
 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 
 

 

Előterjesztés 

Multifunkciós sportpályázatról a Bajcsy-Zsilinszky utcai tagóvodában  
 

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2017-ben hatodik 
alkalommal hirdetett pályázatot "Nemzeti Ovi-Sport Program" címen. A Program főbb elemei: 
Pálya + Eszközkészlet + Képzés + Rendezvény + Program megvalósítás. Az Alapítvány 
2017. április 30-ig TAO projekt kérelmet nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetséghez, mint 
elbíráló szervezethez. Az MKSZ által kiadott határozat kézhezvételét követően az Alapítvány 
kuratóriuma dönt a nyertes pályázatok kiválasztásról. Az egyes programelemekre fordítható 
támogatási összegek mértékét a Magyar Kézilabda Szövetség határozza meg, emiatt az 
önrész pontos összegét az MKSZ határozat kézhezvételét követően tudja meghatározni az 
Alapítvány. Az önrész hozzávetőleges összege 3.850.000,- Ft, azaz hárommillió-
nyolcszázötvenezer forint, amely a teljes bekerülési összeg kb. 30%-a. A pályázat 
benyújtásához az önrész biztosításáról szóló képviselő-testületi döntés szükséges, azonban 
annak összegét csak 2018. év első negyedévében kell az alapítvány részére átutalni. A 
megvalósítás időszaka szintén 2018. 

Pályázatot nyújthat be: Az Alapítványhoz az óvodát fenntartó Önkormányzat, Egyház, egyéb 
jogi személy vagy civil szervezet, ill. az az óvoda, aki a szükséges önrészt valamilyen módon 
biztosítani képes. 

A pályázat előfeltétele: a végső kedvezményezett óvoda rendelkezzen egy 7x14 méter 
nagyságú, megtisztított, sík (vízszintes) földterülettel. 

Mind az állandó fejlesztés alatt álló, multifunkcionális Ovi-Sport Pályák, mind a hozzájuk 
tartozó eszközkészlet többféle sportág (pl.: kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, 
tenisz, tollas stb.) alapjainak elsajátítására alkalmasak.Az előzetes műszaki bejárás során 
megállapítást nyert, hogy a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Bajcsy-Zsilinszky u. 13. sz. 
alatti tagóvodájában áll rendelkezésre - az óvodai udvarelemek áthelyezésével - a pályázati 
kiírás szerinti szükséges sík földterület. A mellékelt fotódokumentáció alapján javasolom az 
említett tagóvodában a multifunkciós sportpályára pályázat benyújtását. Benyújtási határidő: 
2017. március 31.  

 Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a fent javaslatot támogassák. 

 

Biatorbágy, 2017. március 6. 

Tarjáni István 
polgármester s.k. 



 
  

 Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 30.) határozata 

Multifunkciós sportpályázatról a Bajcsy-Zsilinszky utcai tagóvodában  
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a multifunkciós 
sportpályázatról a Bajcsy-Zsilinszky utcai tagóvodában szóló előterjesztést és az alábbiakról 
döntött: 
 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata elfogadja az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a 
továbbiakban: Alapítvány) támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget 
vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést 
követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.  

2. Az Önkormányzat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvodák pontos 
nevét, címét, helyrajzi számot, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, 
közmű nyilatkozatot tesz, és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya 
kialakítás nem építési engedély köteles. 

3. Az Önkormányzat megismerte, támogatja és az Alapítvánnyal együttműködve 
megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport 
Programot.  

4. Az Önkormányzat a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül a 2018. 
évi költségvetés terhére önrészt (fejlesztési támogatást) biztosít. Az önrész 
(fejlesztési támogatás) megközelítőleg bruttó 3.850.000.- Ft, azaz hárommillió-
nyolcszázötvenezer forint/Program/óvoda támogatási összeget jelent. A pontos 
összeg a Program befejezését követően, az Alapítvány által készített elszámolásban 
kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat ellenőrzés után elfogad. 

 
 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Polgármester 
Pályázat benyújtásáért felelős: Kabinet 
Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 
 



   

 

 



1 
 

  

  

  

  

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és 
legnemesebb nevelő eszköze".  

