
➢ Nagyon szép, kiegyensúlyozott környezetben a legjobb nevelők, akik 
odafigyelnek a gyerekekre, törődnek velük.  

➢ Remek pedagógusok, akik a gyerekek minden rezdülését ismerik, így a 
legapróbb lelki problémát is orvosolni tudják. A környezet csodás, mind az 
épületen belüli, mind pedig az udvar. A szülők is bátran fordulhatnak a 
vezetéshez, ill. óvónénikhez az esetleges problémáikkal, gyerekekkel 
kapcsolatos kérdésekkel  

➢ Színvonalas, barátságos környezet. Szuper, lelkes, kedves óvónénik, kreatív 
gyerekprogramok. Szívesen hagyom az oviban a gyermekemet, hiszen tudom, 
hogy jó kezekben van. A gyerkőc imád ide járni! 

➢ Nagyon hálásak vagyunk a szerető közegért, gyermekcentrikusságért, sok 
figyelemért és szakmaiságért. 

➢ Csupaszív dolgozók, szakmailag naprakészek, gyermekeinket biztonságban 
tudjuk. Gyönyörű környezet, folyamatos foglalkozások, külön foglalkozások, 
családias hangulat, folyamatos infrastrukturális fejlesztések, tökéletes vezetés.  

➢ A Bóbita Varázspalota valóban egy varázslatos hely, ahogyan a neve is jelzi, ahol 
maximális biztonságban tudjuk gyermekünket. Mindenki teljes odaadással, 
maximális szaktudással és mindehhez rendkívül színes egyéniséggel és minden 
nap jókedvvel foglalkozik a gyerekekkel. A családunk maximális segítséget kap 
bármilyen problémával is fordulunk bárkihez, a gyerekek pedig szeretettel 
vannak körülvéve. A Bóbita nem csak egy óvoda, ez egy család, egy fantasztikus 
közösség, ahol a gyermekek érdekeit szem előtt tartva mindenki együtt 
gondolkodik. Életre szóló barátságok nemcsak a gyerekek, hanem a családok 
között is kialakultak az évek során. Bóbitásnak lenni egy fogalommá vált, amit 
nem szabad kihagyni!  

➢ Szakképzett, felkészült óvónénik és munkatársak, családias, gyermekközpontú 
környezet, játékos tanulás, szuper programok 

➢ Családias hangulat, kedvesség, sokféle kiegészítő foglalkozás balett, jóga 
rocky....  

➢ Szeretetteljes légkör és mindent megoldanak mind a vezetők mind pedig az 
óvónénik bármiről is legyen szó kedvesek nyitottak és jó a kommunikáció a 
szülőkkel. 

➢ Szeretett teljes, családias légkör, mindenki nagyon kedves és segítőkész, jó a 
napi pár mondat tájékoztatás a gyermekről, szeretjük a sok programot, jó a 
helyben lévő foglalkozások megoldása, ami nagy segítség a szülőknek.  Az angol 
nyelvi nevelés nagyon fontos szerintem, illetve a kiváló szakmai tudás, amit itt 
megkapunk. Szeretjük, hogy mindenki mosolygós és vidám.  



➢ Természetesen nagyon fontos a kellemes légkör, a kedves csapat. De hogy 
máshogy lehetne gyermekekkel foglalkozni? :) (Köszönöm, hogy ilyenek 
vagytok) Ami miatt szívesen ajánlottalak és foglak ajánlani: - Az angol nyelvi 
környezet - Az, hogy hihetetlen sokrétűek vagytok, minden ott van helyben (ez 
nekem megfizethetetlen, hogy nem kell a gyermeket délután még különórákra 
hordani, és ha fejlesztésre lenne szükség akkor az is helyben van) - A tematikus 
hetek sok érdekes programmal, előadókkal - Nyári táborok  - Természetesen azt 
sem hagyhatom ki, hogy látom mennyire nyitottak vagytok a fejlődésre  - Sajnos 
most már azt is el lehet mondani, hogy jól kezeltétek az eddigi pandémiás 
helyzetet - És persze bele szoktam menni a pénzügyi kérdéskörbe is, mert ugye 
ez nem elhanyagolható ...    Ha még iskolátok is lenne ... ;) 

➢ Óvónők, programok, különórák, szolgáltatói mindset 

➢ A gyerekek fejlesztése van a kozeppontban! Minden dolgozó nagyon kedves es 
jó szakember. Kisfiunk örömmel megy ovodaba, ennel jobb vissza jelzés nincs :) 

➢ \Anya, olyan jó napom volt! Anya, úgy szeretek oviba járni!\" - nap mint nap 
ezeket hallom kislányomtól. És én nyugodt vagyok,  mert tudom, hogy 
gyermekem szerető, családias légkörben van napközben, jobbnál jobb játékos 
foglalkozásokon vesz részt, és mindent maximálisan megkap amire szüksége 
van. Rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodik és sok szép emléke fog 
maradni az óvodás évekről. Én már most sajnálom, hogy jövőre mindez véget 
ér." 

