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A Nagykovácsi Kispatak Óvoda az idei évben megpályázta a „Biztonsá-
gos Óvoda” programban való részvételt. A Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együtt dolgozta ki 
az óvodai közlekedésre nevelési programját. A program célja az óvodások 
biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az óvodák, 
óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása, a közle-
kedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport 
sajátosságait figyelembe véve. 
A program további célja, hogy az óvodák közlekedési, közlekedésbizton-
sági nevelési tevékenységét támogassa, ösztönözze az óvodai „közleke-
dési koordinátor” kijelölését, a korosztály számára fontos közlekedésbiz- 
tonsági ismereteket tartalmazó óvodapedagógiai felkészítő anyagokat 
juttasson el az óvodákba, és nem utolsó sorban szeretné felmérni az 
óvodás gyerekek közlekedési ismeretszintjét.
A Biztonságos Óvoda program során felkészített tréner kereste fel 
óvodánkat, konzultációval és mintafoglalkozáson mutatva be, hogy a köz- 
lekedés érdekes és motiváló témakör, illetve hogy az ismeretek játékos 
formában miként adhatók át. A meglátogatott óvodaépületekben a  
gyermekek “OviJogsit”, és beragasztható matricákat kaptak, óvodánk pe-
dig vállalta, hogy a közlekedési témacsoportot beépítjük nevelési prog- 
ramunkba, és közlekedési koordinátort jelölünk ki. A program végén 
a tréner és az óvodapedagógusok kérdőív segítségével mérték fel az 
óvodások tudását, közlekedési ismereteit. A „Biztonságos Óvoda” címet 
az első kétszáz, érvényes pályázatot benyújtó, minden programelemet 
teljesítő intézmény nyerhette el,  köztük a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.

Intézményünk a „Hogyan hasznosítanék egy KRESZ pályát” c. ötletpá-
lyázaton is részt vett, amelynek keretében „Nyitott világ – Családbarát 
Kresz park Nagykovácsiban” címmel adtuk be pályázatunkat. Az ér-
tékes tárgynyeremény reményében igyekeztünk legjobb ötleteinket 
összegyűjteni és egy olyan közlekedési projektet kidolgozni, mely nem 
egyetlen nap eseményeit rögzíti, sokkal inkább egy folyamatot jelöl, kie-
melve az élményszerűséget, a játékosságot és a szülők bevonását/bevon-
hatóságát a közlekedési nevelésbe.

Drukkolunk, hogy az elnyert cím mellé pályázatunk is sikeres legyen.

Biztonságos Óvoda
Szabó Orsolya intézményvezető

Családunk nyomdokait követve két év-
vel ezelőtt nagy lelkesedéssel és egy 
ötlettel kerestem meg óvónénijeinket 
a Málna csoportban, hogy ismertessük 
meg a gyerekeket egy nagyszerű 
sporttal, a tájfutással. Szerencsére az 
óvónénik közreműködésével rátalál-
tunk Várfoki Gabi nénire, a lelkes táj-
futó óvónénire, aki szintén ezt a gon-
dolatot dédelgette. A tervből pedig 
egy nagyszerű program kerekedett, 
melyen szinte az összes óvodás cso-
port részt tudott venni. Hála Gabi né-

ninek, aki megszervezte és lebonyolította az első ovis tájfutó eseményt, 
amelyen én is részt vettem, mint segítő. Idén ismét sikerült sort keríteni az 
ovis tájfutásra, és több szülőtársammal együtt én ismét nagy lelkesedés-
sel jelentkeztem, hogy segítőként részt vehessek. Nagy élmény volt látni 
a gyerekeket, köztük két kislányomat is, akiknek igazán sokat jelentett, 
hogy én is jelen voltam, arról nem is beszélve, hogy számomra is remek 
móka volt ez a délelőtt. Köszönöm a lehetőséget és köszönjük Gabi né-
ninek a rengeteg munkát!

