
Bemutatkozónk: 
Sajnos a jelen helyzetben korlátozottak a lehetőségeink, ezért 

próbáltunk kedveskedni Önöknek ezzel a fényképes 
bemutatkozással. 

A Cseperedő Óvoda Budapest XI. kerületében, jól megközelíthető helyen, családias 
környezetben várja a gyermekeket. Óvodánk öt csoportos, 127 férőhelyes. Három 
osztott (különböző korcsoportú: kis, középső és nagy) és két vegyes csoportunk van. 
A csoportválasztásnál lehetőség szerint figyelembe vesszük a szülők kéréseit. 
Nevelési programunkban fontos szerepet tölt be a gyermekek egészséges életmódra 
nevelése, a testi-lelki egészség megőrzése és a környezet védelme. A hagyományos 
ünnepeken kívül a természet megóvásával, védésével kapcsolatos jeles napok is 
tartalmasabbá teszik az óvodai életet. Ilyenkor versenyjátékokkal, fák, virágok 
ültetésével, kirándulások szervezésével fejlesztjük a gyermekek környezetbarát 
szemléletét. 
A mozgás, az edzettség, a szabad levegőn való tartózkodás megszerettetésében, 
környezetünk fokozottabb védelmében a családokkal kölcsönös együttműködésre 
törekszünk. Mindezeket segíti közkedvelt közös játékunk – amelybe a szülők is 
aktívan bekapcsolódnak – a környezetvédő Boróka Manó, aki játékos feladatokon 
keresztül ismerteti és szeretteti megy a gyermekekkel a környezetünket. 
Rendszeresen szervezünk kulturális programokat is amelyek fejlesztik a gyermekek 
személyiségét, anyanyelvét és viselkedés-kultúráját.  
A kerületi szakszolgálat logopédusa, gyógytestnevelője, gyógypedagógusa és pszichológusa segíti a gyermekek 
fejlesztését. 
Az óvodánk szépítésében, játékeszközeink fejlesztésében, és az óvodapedagógusaink továbbképzéseiben nagy 
szerepet tölt be alapítványunk, a „Cseperedjünk Egészségesen Alap” támogatása.  
Példamutató nevelői magatartással kívánjuk céljainkat megvalósítani. 
Alapelveink: 
Az óvodáskorú gyermek alapszükséglete a játék, mert ezen keresztül tapasztal, ismerkedik a világgal és 
önmagával, így fejlődik a legjobban. Ezért kell minél több időt, helyet, alkalmat és lehetőséget biztosítanunk az 
elmélyült játékra. 
Arra törekszünk, hogy kiegyensúlyozott, értelem-gazdag, környezetéhez ragaszkodó – azt megvédő –, 
érdeklődő, jó tanulási képességekkel rendelkező, boldog gyermekeket küldjünk iskolába, akik sikeresen kezdik 
meg tanulmányikat. 
Szeretettel várjuk, a hozzánk jelentkező gyermekeket!  
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CSEPEREDŐ ÓVODA 
“Apró Lurkók Mozgolódva Cseperednek”

DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA  2021

Újbuda 
környezettudatos 
óvodája program 
tagja 

Mozgásfejlesztés 
Szakmai 
Centrum tagja 



Csoportszobáinkról: 
1. Piros csoport 🔴  
Óvodapedagógusok: Csík Ágnes, Maderspach Lívia 
Dajka: Hevesi Ilona 
2. Kék csoport 🔵   
Óvodapedagógusok: Haus Anita, Megyeri Anita 
Dajka: Kovács Lászlóné Hilda 

3. Zöld csoport 🟢   
Óvodapedagógusok: Varga Katalin, Lukács Ilona 
Dajka: Kovács Csilla 

4. Sárga csoport 🟡   
Óvodapedagógusok: Kissné Almási Andrea, Molnár Ildikó 
Dajka: Takács-Sebők Margit 

5. Lila csoport 🟣   
Óvodapedagógus: Kijácz Orsolya, Kiglicsné Gáll Anikó 
Dajka: Sipka Tiborné Erika 

Tágas napfényes csoportszobáink alkalmasak a különböző tevékenységek kialakítására. Jól felszerelt 
tornatermünk mindennapi használatra lehetőséget biztosít a gyermekek mozgásigényének 
kielégítésére, és ezáltal más nevelési területek fejlesztésére is. 
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DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA  2021.

