
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2. 
Elérhetősége: Tel.: 92/598-725 

Óvodavezető: Kása Istvánné 
Óvodavezető-helyettes: Szabados Piroska, Némethyné Bónyai Mónika 

Email címe: urhajosovi@zelkanet.hu, urhajosovi@gmail.com  

 

A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda név a Landorhegyi városrész tagóvodáit egyesítő 

köznevelési intézmény. A szépen parkosított városrészt a Bazitai és Egerszeg hegyi 

dombok ölelik körbe. Működését, ebben a szervezeti felépítésben 1995-ben kezdte meg.  

- Űrhajós utcai Székhelyóvoda, és a hozzá tartozó Bazitai Csoport,  
- Kodály Zoltán utcai Tagóvoda,  
- Landorhegyi utcai Tagóvoda. 
 

Mottónk: Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud, játékot, zenét, örömet. 

(Kodály Zoltán) 

 

Olyan óvodai élet megteremtésére törekszünk, mely a természeti és társadalmi környezettel 
szoros kapcsolatban tiszteltben tartja a gyermekek jogait, egészségét, érdeklődését, értéket teremt 
és közvetít, élményekben gazdag, biztonságérzetet nyújt. 
Óvodai nevelésünk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig tart. A gyermekek belső 
érése, valamint a családi és óvodai nevelés folyamatának eredményeként gyermekeink az 
óvodáskor végére testileg, érzelmileg és szociálisan érettek lesznek az iskolai élet megkezdéséhez. 

 

 

Szakmai elkötelezettségünk, a pedagógiai programunkban 
megfogalmazott célok és feladatok elérése érdekében 
kötelességünknek tartjuk a megfelelő minőségű és tartalmú 
óvodai élet megszervezését. 

 
Pedagógiai munkánk középpontjában a személyiség kibontakoztató fejlesztés áll, amelyet 
sokszínű, játékra alapozott komplex tevékenységekkel valósítjuk meg. Legcélravezetőbb nevelési 
eljárásnak az élménypedagógiát tartjuk.  A gyermekek napirendjébe szervesen beépül a 
funkciójának megfelelő sportszerekkel felszerelt tornaszoba használata.  
Igényes, hangulatos közös rendezvényeinken sokszínű programot szervezünk: játszóházakat, 

kézműves vásárokat, kiállításokat, alapítványi bálokat. 

 
Közös ünnepeink közül a legszebbek a karácsonyi, anyák napi és évzáró 

rendezvényeink. A gyermekeknek lehetőségük van szülői kezdeményezésre a 

délután folyamán tehetség,- és mozgásfejlesztő foglalkozásokon részt venni 

(pl.: hittan oktatás, mozgásművészet, ének-zene, néptánc, kézműves 

foglalkozás, játékos idegen nyelvhez szoktatás, ovi-foci, tenisz).  

 

A táplálkozási betegségekben szenvedő gyermekek fogadása is megoldott, 

étkezésüket az Űrhajós bölcsőde és a Hungast konyhája biztosítja. 

Óvodáink Örökös Zöld Óvoda, Madárbarát kert cím tulajdonosai, valamint 

a Boldog Óvoda Program megvalósítói. 

mailto:urhajosovi@zelkanet.hu
mailto:urhajosovi@gmail.com


Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

Űrhajós utcai Székhelyóvoda 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2. 

Elérhetősége: Tel.: 92/598-725 

Óvodavezető: Kása Istvánné 

Óvodavezető helyettes: Szabados Piroska,  
Némethyné Bónyai Mónika 

Alapítvány neve: Űrhajós úti Óvoda 

Gyermekeiért 

Alapítvány számlaszáma: 19274573-1-20 

Email címe: urhajosovi@zelkanet.hu 

 
 

Óvodai nevelésünk nagy gondot fordít a teljes körű egészségfejlesztésre, a gyermekek testi 

szükségletének kielégítésére (gondozás, mozgás). A mozgás az értelmi képesség fejlődésének 

mozgatórugója. Az udvaron tudatosan elhelyezett játékeszközök, a tornaszobában sokszínű 

mozgatható sporteszközök támogatják óvodásaink mozgástapasztalat szerzését. Műfüves ovi-

foci pálya, KRESZ-pálya, Taposó ösvény erősíti a sport, mozgás megszerettetését. 