Szentgyörgyi Albert  
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OVI-SPORT  

„Nincs erősebb, mint egy eszme, amelynek eljött az ideje!”  

Victor Hugo  

  

A magyar sport jövője elképzelhetetlen a felnövekvő generációk sikeres és minél szélesebb körű 

sportnevelése nélkül. Ma hazánkban a gyerekek jelentős része szakavatott testnevelés oktatás és 

készségfejlesztés nélkül marad, így nem csupán a tehetségek időben történő felfedezésére kicsi az 

esély, de egyúttal a sport jellem- és közösségformáló ereje is háttérbe szorul. Mindez az elmaradott 

térségekben, a szociális problémákkal birkózó közösségekben még szembe tűnőbb probléma. 

Itt az ideje, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy a gyermekek mindennapos sportoktatása 

újból bevezetésre kerüljön, és biztosítsuk az ehhez szükséges európai színvonalú feltételeket. Itt az 

ideje, hogy kiszélesedjen a tehetségkutatás és tehetséggondozás területe mind korosztályi, mind 

társadalmi értelemben, és a gyerekek végre képességeik szerint kerülhessenek a versenysportba. Az 

Ovi-Sport Program már a 3-6 éves korosztály számára lehetőséget biztosít különböző sportágak 

megismerésére intézményesített keretek között. 

Az, hogy az Ovi-Sport Program az egészségre nevelésen és a számos labdajáték alapjainak elsajátításán 

túl, milyen mértékben tud hozzájárulni a magyar sportélet bázisának kiterjesztéséhez, nagymértékben 

függ a partnereinktől. A hazai szakemberek által kidolgozott, és a Magyar Kézilabda Szövetség által is 

támogatott, óvodás program a közösségi oktatás legalsóbb szintjén, az óvodákban teszi lehetővé, hogy 

labda-, mozgás- és sportkultúra fejlesztés, az utánpótlás-nevelés intézményeinek bevonásával, 

ellenőrzött és szakmailag helyes keretek közt legyen végezhető.   

Az Ovi-Sport Program keretében az óvodások számos labdajáték (kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, 

tenisz, lábtenisz, röplabda, tollaslabda stb.) alapjait elsajátíthatják, mellyel a Program a teljes 

magyar sportélet felemelkedését is segíti.  

Tudjuk jól, hogy a közoktatás sportcélú nevelésének évtizedeken át tartó leépülése nem fordítható a 

visszájára a sportszakma szellemi-, és a magánszektor anyagi támogatása nélkül. A helyzet 

megváltozása érdekében alapította meg Buzánszky Jenő az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványt, amely 

hozzásegíti a forrásokkal nem, vagy korlátozottan rendelkező, elmaradottabb térségeket és 

sportinfrastruktúra hiánnyal küszködő intézményeket a korai sportnevelésbe történő 

bekapcsolódásba. Illetve az e tevékenységhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzéséhez, a szükséges 

infrastruktúra létrehozásához anyagi és szakmai támogatást nyújt. 

 

Óvodás Program – Ovi-Sport Program – Ovi-Foci Alapítvány – Magyar Kézilabda 

Szövetség 
 

Az Óvodás Program az MLSZ utánpótlás-nevelési programjának, a BOZSIK PROGRAM – ÚT EURÓPA 

ÉLVONALÁBA – Tehetségkutató és Foglalkoztató Program egyik részeként kezdte, mellyel önálló 

munkacsoport foglalkozott. Az MLSZ óvodás programjának célkitűzése a gyermekek sokoldalú, 

szakszerű mozgáskultúrájának fejlesztése, a sportolás megszerettetése, a tehetségek felfedezése és 

egyesületekbe történő közvetítése volt.  

Az Ovi-Sport Program kapcsolódási pontot talált az MLSZ óvodás szakmai programmal. Ennek 

megfelelően Sportfejlesztési Programunkat is a Magyar Labdarúgó Szövetség hagyta jóvá. 