Az intézmény Pedagógiai Programja őrzi az óvodai nevelés értékeit, és 
tovább gazdagítja innovatív pedagógia ötletekkel. A napi 

tevékenységekben a mozgásnak és az egészséges életmódra nevelésnek 
kiemelt szerepe van: 

“Az otthonos környezet, a szeretetteljes, érzelmi biztonságot sugárzó légkör 
biztosítja az önkéntelen, szabad játék örömét. Ez a légkör teszi lehetővé, 

hogy egészséges, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező, 
természetszerető és védő, környezettudatos gyermekeket neveljünk.”



Udvarunk: 

Udvarunk nagy alapterületű, sok fával és bokorral. A kertünk elrendezése gazdag 
játék és mozgáslehetőséget nyújt a gyermekek számára. A zárt, hatalmas fákkal 
védett területünket, mászókák, csúszdák, hinták színesítik. Homokozó és egyéb 
fejlesztő játék (bicikli, motor) is biztosítja a gyermekek játék- és mozgásigényét a 
szabadban eltöltött időben. 
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Közös tereink: 
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A szabad levegőn való tartózkodás valamint a környezetbarát és 
környezetkímélő szemléletmód megalapozása miatt alakítottuk ki 

a Cseperedő Ligetet. 

A környezettudatosság jegyében hoztuk létre a Boróka Manó 
programot (ahol a Manó hívja fel a figyelmet a különböző 

környezetünket megismerő-kutató feladatokra). A Cseperedő 
Óvoda madárbarát, és 2017 óta az Örökös Zöld Óvoda cím 

birtokosa.

A Cseperedő Óvoda a Mozgásfejlesztés Szakmai 
Centrum Óvodájaként kiemelt fontosságúnak tartja 
a mindennapos játékos mozgás és az egészséges 
életmód megalapozását, megszerettetését. 

Fejlesztő szobáinkban logopédusunknak, 
pszichológusunknak és gyógypedagógusainknak 
lehetősége van a sajátos nevelési igényű, 
valamint a beilleszkedési és magatartási 
nehézségekkel küzdő gyerekek fejlődésének 
elősegítésére.
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CSÍK ÁGNES 

2001-ben amikor a pályafutásomat kezdtem, teljesen más világ 
volt. Egész gyermekkoromat áthatotta a pedagógusi minta, 
hiszen édesanyám Homo Novus díjas tanítónő volt. Ő a 
gyerekek feltétel nélküli szeretetére, édesapám (aknászként) az 
emberek tiszteletére és Becsületre neveltek engem és két 
testvéremet.A veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti 
Szakközépiskolában érettségiztem. Fiatal zenészként kezdtem a 
BP-i Óvónőképző Főiskolát és óvodapedagógusként kerültem ki 
belőle a Cseperedő Óvoda csapatába, CSALÁDJÁBA. 
Óvodavezetőm támogatásával szereztem egy énektanári 
diplomát is Kaposváron (munka mellett), mely tudást azóta is 
hasznosítok mindennapi munkám során. 

A legtöbbet az engem -mint kezdőt- körülvevő, tapasztalt 
kollégáimtól tanultam a Szakmáról. (Azóta gyakorló anyukaként 
két gyerekem is tanít új megközelítésekre.) A természet 
szeretetére nevelés fontos küldetés.A Zöld óvoda program egyik 
elindítója vagyok óvodánkban. Számos továbbképzésen     
vettem részt ebben a témában. Sok-sok éve gazdagítjuk 
nagycsoportosaink élménytárát a XI. kerület soltvadkerti 
táborában. A Piros csoport mindig összetartó, befogadó csapat. 
Törekszünk a szeretetre. Szobánkat a gyerekek munkái díszítik, 
ajtónk mindig nyitva áll az új családok befogadására. Munkánkat 
mindennapi életünkben sok kedves munkatárs segíti az 
öltözéstől az egyéni fejlesztésekig. 

Amikor kezdtem más világ volt és kézzel írtunk, de az igazi 
értékek számomra nem változtak! 