➢ Szakmai maximum, óvónők kedvessége, programok. 

➢ Profi vezetőség, gyerek szerető, szakmailag magasan képzett pedagógusok 

➢ Minden szuper, 5*.  

➢ Családias légkörű óvoda, az óvónők kedvesek, figyelmesek, rugalmasak, 
következetesen rávezetik a gyerekeket a szabálykövetésre.  

➢ Profizmus, szakmai maximalizmus, szolgáltatások 

➢ Nem gyermekmegőrzés folyik az óvodában, hanem valóban foglalkoznak a 
gyerekekkel, a fejlődésükkel, hogy minél több érdekes programjuk legyen, 
ezáltal nemcsak sok élményük van, hanem a szocializációs készségük is fejlődik. 

➢ Barátságos, szép környezet. Segítőkész óvónénik. Rendkívül sok 
programlehetőség, a gyerekek élményekben gazdag óvodás éveket tölthettek 
itt. Nagy előny az óvoda mellett működő fejlesztő központ (okosda). 

➢ Minden dolgozó nagyon kedves és segítőkész. Az óvónénik nagyon felkészültek, 
rengeteget tanulnak a gyerekek, nagyon sok foglalkozáson vehetnek részt. A 
gyermekem örömmel megy az óvodába! 

➢ Számomra és a gyerekem számára úgy gondolom, hogy a tökéletes óvoda 
vagytok Ti. Mindent megkaptunk Tőletek. Csak jókat tudok mondani. 



Szeretnem, hogy emberiek vagytok, szeretem, hogy az Óvónők, azon túl, hogy 
mindig segítettek, emberek maradtak és figyelmezettek, ha ezt esetleg 
elfelejtettem volna... lényegesnek tartom elmondani, hogy ennek a magán 
óvodának előnye, hogy nem csak simogatva vagyunk, mi szülők és gyerekek, 
hanem én személy szerint nagyon örültem, hogy az igazat is hallottam. 
Őszinteség, barátság, szeretet.  

➢ Gyors és pontos információáramlás az intézmény és a szülők között. Odaadó és 
szakmailag magas szintű óvónők (már akit mi ismerünk). Jó közösség. Egy 
helyben van minden, ami az egyéb fejlesztéshez szükséges. 

➢ Figyelem és fejlesztés, változatos programok 

➢ Évek óta ide járnak a gyermekeim. Mindig minden flottul megy. A vezetők, az 
óvónők, és a dadusok is nagyon kedvesek, segítőkészek, rugalmasak. Mindent 
meg lehet beszélni, el lehet intézni könnyen. A gyerekeim szeretnek ide járni és 
én is tudom, hogy a legjobb kezekben vannak. :) 

➢ Gyakran ajánlom az óvodát és bölcsődét az ismerőseimnek illetve az 
érdeklődőknek. Szeretem, hogy mindig meglepetésekkel és szuper 
programokkal készültök a a gyerekeknek és nekünk felnőtteknek is az 
ünnepségekre és csak úgy a hétköznapokban is. Tetszik, hogy mindig szépen, 
hangulatosan  fel vannak díszítve a szobák és az épület. A gyerekekkel együtt 
teremtitek meg a hangulatot az ünnepekhez. Figyelmesek vagytok. Szeretem, 
hogy van facebook csoport és viber, ahol láthatom, hogy érzik magukat a 
gyerekek. Szerettem, hogy készséges volt mindenki a kezdeti beszoktatás 
idején. Nagyon tetszik, hogy a bölcsődében a gondozó nénik mindig a 
gyerekekkel együtt játszanak, nagyon sokat foglalkoznak velük, rengeteg kreatív 
és hasznos dolgot tanítanak nekik játszva, szinte folyamatosan velük, mellettük 
sürögnek -forognak. Az oviban ezt egy nagyon picit hiányoltam. Ott szerintem 
nagyon sok a szabad játék, ami tudom, hogy nagyon fontos, de aki nem mer 
kezdeményezni például egy társasjátékot, az akkor csak futkározik :-)Az oviban 
is szuper feladatokat és játékokat kapnak, de az kb. csak fél-egy óra egy nap, 
plusz a külön órák.  Tetszik, hogy a csoportokra három fő jut, aki velük van, ezt 
így pont megfelelőnek tartom ezekhez a csoport létszámokhoz. A bölcsiben 
kicsit zsúfoltan vannak a pici szobában, de ezt csak egy hónapja érzem. Lehet, 
hogy most többen vannak a gyerekek. Nagyra értékelem, és nagyon figyelmes 
részetekről, hogy a tandíj mellett már nem kell fizetnünk külön pénzeket az 
ajándékozásokra, a játékokra, a programokra. A gyermekeim is imádnak 
hozzátok járni, így én is sokkal kiegyensúlyozottabban tudok indulni a munkába 
:-) Összességében az óvodával és a bölcsődével is nagyon elégedett vagyok, jó 
szívvel ajánlom. 