2016-tól azonban már a Magyar Kézilabda Szövetség határozata segíti működésünket, illetve hagyja 

jóvá a Sportfejlesztési Programunkat. Ennek hatására a pályák elnevezése is változik ez évtől kezdve: 
Ovi-Foci Pálya helyett már Ovi-Sport Pálya, amely jobban tükrözi a pálya multifunkcionális jellegét. Az 

MKSZ támogatásával végre valóra válhatnak a legendás Aranycsapat egykori tagja, Buzánszky Jenő 



3 
 

álmai. Az általa alapított Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány célja, hogy országszerte, illetve a határon túli 

magyarlakta területeken, a közszféra támogatásával, ill. a magántőke bevonásával a lehető legtöbb 

óvodában biztosított legyen az Ovi-Sport Program elindítása. A Programnak két fő célja van: egyfelől, 
hogy az óvodások sportág-specifikus oktatási programját az óvónők egy önálló képzés keretén belül 

elsajátítsák és a gyermekeket ez alapján, óvodai keretek között oktassák. Másfelől, hogy az ehhez 

szükséges sportinfrastrukturális beruházások során speciális Ovi-Sport Sportpályák létesüljenek az 
ország minden óvodájában, annak érdekében, hogy a képzés sportfunkcionális feltételei intézményi 

kereteken belül adottak legyenek. Célunk, hogy ne kelljen a szülőknek a gyermekeiket külön, 
többletköltséget vállalva sportoltatniuk. A Programmal az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, 

hogy kifejezetten az óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű sportlétesítményben (6x12m-es, 

multifunkcionális sportpálya), szakszerű oktatás keretében biztosítsák a gyermekek számára 
elengedhetetlen napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. Az Ovi-Sport Pálya mérete 

kifejezetten a legkisebbek méretigényeihez igazodik, beruházási költsége az iskolai méretű pályák 

töredéke, mégis ugyanakkora tömeget képes mozgósítani a sportfoglalkozásokon, mint az iskolások 

nagyobb pályái.  

A sportot érintő változások eredményeként a cégeknek is lehetőségük nyílt arra, hogy támogatást 

nyújtsanak az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak céljai eléréséhez és a Társasági adótörvény adta új 
lehetőségek keretén belül kezdeményező szerepet vállaljanak a Program megvalósításában.  

Munkájának finanszírozása érdekében az Alapítvány folyamatosan bővíti támogatói körét.  

Az Alapítvány pályázatok kiírása útján szeretné az óvodákat támogatásban részesíteni az alábbi 

konstrukcióban: a sportpálya, valamint a képzések és képzési eszközök költségének egy részét a 

pályázónak (óvodáknak/önkormányzatoknak/államnak/egyháznak) kell finanszíroznia, azonban a 

teljes bekerülési költség másik részét a támogatókon keresztül az Alapítvány biztosítja. Ezen 

elképzelést nagyban támogatja az új TAO törvény, melynek köszönhetően a társasági adót fizető 

cégeknek lehetőségük van arra, hogy adójuk átirányításával a sportfejlesztések és a hozzá kapcsolódó 
utánpótlás-nevelés akár helyi szinten, a legkisebb korosztályt támogatva valósuljon meg. Az 

Alapítványnak célja, hogy a felajánló cégekkel és önkormányzatokkal, egyházakkal, 

intézményfenntartókkal közösen határozzák meg azokat az óvodákat, melyekben a Program 

megvalósul. A TAO nyújtotta lehetőségeken túl az Alapítvány uniós (operatív programok) és állami 

pályázatokon is indul, valamint egyszerű támogatási felajánlásokból is szeretné a Programját 
megvalósítani.   

Eddigi sikereink: A TAO biztosította lehetőség előtt mindösszesen 2 pálya épült, magán-, ill.  

önkormányzati finanszírozásból. A 2011/12-es TAO pályázaton az Magyar Labdarúgó Szövetség 

jóváhagyta a sportfejlesztési programunkat, melynek köszönhetően 2012 első félévében 33, a 

2012/13-as évben 41, valamint a 2013/14-es TAO évben további 61 óvodában valósult meg a 

Program.  

Terveinknek megfelelően sikerült Európai Uniós pályázaton is részt venni, ennek keretében 2013-

ban 3 Pálya épült meg.  