MADERSPACH LÍVIA 

Fiatalos, dinamikus, vidám, mosolygós, pozitív gondolkodású, 
sokoldalú, gyermekközpontú és művész beállítottságú vagyok. 
Szeretek dekorálni, rajzolni, festeni, tervezni, kézműveskedni, új 
dolgokat kitalálni, a kreatív ötleteimet megvalósítani, táncolni, 
sportolni. 
2020. szeptembere óta dolgozom a Piros csoport óvó nénijeként 
a Cseperedő Óvodában. Szeretem a gyerekeket, a sok közös 
élményt, játszást, vidámságot és nevetést, és látni rajtuk a 
mindennapi fejlődést: hogy a „csiszolatlan gyémántokból” hogy 
lesznek idővel egyre ügyesebb-okosabb nagycsoportosok, majd 
kis iskolások… 
Diplomás, gyakorlott óvodapedagógus és szakképzett 
Táncoktató/Tánc instruktor vagyok. Diplomámat 2004-ben a 
Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán szereztem, Sopronban.  
Táncoktatói szakképesítésemet a Fitness Akadémián, 
Budapesten végeztem. Több évig oktattam és versenyeztettem 
óvodás és iskolás korú gyermekeket Fashion dance/Hip-hop 
stílusban, illetve pályám során óvodásokat néptáncra. Pedagógus 
pályámat 1998-ban kezdtem. Főként vegyes csoportjaim voltak, 
de dolgoztam tiszta csoportban is. Munkám során egyre több 
Speciális Nevelési Igényű (S.N.I.) gyermekkel is foglalkoztam. 
2008 – 2010 között Írországban, Dublinban éltem. Ezalatt a 
három év alatt Magánóvodákban dolgoztam. 
Visszatérésem után, 2013-2014 között Budapesten, a Helen 
Doron Angol-Magyar Kéttanítási Nyelvű Óvodában voltam 
óvodapedagógus, ahol párhuzamosan tanítottunk angolul és 
magyarul. Középhaladó szinten, folyékonyan beszélek angolul. 
Később újra önkormányzati intézményben dolgoztam, majd 
2020. szeptemberéig táncoktatóként folytattam pedagógus 
pályám.

Piros csoport 🔴
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HAUS ANITA 

"A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás." 
/ Pestalozzi / 

Haus Anita vagyok, a kék csoport óvó nénije, immár 32 
éve dolgozom ebben az óvodában. Elég korán kezdtem 
érdeklődni a pedagógus pálya iránt, és főleg az óvodás 
korosztály volt az, melynek fejlődése, fejlesztése 
kíváncsivá tett. 
Gyermekkori álmom vált valóra, amikor felvételt nyertem 
a Bem József Óvónői Szakközépiskolába, ahol a nagyfokú 
gyermek szeretetem, türelmem, és a pedagógus pálya iránti 
vonzódásom még jobban megerősödött. Tanulmányaimat 
ezután az ELTE /TÓFK/ Óvodapedagógus szakán 
folytattam, itt szereztem sikeresen diplomát 2002-ben. A 
munkám során mindig fontos volt számomra a gyermekek 
feltétel nélküli szeretete, elfogadása, a következetesség, a 
példaértékű magatartás, a hitelesség, és ezt mindig is 
előtérbe helyeztem. Szeretek a gyerekekkel együtt játszani,  
kíváncsiságukat kielégíteni, rengeteg élményt, és 
tapasztalatot biztosítani számukra. 
Fontos számomra a humor, jókedv, a derűs légkör, melyet 
a csoportomban  is  
törekszem kialakítani. 

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. 
Egyetlen titka:adni, mindig csak adni, 
jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok-sok 
önzetlen tiszta szeretetet.”

MEGYERI ANITA 

Tanulmányaimat a csornai Hunyadi János Óvónőképző 
Szakközépiskolában kezdtem. 

Diplomáimat a soproni Benedek Elek Pedagógia Főiskolán 
szereztem, 1994-ben óvodapedagógus, majd 1996-ban 
szociálpedagógus szakon. 2002-ben fejlesztőpedagógus 
szakirányon szakvizsgáztam. 

27 éve dolgozom óvodapedagógusként, a Dél-Kelenföldi 
Óvoda Cseperedő telephelyén, melyből az utóbbi 17 évet 
az óvoda kék csoportjának óvodapedagógusaként 
töltöttem. 

