Új műfüves pálya a Kőbányai Gesztenye Óvodában
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 2011-ben hirdette meg a Társadalmi
Felelősségvállalási Programot a működési környezetében található települések és kerületek
önkormányzatai számára, melynek keretében a Kőbányai Önkormányzat már több alkalommal
pályázott sikeresen. 2018-ban a Kőbányai Gesztenye Óvoda fejlesztésére 3 000 000 Ft
támogatást kapott kerületünk, melyből műfüves pálya épült a gyermekeknek.
A Kőbányai Gesztenye Óvoda Kőbánya legrégebbi, 123 éves óvodája. Az Önkormányzat évek
óta törekszik az intézmény és a hozzá tartozó udvar állapotának megújítására, fejlesztésére.
Célja, hogy az intézménybe járó gyermekek minél otthonosabb, gyermek közelibb,
egészségesebb környezetben nevelkedjenek.
Az óvoda udvarán hatalmas gesztenyefák állnak, melyek meghatározóak voltak az intézmény
névválasztásában. Az udvar négy részből áll. Nagyobb része kopár, poros, ami az esős
időszakban sáros felületet nyújt az óvodába járó gyermekek számára. A második udvarrészen
lévő régi, balesetveszélyes betonmedencével ellátott terület már nem tudta kellő mértékben és
kellő minőségben szolgálni a mindennapos mozgást, testnevelést.
A pedagógusok, szülők és gyermekek nagy örömére szolgált a HungaroControl pályázatán
elnyert támogatás és az Önkormányzat által biztosított forrásnak köszönhetően megvalósult
korszerű és biztonságos műfüves pálya, ami segítheti a gyermekek mozgásfejlődését. Az új,
többfunkciós pálya a foci, kosárlabda, kézilabda vagy a különféle mozgásos játékok mellett,
rendezvények megtartására is alkalmas. Fontos szempont, hogy a műfüves borításnak
köszönhetően a pálya biztonságos is. Változatos, mozgásban gazdag kikapcsolódási lehetőséget
teremt a kicsiknek, akik ezáltal nagyobb eséllyel szerethetik meg valamely sportágat. Minden
gyermeknek határtalan lehetősége nyílik arra, hogy több mozgásformát is kipróbálhasson.
A pálya használata számos pozitív hatással bír az óvodába járó autizmus spektrum zavarral élő
gyermekek integrációjára. A gyermekek strukturált, vizuális segédeszközökkel előre jelzett,
illetve támogatott integráló foglalkozásokon vehetnek részt, más óvodai csoportokkal közösen.
Ez elősegíti a kortársaikkal való kapcsolat kialakítását is, mely strukturált keretek között valósul
meg.
A foglalkozások kiegészítik a gyermekek szociális, kommunikációs területeire irányuló
fejlesztéseket, illetve kiemelten jó hatással vannak a nagymozgás fejlődésére. A futballedző a
gyermekek egyéni szükségleteit és fejlődési szintjét figyelembe véve tartja foglalkozásait

előzetes konzultációkkal, illetve közbeni támogatással az autizmus spektrum pedagógiájára
specializálódott gyógypedagógusokkal, valamint az ebben közreműködő pedagógiai
végzettségű óvodai dolgozókkal karöltve.
Az ovis focipályának összesen 96 gyermek örülhet, ugyanis a Kőbányai Gesztenye Óvodába
járó minden óvodás használhatja.

