
 A Boldog Brenner János Óvoda
 (az Egyházmegyei Óvoda és a Brenner János Óvoda, Általá-

nos Iskola, Gimnázium és Kollégium óvodájának jogutódja) 

a 2021/2022-es nevelési évre is meghirdeti az óvodás gyer-

mekek beíratását.

 Két szombathelyi óvodánkban egy-egy kiscsoport indul:

 •  Hollán Ernő utca 8. székhelyintézményünkben patinás, 

felújított épületben, modern felszereléssel,

 •  Bem József utca 9/a telephelyünkön teljesen felújított 

épületben, modern felszereléssel várjuk az óvodás korú 

gyermekeket!

 Az intézmény nyitott minden család számára, akik elfogad-

ják az óvoda katolikus szellemiségét.

 Nevelésünket az érzelmi motiváltság, a szeretet hatja át, 

amely gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően

a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, bizto-

sítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

 Célunk, hogy vallásos szellemben, szeretetben, a bizalom 

légkörében vessük meg az óvodás korú gyermekekben az 

egészséges személyiség, az erkölcsösség és a hit alapjait.

 Szeretettel várunk mindenkit!

 Telefon: 06-94/501-715

 E-mail: brennerovoda@martinus.hu

 Honlap: http://brennerovoda.martinus.hu

Jelentkezési lapot folyamatosan fogadunk online formában: 

brennerovoda@martinus.hu e-mail címre, ill. az óvodában leadva 

vagy postai úton eljuttatva. (Letölthető a honlapunkról.)

Információ a beiratkozásról a honlapunkon áprilisban jelenik meg.

A 2021/2022-es nevelési évre a Boldog Brenner János Óvodába
a gyermekek beíratására (Bozsoki és a Nardai Tagóvodába is) 
2021. április 20–23-ig online formában lesz lehetőség:
brennerovoda@martinus.hu e-mail címen.

A beiratkozás dokumentumai: jelentkezési lap, gyermek születési 

anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája, lakcím kártyája; szülők lakcím 

kártyája, személyi igazolványa.

Ajánlott: plébánosi ajánlás, keresztlevél.



A BOLDOG BRENNER JÁNOS
ÓVODA BOZSOKI TAGÓVODÁJA
(A Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és

Kollégium Bozsoki Tagóvodájának jogutódja)

 a 2021/2022-es nevelési évre meghirdeti

a leendő óvodás gyermekek beíratását.

Miért jó a bozsoki óvoda?

 Katolikus szellemiség

 Játékos hittan foglalkozások

 Szomszédos kápolna

 Tágas udvar, közeli sportpálya

 Családi kézműves foglalkozások

 Világos terek, meserészletekkel festett falak

 Dolgos hétköznapok, szép ünnepek

 Nyugodt, szeretetteljes, családias légkör

 Hagyományok ápolása

 Az óvoda nyitott minden család számára, akik elfogadják

az óvoda szellemiségét.

 Célunk, hogy vallásos szellemben, szeretetben, a bizalom 

légkörében vessük meg az óvodáskorú gyermekekben az 

egészséges személyiség, az erkölcsösség és a hit alapjait.

 Szeretettel várunk mindenkit!

 Boldog Brenner János Óvoda Bozsoki Tagóvodája

 Bozsok, Rákóczi utca 85.

Telefon: +36-94/363-764 és 06-94/501-175

https://www.facebook.com/Bozsoki Óvoda

http://brennerovoda.martinus.hu

Jelentkezési lapot folyamatosan fogadunk online formában: 

brennerovoda@martinus.hu e-mail címre, ill. az óvodában leadva

vagy postai úton eljuttatva. (Letölthető a honlapunkról.)

Információ a beiratkozásról a honlapunkon áprilisban jelenik meg.

A 2021/2022-es nevelési évre a Boldog Brenner János Óvodába
a gyermekek beíratására (Bozsoki és a Nardai Tagóvodába is)
2021. április 20–23-ig online formában lesz lehetőség:
brennerovoda@martinus.hu e-mail címen.

A beiratkozás dokumentumai: jelentkezési lap, gyermek születési anya-

könyvi kivonata, TAJ-kártyája, lakcím kártyája; szülők lakcím kártyája, 

személyi igazolványa. Ajánlott: plébánosi ajánlás, keresztlevél.



A BOLDOG BRENNER JÁNOS ÓVODA 
NARDAI HORVÁT NEMZETISÉGI
TAGÓVODÁJA
 a 2021/2022-es nevelési évre meghirdeti

a leendő óvodás gyermekek beíratását.
 A Nardai Horvát Nemzetiségi Tagóvodánk egy csoporttal, vegyes 

korosztályú gyermekekkel valósítja meg katolikus horvát nemzetiségi 

nevelési-oktatási feladatait horvát anyanyelvű munkatársakkal.

 Az intézmény nyitott minden család számára, akik elfogadják az 

óvoda katolikus szellemiségét és a horvát nemzetiségi kultúrát.

Miért jó a Nardai Horvát Tagóvoda?

 Katolikus szellemiség

 Horvát nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása

 Játékos hittan foglalkozások

 Szomszédos templom

 Tágas udvar, közeli sportpálya

 Világos terek, modern bútorok, tornaszoba

 Dolgos hétköznapok, szép ünnepek

 Nyugodt, szeretetteljes, családias légkör

 Nevelésünket az érzelmi motiváltság, a szeretet hatja át, 

amely gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően,

a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, 

biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

 Szeretettel várunk mindenkit!

 Nardai Horvát Nemzetiségi Tagóvoda

 Telefon: +36 30 755-4802 és 06 94 501-715

E-mail: brennerovoda@martinus.hu vagy ovoda@narda.hu

Honlap: http://brennerovoda.martinus.hu

Jelentkezési lapot folyamatosan fogadunk online formában: 

brennerovoda@martinus.hu e-mail címre, ill. az óvodában leadva

vagy postai úton eljuttatva. (Letölthető a honlapunkról.)

Információ a beiratkozásról a honlapunkon áprilisban jelenik meg.

A 2021/2022-es nevelési évre a Boldog Brenner János Óvodába
a gyermekek beíratására (Bozsoki és a Nardai Tagóvodába is)
2021. április 20–23-ig online formában lesz lehetőség:
brennerovoda@martinus.hu e-mail címen.

A beiratkozás dokumentumai: jelentkezési lap, gyermek születési anya-

könyvi kivonata, TAJ-kártyája, lakcím kártyája; szülők lakcím kártyája, 

személyi igazolványa. Ajánlott: plébánosi ajánlás, keresztlevél.