Számomra legfontosabb a szeretetteljes, harmonikus lég-
kör megteremtése és a szabad játék feltételeinek 
biztosítása. Munkám során nagy hangsúlyt fektetek az 
anya-nyelvi nevelésre és az egyéni fejlesztésre. 

Kék csoport 🔵
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VARGA KATALIN 

Óvodapedagógusként 38 éve dolgozom a XI. kerületben.  
Elhivatottságom, gyermek szeretetem, a folyamatos 
szakmai kihívásoknak való megfelelés mindvégig 
motiváltak a pályán maradásra, a folyamatos önképzésre.  
Sosem szerettem volna mással foglalkozni. 

A Cseperedő oviban 7. éve dolgozom (6 éve vezető 
helyettesként is). Kezdettől azonosulni tudtam a helyi 
adottságokat maximálisan figyelembe vevő Pedagógiai 
Program céljaival, mert közel áll hozzám az egészséges 
életmódra nevelés, mozgásfejlesztés, környezettudatos 
magatartás kialakítása. 

Itt védtem meg portfóliómat minősítésem alkalmával 
valamint több kerületi bemutatót is tartottam 
gyermekeimmel hazai és külföldi szakemberek számára. 
Pályázatokon is részt veszünk, így legutóbb első helyezést 
értünk el karácsonyi köszöntőnkkel. Mindezzel gyarapítva 
óvodánk jó hírnevét. 

Fontos számomra az esztétikus, igényes, tiszta környezet, a 
biztonságos, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör, 
melyben gyermekeink harmonikusan fejlődhetnek. 

Várjuk leendő óvodásainkat!

LUKÁCS ILONA 

2020. augusztusától dolgozom a Dél-Kelenföldi Óvoda 
Cseperedő Óvoda telephelyén, a Zöld csoportban.  
Óvodapedagógusi diplomámat a Károli Gáspár 
Református Egyetem tanítóképző főiskolai karán 
szereztem. 
Háromgyermekes édesanyaként erőssé vált bennem az a 
meggyőződés, hogy óvónő legyek, mert a kisgyerekekkel 
való együttlét örömmel tölt el. 

Úgy gondolom, a gyerekek fejlődésében elsődleges 
szerepet kell, hogy betöltsön a vidám, barátságos légkör, 
annak megteremtése, hogy a hozzánk járó gyerekek 
szeressenek óvodába járni. 

Foglalkozásaim során a játékos felfedező ismeretszerzést, 
az egyéni tapasztalást elősegítve igyekszem elérni, hogy a 
kisgyerekek egyéni adottságaik, illetve képességeik 
kibontakozhassanak. 
Nevelésemmel arra törekszem, hogy a rám bízott gyerekek 
sok törődést, ölelgetést, szeretetet kapjanak tőlem 
humorral és jókedvvel megfűszerezve. 

Fontosnak tartom, hogy a már meglévő tudásomat 
fejlesszem, nyitott legyek a fejlődésre, a folyamatos 
megújulásra. 

Szeretettel várjuk leendő kiscsoportosainkat!

Zöld csoport 🟢
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KISSNÉ ALMÁSI ANDREA 

ELTE-Óvodapedagógia 
Gyermekjóga oktató 
(gyermekjóga pszichomotoros fejlesztéssel) 

A Cseperedő óvoda Sárga vegyes csoportjában 2012 óta 
dolgozom. 

Az évek során tapasztalatot szereztem SNI-s és BTM-es 
gyermekek integrált neveléséről. Tanulmányaim alkalmá-
val szerzett tudásomat, folyamatos szakmai tovább-
képzésekkel egészítem ki. Fontosnak tartom a gyermekek 
számára a családias, harmónikus, biztonságos környezet 
megteremtését, és a hiteles, esztétikus megjelenést. 

A nevelés során számomra releváns a pozitív megerősítés, 
a csoporton belüli jó példák kiemelése. 

A mindennapokban igyekszem minél több mozgásos 
játékot és a szabad levegőn való tevékenységeket 
szervezni. Preferálom a gyermekek számára a külső 
programokat, kirándulásokat melyek során bővülnek 
ismereteik, tudásuk az őket körülvevő világról.