Az Ovi-Foci Pálya és az Ovi-Sport Program 2013-ban hatalmas elismerésben részesült. Elnyerte a 

Magyar Termék Nagydíjat, melyet a Parlament felső házában vehetett át Buzánszky Jenő. A Program 

a Nagydíj mellett különdíjban is részesült, a 2013-as év Innovációért Nívódíját is kiérdemelte. 

A 2015-ben Buzánszky Jenő emlékére saját CD-t adtunk ki. 

A 2015/16-os TAO évben 61 óvodában valósítottuk meg Programunkat, mellyel az elért gyerekek 

száma megduplázódott. 

A 2016/2017-es TAO évben további 66 óvodában tervezzük megvalósítani a Programot.  

Célunk maradt további (hazai és uniós) pályázatokon való részvétel, melyeken az 

önkormányzatokkal karöltve érhetjük el a közös sikereket. 
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Távlati céljaink: külföldre történő terjeszkedés, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. 

 

AZ OVI-SPORT PROGRAM  

A program célja  

Az Ovi-Sport országos Program célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás 

szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket.   

Az Ovi-Sport küldetése  

• Az Ovi-Sport Program mind eszmeiségében, mind eszköztárában a gyerekek, a fiatalok 
sportszeretetét, mozgáskultúra-fejlesztését célozza, egyúttal biztosítja az ehhez szükséges tudásbeli 

és tárgyi feltételeket. Ez egyaránt magába foglalja a sporteszközök és a képzések egyedi rendszerét.  

• Az Ovi-Sport Pálya jogi oltalommal rendelkező magyar innováció, egy kifejezetten óvodások 

számára kifejlesztett, kisméretű, több sportág művelésére alkalmas, speciális méretű és kivitelezésű 

műfüves - multifunkciós pálya. A technológia kidolgozásánál az alkotók nem csupán figyelembe vették 

a 3-6 éves korosztály fizikai, szellemi és lelki sajátosságait, hanem egyenesen erre építették fel a 
projektet. A műfüves pálya standard mérete 6 x 12 méter. Komplex jellege alkalmassá teszi 

kézilabdázásra, futballozásra, kosárlabdázásra, röplabdázásra és teniszezésre, lábteniszre, 

tollaslabdázásra, eséstan oktatásra, valamint ügyességi játékok gyakorlására egyaránt. Az Ovi-Sport 
Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek.  

• Az Ovi-Sport Pálya felszereltségének, biztonsági kritériumainak (TÜV szabvány), valamint a 

hozzá kapcsolódó, a Pályának otthont adó intézmény óvodapedagógusai részére tartandó Tanfolyam 

lehetőséget biztosít olyan sportok megismertetésére is, melyeket a hallás- és látássérült gyermeknek 

találtak ki (pl. csörgőlabda). Ennek köszönhetően a sérült gyerekek integrációja sokkal gyorsabban, 

könnyebben és egyszerűbben valósulhat meg.  

• Az Ovi-Sport program szakmai megalapozottsága kapcsolódási lehetőséget biztosít az MKSZ 
országos utánpótlás-nevelési hálózatához.  

Az Ovi-Sport Program a már évtizedekkel ezelőtt elindított „játékos gyermektorna” óvodapedagógus 

képzésnek a sportszakmai szempontból továbbfejlesztett változata. A játékos gyermektornára járó 
gyermekek körében annak a valószínűsége, hogy a gyerek iskolás korában sem hagyja abba a sportot, 

hihetetlenül magas.  

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány határozott céljává vált, hogy Programjában a lehető legtöbb 

sportág megtalálja a helyét és a sportszövetségekkel együttműködve minden sportág ki tudja 

alakítani vagy tovább tudja fejleszteni saját óvodás programját.  
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A célok eléréséhez vezető út  

1. Sportág-választás  

• Kutatások, felmérések igazolják, hogy az óvodás gyermekeknek ugyanannyi időt kell a 

mozgásos tevékenységre fordítaniuk, mint amennyit az értelmi fejlesztésre. 

