
Dr. Béres József Általános Iskola körzete 

        

1. Ádámföldi u. 29. Nádszál u. 

2. Anikó u. 30. Nagyvárad u. 

3. Aranyalma u. 31. Nánási köz 

4. Attila u. 68-76, 113-115 32. Nánási út 16-48, 41-97 

5. Bocskai u. 33. Nefelejcs u. 

6. Boris u. 34. Nimród u. 

7. Czetz János köz 35. Őrtorony u. 

8. Czetz János u. 74-96, 51-75 36. Palicsi u. 

9. Csalma u. 37. Petúr  u. 

10. Dósa u. 38. Pozsonyi u. 1-65. 

11. Drótos u. 39. Prés u. 

12. Emőd u. 40. Pünkösdfürdő u.1-35, 2-36. 

13. Gladiátor u. 41. Ringató u. 

14. Halastó u. 42. Római part 

15. Ingovány u. 43. Rozália u. 

16. Juhász Gyula. 12-58,9-15, 35 44. Rozgonyi Piroska u. 

17. Kadosa u.1-59, 2-6 45. Sajtoló u.  

18. Kalászi u. 46. Sóvári u. 

19. Keve u. 47. Szabadka u. 

20. Királyok útja 1-35, 2-36, 177-végig, 178-végig 48. Szent János u. 

21. Kossuth Lajos u.  49. Szentendrei út 169-271, 150-216 

22. Kossuth Lajos üdülőpart 50. Temesvári u. 1-13, 2-14 

23. Kuzsinszky u. 51. Víznyelő u. 

24. Légió u. 1-7, 8-30 52. Vonat u. 

25. Lilla u. 53. Zaránd köz 

26. Losonc u. 54. Zaránd u. 

27. Mocsaras dülő 55. Zsófia u. 

28. Monostori út 

   

Beiratkozáshoz szükséges: 
 

 Születési anyakönyvi kivonat 

 TAJ kártya 

 Gyermek és a szülő lakcímkártyája 

 Óvodai szakvélemény az iskolaérettségről 

 Nevelési tanácsadó szakvéleménye /ha van/ 

A Dr. Béres József  

Általános Iskola 

tájékoztatója 

 

Keve utcai épület 

 
 1031 Keve u. 41. 

Tel: 3689-220 

keve-a@kszki.obuda.hu  

 

Kiserdei épület 
 

 1039 Királyok útja 178/e 

Tel: 250-2039 

kiserdei-a@kszki.obuda.hu 
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ISKOLÁNKRÓL 

Iskolánk 88 éves múltra tekint vissza. A III. kerület egyik legrégebbi és 

legszebb helyen fekvő oktatási intézménye. Tanulóinkat ideális, zöldövezeti 

környezetben családias, nyugodt, légkör várja, ahol biztosítjuk számukra a 

színvonalas oktatást, a délutáni időszakban pedig sokszínű, tartalmas szakköri 

és sportolási lehetőségek közül választhatnak. 

A Keve utcai épületben 1-8. évfolyam, a Kiserdei telephelyünkön 1-4. évfolyam 

működik. A 4. évfolyam után a felső tagozatot a Keve utcában folytathatják a 

Kiserdőből érkező tanulóink.  

Tantestületünk kiemelt figyelmet fordít a hagyományápolásra, valamint arra, 

hogy megfeleljünk a modern kor kihívásainak is. Ennek érdekében tanáraink 

folyamatosan továbbképzik magukat, nyitottak új pedagógiai eszközök 

használatára. A sakk, mely mára a modern általános műveltség része, 

tantárgyként, órarendben történő oktatásával a gondolkodás, a logikai 

ismeretek, matematikai képességek fejlesztése a célunk. A művészeti nevelést 

néptánc oktatásával, szolfézs és hangszeres zene oktatásával valósítjuk meg az 

Aelia Sabina Zeneiskolával együttműködve. Nagy gondot fordítunk diákjaink 

testi, lelki egészsége érdekében az egészség- és környezettudatos szemlélet 

kialakítására, nem csak a tanórákon, hanem azokon kívül is. Pedagógusaink jól 

képzett, lelkiismeretes szakemberek, akik magas szakmai színvonalon, és 

empátiával végzik oktató-nevelő munkájukat. Személyiségközpontú 

iskolánkban a fejlesztésre szoruló gyermekeket logopédus, fejlesztő pedagógus, 

pszichológus segíti a felzárkózásban. Iskolánk részt vesz a Tehetségpont 

programban, ezért a kiemelten tehetséges gyerekekkel különóra keretében 

foglalkoznak pedagógusaink, melynek eredménye sikeres szereplés a 

tanulmányi versenyeken, illetve a gimnáziumi felvételiken. 

Iskolánk nagyon fontos közösségépítő feladatot lát el. Hisszük, hogy 

eredményes oktató és nevelő munka csak a szülőkkel együttműködve 

lehetséges, ezért számos olyan rendezvényt, eseményt szervezünk, ahol ők is 

részt vehetnek az iskola életében. Ennek érdekében rendezzük az őszi Önkéntes 

Napot, a Szülők Bálját, a Családi sítábort, a nyári vízitúra tábort, Apukák 

focibajnokságát. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a hozzánk járó 

gyermekek második otthonuknak érezzék az iskolát, szüleik pedig partnernek 

tekintsenek bennünket a nevelés felemelő, de nem mindig könnyű 

folyamatában. 