➢ Magas színvonalú ovi, szakképzett oktatókkal, akik a gyerekek igényeit teszik 
első helyre 



➢ Kedves, mindig lelkes óvó nénik/ bölcsis nénik és dadusok. Csodás programok. 
A multiban dolgozók szülőkhöz alkalmazkodó nyitvatartás (óriási segítség).  
Valamint mi hiszünk abban, hogy ahhoz, hogy Emma ilyen okos és fantasztikus 
gyerek lett, a Bóbitának rengeteg köze volt, mert 1 éves kora óta ott töltötte a 
legtöbb időt. Csodás alapokat kapott. 

➢ Röviden: Azért ajánlanálak Titeket szívesen, mert gyermekeink itt vannak a 
legjobb kezekben. Hosszabban meg a pénteki ballagáson kifejtettem :) 

➢ Összességében azt mondanám, hogy napi 7-8 órára olyan biztonságérzettel 
tudom az oviban hagyni a gyerekeimet, hogy ez talán a legfontosabb.  

➢ Családias, nyugodt környeztet. Egyszerű és nyílt kommunikáció az intézmény és 
a szülők között. Szuper óvó nénikkel, dajkákkal, vezetőkkel.   

➢ Szeretjük, hogy nálatok azt érezzük, minden gyerek igényére igyekeztek 
egyénileg figyelni, amennyire csak a lehetőségeitek engedik. Egyik gyerekünk 
már iskolás és azt látom, hogy nagyon jó alapokat, biztonságot adtatok neki a 
nagyfiús élet megkezdéséhez. Másikuk még nálatok. Két gyerek, teljesen 
különböző habitus, személyiség és igények. Mindkettőjükért a maximumot 
tettétek. Köszönjük! 

➢ Szakértelem, profizmus, gyerekközpontúság, tisztaság, rendezettség, jó 
környezet, jó gyermekanyag 

➢ Megbízható szolgáltatás. Tökélestes körülmények a gyereknek. 

➢ Családias, barátságos, segítőkész. Biztonságban és szeretetben fejlődik a 
gyermek.  

➢ Emberséges, szeretetre és elfogadásra nevelő intézmény elkötelezett 
munkatársakkal.  

➢ Gyerekcentrikus, kiváló pedagógusokkal, akik értenek a gyerekek nyelvén. 
Változatos, egészséges étkezés, angol nyelv tanulása. Több fakultatív program 
közül lehet választani. Sok kézműveskedés.  

➢ A gyerekek képzése nagyon széleskörű. Nagyon kedvesek az óvónénik. Az angol 
szuper. Igazán biztonságban érzem a gyereket, odafigyelnek rájuk.  

➢ Sokfele színes programok es foglalkozások. Sokfele fejlesztő foglalkozás 
elérhető napközben az intézményen belül. Idegennyelvű környezetbe való 
beszoktatás. 7-18-ig tartó nyitvatartási. Parkolási lehetőség. Modern szemlelet 
es rugalmasság. 

➢ Az óvodapedagógusok, dadusok nagyon jó szakemberek. Változatos, jól 
felépített program van kidolgozva a gyerekek fejlesztésére. Sok élménnyel 
együtt sokat tanulnak a gyerekek. Intézményen belüli fakultatív programok 
változatosak. Az angol nyelv napi szintű jelenléte.  



➢ Maximalista vezetőség, magas szintű szakértelem, szeretetteljes gondoskodás, 
rugalmas hozzáállás. 

➢ Kis csoport létszám, gyermek centrikusság, figyelmesség, rugalmasság, 
sokszínűség a mindennapokban és a programok terén, intézményen belüli 
színvonalas fejlesztő foglalkozások 

➢ Kisfiam szeret a Bóbitába járni és úgy érzem, hogy minőségi időt tölt ott. Nagyon 
szeretjük, hogy minden ünnepnek megadja a módját az óvoda, sokszor van 
valamilyen extra program és így színesen telnek a gyerekek mindennapjai. A 
vírushelyzetben is maximálisan mindent megtett az óvoda amit csak lehet a 
zavartalan óvodai ellátás érdekében. Az óvodai személyzet kivétel nélkül kedves 
és gondoskodó.  

➢ Szuper, gyerekbarát intézmény. Családias hangulat, kedves pedagógusok és a 
személyzeti is nagyon kedves. Tisztaság és rend. Udvar jó nagy és rendezett. 
Szuper programok vannak a gyerekeknek szervezve. Gyerekek öltözködésére 
fektetnék picit nagyobb hangsúlyt, jó pár alkalommal volt össze vissza felöltözve 
a gyerek. De minden mással elégedettek vagyunk.  

➢ Már ajánlottam  

➢ Gyermekem beszédkészége, önállóságra való képessége, közlekedési ismeretei 
látványosan fejlődtek, bár még csak rövid időt töltöttünk itt. 

➢ Hozzáértő csapat, kellemes légkör, sok program, szakmai hozzáértés 