• 4-5 éveseknél lényeges, hogy a sportmozgásokat olyan természetes mozgásformákra 

alapozzák, amelyek nem terhelik egyenetlenül a testet, tehát semmiképpen sem károsítanak. Kitűnő 

választásnak bizonyulnak ebben az életkorban az ügyességi fejlesztő játékok, amelyekbe a kézilabda
  alapgyakorlatai is beletartoznak.  

• 5-6 éves korban előtérbe kerülnek azok a gyakorlatok, amelyek kifejezetten a 

mozgáskoordinációt, az ügyességet és a koncentrációt erősítik. Sor kerülhet a különböző labdajátékok 
alapjainak megismerésére, a kézzel és lábbal végrehajtott játékokra, feladatokra és versenyekre. 

  

2. Helyszínválasztás  

• A legkisebbekkel foglalkozó oktatási intézmények sportlétesítményi helyzete sajnálatos 

módon nagyon szerény Magyarországon. A testnevelést és a sportfoglalkozásokat, amikor az időjárás 

engedi, az udvaron kellene tartani, nem csak kis tornaszobákban. Ezt a helyzetet tovább nehezítette 
az új köznevelési törvény, mely szerint kötelező az óvodába járás. Emiatt számos óvodában a 

tornaszobából, néhány helyen a konyhából is csoportszobát kellett kialakítani.  

• Az oktatási intézmények létesítmény-fejlesztése meglehetősen hely- és pénzigényes. Ezért kell 
olyan sportpályát kialakítani, amely minden évszakban lehetőséget biztosít a rendszeres sportra, 

mozgásra, ugyanakkor- méretéből adódóan az ára is elérhető. Az Ovi-Sport Pálya nem építési engedély 

köteles, akár 4 nap alatt, gyorsan kivitelezhető.  

• Nem minden szülő tudja elvinni gyermekét sportegyesületbe. Ezért valószínűleg sok olyan 

gyerek marad ki mindebből, aki egyébként tehetséges lenne bizonyos sportágban. Az óvodákba bevitt 

sportprogram által minden gyermeket fel lehet mérni, és képességeinek megfelelően, a számára 
legoptimálisabb sportág felé irányítani. 

• A Program lehetőséget biztosít a sportegyesületek számára is, hogy óvodai látogatás során, a 

sportórákon fedezzék fel a tehetségeket.  

• Az Ovi-Sport Program elterjedésével óvodák közötti Országos Ovi-Kézi, Ovi-Sport Tornákat 
lehet rendezni a Program és a versenysport népszerűsítése érdekében.  

  
  

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány céljai  
  

1. Az Alapítvány elsődleges és tartós közérdekű célja, hogy működésével támogatást tudjon nyújtani 

az óvodás korú gyermekek mozgásához, képességeinek fejlesztéséhez, sportolásához, utánpótlás 

neveléshez.  

Az Alapítvány támogatja, hogy a gyermekek a szabad idejüket a szabadban, aktív mozgással töltsék el. 

Ennek jelentős szerepe van az egészségmegőrzésben, valamint az egyértelműen a mozgáshiányból 

fakadó betegségek megelőzésében. A gyermekek szakszerűen ellenőrzött és vezetett mindennapos 

mozgása pozitív hatással van a különböző szellemi- és testi fogyatékossággal rendelkező gyermekek 

egészségügyi rehabilitálására.  

3-6 éves korban a szakszerű mozgáskultúra- fejlesztés nagymértékben elősegíti a gyermekek fizikai és 

szellemi képességének fejlődését, serkenti a tanulási folyamatokat, nagyobb lesz a koncentrációs 

képességük, jobb eredményeket érhetnek el az óvodákban, iskolákban.  
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2. Az Alapítvány ezen elsődleges céljai elérése érdekében anyagilag támogatni, egyúttal ismertté 

tenni, népszerűsíteni kíván egy olyan pedagógiai képzést (továbbiakban: Tanfolyam) és 

rendezvények, versenyek megtartásának ösztönzését, anyagi támogatását magában foglaló 

programot (Ovi-Sport Program, a továbbiakban: Program), mellyel a szakszerű, ellenőrzött keretek 

között végzett oktatás, sportolás és utánpótlás nevelés megvalósulhat.  