KISERDŐ 

 

A 2016/2017-es tanévben első osztályt tanítók: 

 1. c Széll Ákos, Sándor Erika és Szepesiné Józsa Judit 

 1. d Soltész Zoltán és Hajdu Adrienn 

Suliváró foglalkozás ovisoknak: 

 Január 25-én, szerdán 17 órától 

Bemutató órák, nyílt nap: 

 Március 9-én, kedden 8:00-10:30-ig 

A tanítás ideje alatt órarendbe építve: 

 

 Sakk-logika 

 Néptánc  

 Úszás oktatás  

 

A délutáni időszakban az alábbi szakköri lehetőségek közül lehet választani: 

 

Szorobán Fiú foci 

Angol nyelv Kosárlabda 

Kézműves foglalkozások Karate 

Néptánc Judo 

Furulya Művészi torna 

Görög  

  

  

 

 



1. c osztály 

Osztálytanítók: 

 

 

 

 

 

 

Széll Ákos  Sándor Erika  Szepesiné Józsa 

Judit 

Tanított tantárgyak:  Tanított tantárgyak:  Tanított 

tantárgyak: 

Magyar 

Testnevelés 

 Környezetismeret 

Rajz, technika 

Fejlesztés 

 Matematika 

 

Céljaink: 

 Biztos tudás megalapozása 

 Gyermekek érdeklődésének felkeltése, fenntartása 

 Tanulási nehézségek korai felismerése, fejlesztése 

 Tehetség kibontakoztatása, tehetséggondozás 

 Nyugodt, biztonságos légkör megteremtése 

 Környezettudatos szemlélet kialakítása 

 Együttműködés a szülőkkel a gyermekek harmonikus fejlődése 

érdekében 

1. d osztály 

Osztálytanítók: 

 

 

 

 
   

Soltész Zoltán  Hajdu Adrienn 

Tanított tantárgyak: 

Matematika/logika 

Sakk 

Környezetismeret 

Testnevelés 

 Tanított tantárgyak: 
Magyar 

Ének 

Fejlesztés 

 

Céljaink: 

 Egymást elfogadó, egymásra odafigyelő gyerekek nevelése, 

közösség kialakítása 

 Tehetség korai felismerése, fejlesztése 

 Játékos tanulás, játékos oktatás 

 Olvasóvá nevelés 

 A mozgás megszerettetése, a mozgás iránti igény kialakítása 

 Változatos iskolán kívüli programok 

 A tananyag sokoldalú megismerése, feldolgozása 

 Együttműködés a szülőkkel az eredményes munka elérésére 

 



KEVE UTCA 

 

A 2017/2018-es tanévben első osztályt tanítók:  

1. a  Bognárné Szabó Erika és Pálné Hőgye Ilona 

Suliváró foglalkozás ovisoknak: 

 Február 1-én, szerdán 17 órától 

 Március 8-án, szerdán 17 órától    

 Bemutató órák, nyílt nap: 

 Február 15-én, szerdán 8:00-10:30 

A tanítás ideje alatt órarendbe építve: 

 Sakk-logika 

 Angol nyelv  

 Néptánc és úszás oktatás 

A délutáni időszakban az alábbi szakköri lehetőségek közül lehet 

választani: 

Tehetséggondozás Kosárlabda 

Felzárkóztatás Zsonglőr 

Énekkar Aerobic 

Szolfézs Gyermek torna 

Hegedű Fiú és lány foci 

Zongora Néptánc 

Furulya Felvételi előkészítő 

Gitár Jóga 

Felső tagozatban: 

 Nívócsoportos oktatás matematika és angol nyelvből 

 Év végi írásbeli és szóbeli vizsgák 

 Felvételi előkészítők matematika és magyar tantárgyakból  

a 6. és 8. évfolyamon 

 Evezés, úszás, néptánc, társastánc oktatás   

 ECDL vizsgára történő felkészítés 

1. a osztály 

Osztálytanítók: 

 

 

 

 
   

Bognárné Szabó Erika  Pálné Hőgye Ilona 

Tanított tantárgyak: 

Matematika 

Rajz, technika, ének 

 

 Tanított tantárgyak: 
Magyar 

Környezet 

 

 

Céljaink: 

 Óvoda-iskola közti átmenet élményszerű megvalósítása 

 Korszerű, gyermek közeli tankönyvcsalád választása 

 Interaktív tananyag, modern oktatási eszközök használata 

 Motiváló, változatos tevékenykedtetés, értékelés 

 Változatos, hatékony oktatási módszerek alkalmazása  

 Szilárd alapképességek kialakítása, elmélyítése 

 Igényes, pontos feladatvégzés, egységes követelménytámasztás 

 Tehetséggondozás, képesség szerinti fejlesztés 

 Gyermekközpontú, családias légkör megteremtése 

 Együttműködés a szülőkkel 


