattartási 

formák (szülői értekezlet, fogadóóra) mellett lehetőséget biztosítunk közös programokra, 

rendezvényekre, ahol a családok aktívan bekapcsolódhatnak az óvodai mindennapokba. 

Évről-évre, hagyományainkat ápolva rendezzük meg az évszakokhoz kapcsolódó kézműves 

játszóházakat, jeles napok hetét, a Gyermekhetet. Ünnepeljük, sokszor közösen a szülőkkel a 

Mikulást, a Karácsony-t, farsangolunk, köszöntjük az Édesanyákat, készülünk az Évzáró 

ünnepségre. Havi rendszerességgel szervezünk zenés-irodalmi gyermekműsorokat.  

Aktívan veszünk részt a kerület szakmai életében. 

Pesterzsébet Önkormányzatának támogatásával nagycsoportosaink ingyen vehetnek részt 

úszás, korcsolya, és birkózó oktatáson. 

Óvodánk heti rendszerességgel helyet biztosít, hogy szülői igény szerint a gyerekek hit- és 

vallásoktatásban vegyenek részt. 

Az óvodai tevékenységeket kiegészítve, azokat színesítve, rendszeresen szervezünk külső 

programokat, séták, kirándulások, könyvtár és múzeumlátogatás formájában. Részt veszünk 

kerületi sport, művelődési és zenei rendezvényeken. 

Nevelőközösségünk folyamatosan arra törekszik, hogy az idejáró gyermekek aktívan, 

tartalmasan, boldogan töltsék napjaikat, megéljék az összetartozás, a szabadság, az 

önfeledt gyermekkor élményét. A szülők érezzék, hogy gyermekeik jó helyen, 

biztonságban nevelkednek. Az eddigi értékeinket, hagyományainkat megtartva, de mindig 

megújulva, a társadalmi változások és elvárásoknak megfelelően végezzük munkánkat, 

hivatásunkat. 
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PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA KINCSKERESŐ 

TAGÓVODÁJA 

1202 Budapest, Hunyadi János tér 15. 

Telefon: 06 (1) 285-5102 

E-mail: lurkohaz@mail.datanet.hu 

www.lurkohazovoda.hu 

Tagóvoda vezető: Basáné Nánási Ildikó 

 

Óvodánk Pesterzsébet kertvárosi részén, családi házas zöldövezeti környezetben található. 

Könnyen megközelíthető a 99-es autóbusszal, viszont a tömegközlekedés zajától és porától 

megkímélt, csendes, nyugodt, parkkal 

határolt téren helyezkedik el. 

Helyi Nevelési Programunk a 

LURKÓNEVELŐ: a Lurkóház Óvoda 

nevelési gyakorlata a központi óvodáéval 

azonos. Programunkban kiemelt szerepet 

kap az egészséges életmód és a 

környezettudatos magatartás alakítása, 

valamint az anyanyelvi és 

kommunikációs képességek fejlesztése. 

Udvarunk tágas, parkosított.  Minden 

csoport külön felújított árnyékos homokozóval ellátott udvarrésszel rendelkezik. Csúszdák, 

mászókák, ügyességi játékok, füves és betonozott területek, kerti bútorok biztosítják a 

természetes és változatos mozgás és játék lehetőséget a gyermekek számára.  

Előkertünkben kis „tanösvényt” létesítettünk, mely lehetőséget nyújt az udvar növény és 

állatvilágának természetes környezetben való közvetlen megfigyelésére, kerti munkára, 

tapasztalatszerzésre.  

A közelmúltban felújított óvodaépület 

100 kisgyermeknek biztosít 

férőhelyet, ők 4 tágas, napfényes, 

esztétikusan berendezett 

csoportszobában töltik napjaik nagy 

részét. A csoportszobák felszereltsége 

mennyiségben és minőségben is 

megfelel az adott korcsoport 

igényeinek. A Mártírok óvodával 

közösen működő alapítványunk (Erzsébeti Lurkókért Alapítvány) támogatásával 
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folyamatosan igyekszünk bővíteni a játékok, fejlesztőeszközök és berendezési tárgyak 

körét. 

A négy csoportban sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok 

foglalkoznak a gyerekekkel. Az őket segítő pedagógiai asszisztens és a dadus nénik szintén 

gyermek centrikusak, munkájukat hivatástudattal végzik. 