Óvodai életünket cselekvő aktivitás jellemzi. Olyan helyzetek, tevékenységek, 

problémahelyzetek átélése, melyek a valós élet tapasztalatait nyújtják óvodásaink számára. 

Biztosítva személyiségfejlődésüket, megoldásra és próbálkozásra ösztönözve őket sok-sok 

élménnyel. 

 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

Űrhajós utcai Székhelyóvoda Bazitai csoportja 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Toposháza u. 6 
Elérhetősége: Tel.: 92/315-643 
Óvodavezető: Kása Istvánné 
Óvodavezető helyettes: Szabados Piroska,  
Némethyné Bónyai Mónika 

Alapítvány neve: Alapítvány a Bazitai 

Óvodásokért 

Alapítvány számlaszáma: 18954973-1-20  

Email címe: bazitaiovi77@gmail.com 
 

 
 

A falusias környezet nyugalma, természeti sokszínűsége lehetőséget nyújt a felfedezéshez, élethű 

tapasztalatszerzéshez. Az óvoda speciális adottságai színesítik óvodai életünket. Hatalmas 

játszóudvarunk, uniós játszóeszközeink, sportpályánk, térköves KRESZ-pályánk, a jó levegő 

mind-mind a gyerekek nagyfokú mozgásigényének kielégítését szolgálja. 

 

Tartásjavító és lábboltozat-erősítő tornáink heti 1 alkalommal-délután- "Kacsa-láb" torna 

néven váltak sikeressé. Évszakonként kirándulásokat szervezünk a közeli Alsó-erdő 

felfedezésére. A családdal, szülőkkel való kapcsolatunkat erősítik a közös programok (farsang, 

fenyőünnep, gyermeknap, kiállítások és vásárok, kirándulások). 

mailto:urhajosovi@zelkanet.hu
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Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

Kodály Zoltán utcai Tagóvodája 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Kodály Z. utca 15.  

Elérhetősége: Tel.: 92/316-340 

Tagóvodavezető: Takácsné Vass Edit 

Email címe: kodalyovi@zelkanet.hu  

Alapítvány neve: Gyermekeinkért Alapítvány 

Alapítvány számlaszáma: 18955589-1-20 

 
 

Autóktól, a város zajától mentes, nyugodt környezetben neveljük a ránk bízott gyermekeket. 

Alapítványunk só-szobát működtet, ahova heti rendszerességgel visszük a gyermekeket. 

Levegője rendkívül tiszta, jótékony hatás segíti az egészségmegőrzést, gátolja a légúti betegségek 

kialakulását. 

A nevelés vidám, azonban felelősségteljes világában a gyermekek szívéhez vezető út kulcsa a 

szeretet, a közös tevékenykedés, élmények átélése. Az ismeretszerzés az élménypedagógiára 

épül, ami az egész óvodai életünk mozgatórugója: közel hozni a gyermekekhez az őket körülvevő 

szűkebb és tágabb világot (rendszeres kirándulások), játszva tanulni, a népmesék, versek, 

mondókák világát átélni, szülőkkel közösen nevelni. 

 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

Landorhegyi utcai Tagóvodája 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 
15/A.  
Elérhetősége: Tel.: 92/313-561 
Tagóvodavezető: Horváthné Kindl Judit 
Email címe: landorovi@zelkanet.hu  

Alapítvány neve: Zalaegerszegi Landorhegyi 

úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány  

Alapítvány számlaszáma: 18960026-1-20 

 
 

Tágas udvarunkon sok növény, hatalmas lombos fák, virágok között fából épített játékok, 

homokozók várják a gyermekeket. A gyermekek lételeme a mozgás, sok időt töltünk a szabadban. 

A mozgás mellett óvodánk udvara lehetőséget biztosít az évszakok váltakozásának 

megfigyelésére, növények, állatok gondozására  

Helyi sajátosságunk, a göcseji, zalai hagyományokra épülő hagyományőrző program. A 

programban megtalálhatóak a tájegységre jellemző gyermekekkel végzett tevékenységek, népi 

megfigyelések, találós kérdések, népi kismesterségek Múltunkból hozott értékeink átörökítése 

mellett fontosnak tartjuk a jelenkor értékeinek átadását is, a környezettudatos viselkedésforma 

alakítását. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetszerető magatartás, szemléletmód, az 

egészséges életmód szokásainak alakítására. 
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