MOLNÁR ILDIKÓ  

Óvodapedagógusi pályafutásomat 1994-ben kezdtem. 
A több éves gyakorlati munka mellett prioritásként 
kezelem a szakmai megújulásra való törekvést, az 
önképzést.  A már meg lévő tudásomra és tapasztalataimra 
építve 2008-ban szakvizsgát tettem, majd 2016-ban az 
ELTE Pedagógia- és Pszichológia Kar, Neveléstudományi 
Mesterképzési Szakán, kora gyermekkor pedagógiája 
szakirányon mesterfokozatot és okleveles nevelés-
tudomány szakos bölcsész szakképzettséget szereztem. 
Szakmai ismereteim frissen tartása érdekében több 
akkreditált tanfolyamon, konferencián vettem részt. 
Szívügyemnek tekintem az egészséges életmódra, a 
környezet szeretetére, a természet védelmére nevelést és a 
mozgásfejlesztést. Mosollyal, szeretettel és öleléssel 
próbálom formálgatni a gyermekek személyiségét. 
Egyetlen napunkból sem hiányozhat a vidámság, a humor, 
a jókedv. 
Számomra fontos, hogy olyan útravalót kapjanak a 
gyermekek, amelyek hozzásegítik a későbbi felnőtt életük 
sikereihez, boldogulásukhoz. Ennek eléréséhez boldog, 
gondtalan óvodáskorra van szükségük, ami meleg, 
szeretetteljes, családias légkörben, biztonságérzetet adó, 
érzelmekben gazdag óvodai élet megteremtésével valósul 
meg.  

Sárga csoport 🟡
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KIJÁCZ ORSOLYA 

19 éve vagyok óvodapedagógus, diplomámat a 
Kecskeméti Főiskolán szereztem. 
Gyakorlatomat is a Cseperedő óvodában kezdtem, majd 
pár évig a magánszférában helyezkedtem el, és 2008 óta 
vagyok lila csoport óvó nénije. 

Pályám során dolgoztam homogén és vegyes csoportban 
egyaránt, nagy tapasztalatom van az SNI-s gyermekek 
nevelésében, fejlesztésében. 

2004-ben gyógypedagógusként diplomáztam a Nyugat 
Magyarországi Egyetemen és pár évvel később alapozó 
terapeuta lettem, mely tudásomat a mindennapi 
fejlesztésekben, nevelésben is sokat hasznosítok. 

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek napját a játék szője át 
és ezen keresztül szerezzenek ismereteket és ta-
pasztalatokat. 

Nagy hangsúlyt fektetek a szerepjátékra, bábjátékra és 
közösségépítő  tevékenységekre. 

Csoportommal igyekszünk minél több időt a szabadban 
tölteni, és az óvodai év folyamán kirándulásokkal, 
múzeumlátogatásokkal és ismeretterjesztő sétákkal 
színesíteni a mindennapokat. 

Jelenlegi társaimmal 1 éve dolgozunk együtt.

KIGLICSNÉ GÁLL ANIKÓ 

2020. novemberétől dolgozom a Cseperedő Óvoda Lila 
csoportjában. 
1981-ben óvónői szakképesítést szereztem, ettől az időtől 
fogva – kis megszakítással – dolgozom a pályán. 
Erre a pályára is készültem, csaknem 40 évnyi nevelési 
ismeret és tapasztalat van a birtokomban. 

Főiskolai végzettségemet 1993-ban Zsámbékon szereztem. 
Munkámban fontosnak tartom a gyerekek játék-
szabadságát, a mesék nevelő erejét, a kreativítást, az 
interaktivítást. 

2000-ben drámajátékos vezetői tanfolyamot végeztem, 
amit azóta is mind felnő t t csoportban, mind 
gyerekcsoportokkal, óvodai csoportjaimmal gyakorlok.  

Szeretek kézműveskedni, új és új ötletek átadásával 
igyekszem a gyerekek kreativítását, alkotókedvét 
fenntartani, fejleszteni. Fontosnak érzem még a meséket, a 
mesélést, mellyel átadni kívánom az olvasás szeretetét és 
hasznosságát. 

A Cseperedő Óvodába kerülésem előtt másfél évig 
dolgoztam a Csodák Palotájában demonstrátorként és 
laborfoglalkozás vezetőként. Az itt megszerzett 
ismereteimet is hasznosítom a gyerekek fejlesztésében.

Lila csoport 🟣
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