Valljuk, hogy minden gyermekben ott rejtőzik a KINCS, amelyet csak a szülőkkel 

együttműködve tudunk a felszínre hozni. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásfejlesztésre az egészséges életmód alakításán belül. 

Az udvar adottságain túl ehhez jól elszerelt tornaterem áll a csoportok rendelkezésére. 

Óvodánkban lehetőség van a táncoktatásra, nagycsoportosaink ingyenes úszás és 

korcsolyaoktatásban részesülnek, melyet a fenntartó támogat. Rendszeresen részt veszünk 

a kerületben szervezett óvodás sportversenyeken (Mikulás futás, Nyuszi-váltóverseny) 

 

Kincskereső feladatunknak tartjuk, hogy felfigyeljünk a tehetséges gyermekekre egyéb 

területen is, és elindítsuk, támogassuk 

őket tehetségük kibontakoztatásában. A 

kis zenei tehetségek a zeneoviban 

kapnak segítséget a továbbfejlődésben, 

az ügyes kezű művészlurkók részére 

pedig a földszinti Lurkó Galériában 

rendezünk önálló kiállítást. 

Sok közös programot szervezünk a 

szülőkkel, alkalmat nyújtva arra, hogy 

betekintsenek gyermekeik óvodai 

életébe. Ilyen lehetőségek például a 

különböző műsoros ünnepek, közös kézműves játszódélutánok, kertszépítő napok. A magyar 

népi hagyományokkal is megismertetjük a gyermekeket, sikeresek voltak a „Tök jó hét!” és 

a Márton napi programjaink, farsangi mulatságaink. Nálunk a gyermeknap gyermekhétté 

bővült, május utolsó hetében minden napra más és más érdekes, izgalmas tevékenységgel 

készülnek az óvónénik pl. Kincskereső Kalandtúra, lovas kocsizás, kirándulás. 

Havonta egyszer műsoros programra gyűlik össze az óvoda apraja és nagyja: bábszínház, 

bűvészműsor, táncház, zenés és irodalmi gyermekműsorok gazdagítják hétköznapjainkat. 

 

A Kincskereső Tagóvodában nincs két egyforma nap. Sok játék, élmény vár az ide járó 

gyermekekre. Fokozatosan ismerik meg önmagukat, társaikat, környezetüket, az 

óvodapedagógusok által szervezett játékos tanulás segítségével elérik az iskolaérettség 

szintjét. A gyermekek mindennapjairól, fejlődésükről szülői értekezleteken és egyéni 

fogadóórákon tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket. 
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PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA GYERMEKKERT 

TAGÓVODÁJA 

1204 Budapest, Köztársaság tér 1. 

Telefon: 06 (1) 283-0819 

E-mail: lurkohaz@mail.datanet.hu 

www.lurkohazovoda.hu 

Tagóvoda vezető: Nagy Lászlóné 

   

Óvodánk kerületünk zöldövezeti, családi házakkal körülvett területén helyezkedik el. 

Tágas, ligetes, tiszta, jól felszerelt udvarral rendelkezik, amely megfelelően biztosítja a 

változatos szabad játék-, és mozgáslehetőséget a gyermekek számára. Az udvari mozgás 

mellett jól felszerelt tornatermünk is biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. 

Csoportszobáink világosak, esztétikusan berendezettek, biztonságosak. 

A neveléshez, fejlesztéshez, környezetalakításhoz szükséges felszereltségünket a szülők és 

szponzorok támogatásával működő 

alapítványunk segítségével folyamatosan 

bővítjük. Pedagógiai programunkban kiemelt 

helyet foglal el a környezet védelméhez és 

megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, 

a környezettudatos magatartás és az 

egészséges életmód megalapozása. 