Immár hagyomány – 
3. ovis tájfutás
Niedermayer Anna, Málnás/Barackfás anyuka

Kedves Búcsúzó Nagycsoportosok!
Ismét lezárult egy korszak. Vége a gondtalan játék időszakának, 
kezdődik a komoly tanulás, felkészülés a majdani felnőtt életre.
Búcsúztok az óvó néniktől, dajka néniktől és ovis társaktól, akiktől 
nehéz az elválás, hiszen összeköt Benneteket az a sok-sok élmény, 
játék, amit együtt élhettetek át az óvodában.
Szeptemberben 92 óvodásunk kezdi meg az iskolás éveit.
Tanuljatok úgy, hogy büszkék lehessünk Rátok, és ne felejtsétek el 
régi óvodátokat!
Kívánunk jó pihenést a nyárra, és eredményes iskolai helytállást.
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda dolgozói
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Sport – Kispatak Óvoda

Május hónap az Országos Gyermek Bajnokság lezáró hónapja. Kézis 
palántáink számára is eljöttek az utolsó mérkőzések. 
A sort május 6-án LU13-as lányaink kezdték, akik a felsőházi helyezésüket 
akarták stabilizálni a saját rendezésű bajnoki fordulón Törökbálinton.
Első mérkőzésüket Budaörs csapata ellen játszották. Érvényesült a 
papírforma, de megnehezítettük a budaörsiek dolgát és nem adtuk oly 
könnyedén magunkat. Az első félidőben fej-fej mellett haladtunk. A 
második félidőre kissé alábbhagyott a figyelmünk, amit ellenfelünk ki is 
használt.
Második meccsünket a Kántor Anikó S.E. ellen vívtuk. Végignéztük 
ellenfelünk előző mérkőzését és láttuk, hogy a riválisunk rossz napot 
fogott ki, így bizonyára találunk rajtuk fogást. Így is lett, a lányok remek 
páros játékokkal, gyors passzokkal szinte eldugták a labdát ellenfelük elől 
és hozták el a 2 pontot.
Május 20-án az FU14-es fiúk illetve LU13 lányok is egyaránt játszottak. A 
meccsek után kialakultak a végleges eredmények is.
FU14 fiaink Tökölre utaztak, ahol a Budakalászi SC illetve az örök rivális 
Budaörs volt az ellenfelünk.
Budakalász csapatát 31-20 arányban verték a fiúk, míg Budaörs 
csapatával, parázs mérkőzésen 22-22-es döntetlen sikerült elérniük. Így 
csapatunk megszerezte az előkelő 3. helyet a bajnokság lezárásaként.
LU13 lányaink Solymárra utaztak, ahol a helyiek csapatával illetve 
a Gödi SE csapatával mérkőztek. A levegőtlen csarnokban minden 
csapatnak nehéz dolga volt. Csúsztak a labdák, estek-keltek a játékosok. A 
játékvezetőkről is patakokban csorgott a verejték. Két kemény mérkőzés 
után alakult ki a végeredmény, ahol is a lányaink, akik először indultak 
bajnokságban, ebben a szezonban a Felsőház 5. helyét szerezték meg. 
A góllövő listán két játékosunk is az élmezőnyben végzett: Endrédi Júlia 
2., míg Stefán Anna a 6.
FU12-es csapatunkra május 28-án vár még 2 db mérkőzés. Budakalász és 
Dunakeszi csapataival csapnak össze majd a fiúk. A meccsek eredménye 
után alakul majd ki a végleges helyezés, mely reményeim szerint 1. vagy 
2. hely lesz.

Bajnoki hajrá a kéziseinknél
Hajóssy Réka  Nagykovácsi Sólymok SE

      

Közlekedésbiztonsági Nap a Pillangó csoportban

2017. május 17-én a Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvodájában 
közlekedésbiztonsági napot tartottunk. A Gyermekek biztonságos köz- 
lekedésére való nevelését tűztük ki célul, amely kibővült a közúti, és a 
kerékpározás szabályainak gyakorlásával. A gyerekek megtanulhatták a 
biztonságos biciklizés alapjait és azt, hogy hogyan közlekedjünk helyesen 
például a gyalogátkelőhelyen vagy annak közelében. 
A KRESZ táblákkal is megismertettük Őket, és a végén egy kis kvízjáték 
keretében ügyesen tudták a fontosabb táblák jelentését.
Az Általános Iskolának köszönhetően az ügyességi KRESZ pályáján a gye- 
rekek próbára tehették képességeiket, könnyedén be is gyakorolhatták 
a kerékpár biztonságos kezelését, és az úton helyesen közlekedés sza-
bályait. 
Köszönet az óvodának, az Általános Iskolának a KRESZ Park biztosításáért, 
a Pillangó csoportos Szülőknek és Óvónéniknek!
Veverka Gábor rendőr főtörzsőrmester (Körzeti Megbízott, Nagykovácsi)
Tinkó Szilvia, Bagó-Nagy Zsuzsanna (Készenléti 
Szolgálat, Nagykovácsi)

Egy nap a biztonságos 
közlekedésért
Tinkó Szilvia, Készenléti Szolgálat