Csoportjainkban érzelmi biztonságot nyújtó, 

szeretetteljes légkörben tevékenykedhetnek 

a gyermekek, gondoskodunk lelki, testi, szociális szükségleteinek kielégítéséről. A szabad 

játék, és a tevékenységekben megvalósuló tanulás mellett, az egyéni fejlődési ütemet 

figyelembe vevő fejlesztés is 

játékos formában történik. A 

szakmailag jól felkészült, 

sokoldalú, tapasztalt 

óvodapedagógusok arról is 

gondoskodnak, hogy a 

gyermekek boldogan töltsék 

napjaikat, így a szülők 

nyugodtak lehetnek, mert 

tudják, hogy gyermekük jó 

helyen van. Nagyon fontos 

számunkra, hogy az általunk képviselt értékeket a gyermekeken keresztül a szülők felé is 

közvetítsük. Legfontosabb alapelvünk, hogy minden gyermek nevelhető, fejleszthető a 
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saját képességeinek, fejlődési ütemének, egyéniségének figyelembevételével. Tiszteletben 

tartjuk a családok nevelési elveit, óvodai nevelésünk annak kiegészítője. 

Céljaink megvalósítása érdekében a szülőkkel, mint elsődleges partnerünkkel, olyan 

kapcsolatot kívánunk kialakítani, melynek eredményeként egymást tisztelő, támogató - a 

gyermek érdekeinek elsődlegességét figyelembe vevő, sokoldalú személyiségfejlesztését 

elősegítő - együttműködést tudjunk megvalósítani. Óvodánkban a következő 

kapcsolattartási formákat ajánljuk a szülőknek: fogadóórák, szülői értekezletek, napi 

tájékoztatás, közös rendezvények. 

Pedagógiai fejlesztőmunkánkat külső szakemberek is segítik. Logopédus, fejlesztő 

pedagógus, utazó gyógypedagógus is 

foglalkozik a gyerekekkel. 

Változatos programok szervezésével 

igyekszünk még több élményt nyújtani, 

színesebbé tenni az óvodai életet. A 

családokkal közösen szervezett események 

nagyon kedveltek. Sokan vesznek részt 

évszaknak megfelelő, néphagyományokhoz 

köthető programokon (szüret, Tök jó-hét, 

Márton-nap, Farsang, Gyermekhét). Egyik legsikeresebb programunk a Gyermekhét, mely 

során egynapos kirándulást is szervezünk a gyermekeknek. 

Nevelőtestületünk elhivatott a környezetvédelem mellett, ezért óvodánkban 

megemlékezünk a jeles napokról (Állatok világnapja, Víz világnapja, Madarak Fák napja, 

Föld napja). Ilyenkor játékos programokat szervezünk a délelőtt folyamán óvodásainknak. 

A szülőkkel egyeztetve havi rendszerességgel szervezünk a gyermekek számára 

bábelőadást. 

Részt veszünk a kerület által 

szervezett játékos sport-vetélkedőkön. 

A Költészet napja alkalmából minden 

évben megrendezzük a versmondó 

délelőttöt.  

Az önkormányzat támogatásával a 

tanköteles korú gyermekek ingyenes 

birkózás- korcsolya-, és úszás-

oktatásban részesülnek. Ez 

nagymértékben hozzájárul a gyerekek 

egészséges életmódra neveléséhez, mely a mi pedagógiai szemléletünknek is lényeges 

eleme. 

Délután lehetőség nyílik az érdeklődő gyerekeknek biblia-, és hitoktatáson részt venni, 

térítési díj ellenében az ének-zenét kedvelők zeneovi-foglalkozáson, a mozgást kedvelők 

pedig aerobic tanfolyamon vehetnek részt. 
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Igyekszünk kihasználni azokat a természeti és társadalmi környezeti lehetőségeket, melyek 

segítik a gyermekek fejlesztését, ismereteik bővítését a foglalkozásokhoz kapcsolódva, 

illetve azokat kiegészítve (könyvtár, művelődési ház, buszvégállomás, kiserdő és 

játszódomb, Fitt-park, piac). Magas színvonalú, szakmai fejlesztőmunkánk eredményeként 

óvodásaink sikerrel, zökkenőmentesen kezdik meg az iskolai életet, többek között ettől is 

kedvelt óvodánk a szülők körében. 

 

 A Pesterzsébeti Lurkóház Óvoda székhelyének és tagóvodáinak körzetébe 

tartozó utcák jegyzéke:  

 

Ábrahám Géza utca 91-115., 110-150. 
Ady Endre tér VÉGIG  
Akácfa utca 101-125., 106-126. 
Alsóhatár út 149-173. 
Alvinc utca VÉGIG 
Átlós utca 137-151., 166-194. 
Bácska tér VÉGIG 
Bácska utca  31-71. 32-68. 
Barca köz VÉGIG 
Berzsenyi Dániel utca VÉGIG 
Bessenyei utca 79-103., 74-102. 
Beszterce utca VÉGIG 
Borsa utca VÉGIG 
Brassó utca VÉGIG 
Brezno utca VÉGIG 
Bulcsú utca VÉGIG 
Csallóköz utca 25-59., 30-62. 
Csorba utca VÉGIG 
Déva utca VÉGIG 
Előd utca 121-151., 112-138. 
Eperjes köz VÉGIG 
Eperjes utca VÉGIG 
Erdélyi utca 32-70., 31-75. 
Érdmindszent utca VÉGIG 
Érsekújvár utca VÉGIG 
Farkaslaka utca VÉGIG 
Fás utca 64-86., 73-99. 
Felvidék utca 31-67., 26-68. 
Fiume utca VÉGIG 
Fogaras utca VÉGIG 
Frangepán utca 117-131., 112-126. 
Füzes utca VÉGIG 
Hátszeg utca VÉGIG 
Hunyadi János tér VÉGIG 
Ipolyság utca VÉGIG 
Jósika utca 117-133. 126-140. 
Kakastó utca VÉGIG 
Karánsebes utca VÉGIG 
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Károly utca 108-132., 117-133.  
Kassa utca  VÉGIG 
Kéreg utca VÉGIG 
Késmárk utca VÉGIG 
Királyhágó utca 125-139., 132-146. 
Klapka utca 76-116. 
Kolozsvár utca VÉGIG 
Komárom utca VÉGIG 
Köztársaság tér VÉGIG 
Kraszna köz VÉGIG 
Kulcsár utca VÉGIG 
Kuruc utca 32-50., 27-43. 
Lámpa utca VÉGIG 
Latorca utca VÉGIG 
Lázár utca 73-165/B., 56-152. 
Léva utca VÉGIG 
Losonc utca VÉGIG 
Magyar utca  1-29., PÁROS  OLDAL VÉGIG  
Mártírok útja 170-280., 181-273. 
Mátyás király tér VÉGIG 
Nagykároly utca VÉGIG 
Nagykőrösi út 185-VÉGIG 
Nagyszalonta utca VÉGIG 
Nagyszeben utca VÉGIG 
Nagyvárad utca VÉGIG 
Naszód utca VÉGIG 
Nyitra utca VÉGIG 
Olt utca VÉGIG 
Orsolya utca VÉGIG 
Orsova utca VÉGIG 
Pacsirta utca  145-157., 136-150. 
Parány utca VÉGIG 
Poprád utca VÉGIG 
Pozsony utca VÉGIG 
Pöstyén utca VÉGIG 
Pusztakamarás utca VÉGIG 
Radnó utca VÉGIG 
Radvány utca VÉGIG 
Rimaszombat utca VÉGIG 
Ritka köz VÉGIG 
Ritka utca                                          VÉGIG 
Rózsás utca 86-96., 79-91. 
Rozsnyó utca VÉGIG 
Sajó utca VÉGIG 
Selmec utca VÉGIG 
Szabadka utca VÉGIG 
Szakolca utca VÉGIG 
Szalárdi Mór utca VÉGIG 
Szamos utca VÉGIG 
Szászváros utca VÉGIG 
Szatmár utca VÉGIG 
Székelyhíd utca 25-43., 32-46. 
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Szilágyság utca VÉGIG 
Szilágysomlyó utca VÉGIG 
Szolyva utca VÉGIG 
Szondy u. 27-35., 32-48. 
Sződemeter utca VÉGIG 
Sződliget utca VÉGIG 
Temesvár utca 1-43., 2-46. 
Torda utca VÉGIG 
Torockó utca VÉGIG 
Törökflóris utca 228., 257. 
Trencsén utca VÉGIG 
Tusnád utca VÉGIG 
Udvarhely utca VÉGIG 
Üveges utca VÉGIG 
Vargyas utca VÉGIG 
Vaskapu utca VÉGIG 
Vasút sor VÉGIG 
Vécsey utca 71-113, 54-94. 
Vereckei utca VÉGIG 
Versec utca VÉGIG 
Virág Benedek utca 1-103. 
Wesselényi utca 131-177., 128-178. 
Zenta utca VÉGIG 
Zombor utca VÉGIG 



 