Az Alapítvány ösztöndíjak, pályázatok formájában támogatni kívánja a Tanfolyam keretében 

megvalósuló óvónői továbbképzését. Az óvónők továbbképzésének támogatása kiterjed a látássérült 

és mozgáskorlátozott gyermekek speciális foglalkozást igénylő képzéseinek oktatására is. Ez jelentős 

segítséget jelenthet a beteg gyermekek rehabilitációjában.  

  

Az Alapítvány a Tanfolyam megvalósításának anyagi támogatásával kíván segítséget nyújtani ahhoz, 
hogy már 3 évesen speciális tehetségfejlesztésben vegyenek részt a gyermekek, melynek 
elengedhetetlen feltétele az alapozó korszak szakszerű kereteinek biztosítása.  
  

Az Alapítvány támogatásával megvalósuló Program segítségével minden gyermek felmérhető, a 

tehetségesebbek gondozása biztosítható, ezzel egyidejűleg minden óvodás adottságainak, 

képességeinek megfelelő irányba terelhető.   

Az Alapítvány által támogatott Program segítséget nyújt a sportiskoláknak is, több gyermeknek lesz 

esélye bekerülni az ilyen intézményekbe, a tehetségek hamarabb felfedezhetővé válnak.   

Az Alapítvány anyagi támogatások nyújtásával, valamint szakszerű programok biztosításával nem 

csupán az óvodákban nevelkedő gyermekek számára kíván lehetőséget teremteni, de szélesebb 

rétegek mozgósítását is célul tűzi ki. Ilyenek lehetnek pl. a családi napok, az ügyességi vetélkedők, a 

családi versenyek, stb. Mindezeknek családsegítő funkciójuk is van.  

 

3. A Program megvalósításának elengedhetetlen feltétele a mini multifunkcionális pályák (Ovi-Sport 

Pályák, a továbbiakban: Pálya) kiépítése, mely a szakszerű oktatáshoz alkalmas környezetet biztosít. 

Az Alapítvány a Program támogatásával tehát a Pályák kiépítését is támogatni kívánja.  

A mozgásban gazdag, egészséges életmód kialakítását, utánpótlás nevelést megvalósító Program 

megvalósulásához a Pálya egy olyan alapot teremt, amely reformálni képes a jelenlegi, kényszer-szülte 

óvodai gyakorlatot, hogy a gyerekek mozgásigényét a legtöbb intézményben zárt térben és szűkre 

szabott kis termekben kénytelenek levezetni.  

  

A szakszerűen kivitelezett Pálya lehetőséget ad a gyermekeknek akár az egész napos szabadtéri 

sportolásra, mozgásra. A Pályák befogadásával az óvodák minden gyermek számára biztosítani tudják 

a legoptimálisabb feltételeket a különböző mozgásformák elsajátításához. 

A Pálya speciális szerkezete (pl. esésvédő gumiréteg) úgy került kifejlesztésre és kialakításra, hogy azon 

számos mozgásfejlesztő és koordináció-javító, rehabilitációs gyakorlat is biztonságosan és 

akadálymentesen végezhető. Ezáltal lehetővé válik a tartósan vagy részlegesen sérült gyermekek 

gondozása, fejlesztése is.  

  

A Pálya megléte, a sportolás lehetősége a hátrányos helyzetű, vagy perifériás gyermekeket is a 

legtermészetesebb módon integrálja a társadalomba. Lehetőséget nyújt a sikerélményre, a 

kiemelkedésre éppen úgy, mint a csapatszellem kialakítására, az összetartozás, valahová tartozás 

érzésének megélésére.   
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Referencia pálya képek – 1. Debreceni Református Kollégium Óvodája  

Kezdeti, első lépéseink voltak…  

A Debreceni Református Kollégium Óvodájának Ovi-Sport Pályája   

Az Ovi-Sport Program előtt:  

  

  
  

Az Ovi-Sport Pálya kivitelezését követően:  
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Az első Pálya eredménye  

  

  
  

„Igazi foci pályánk van!” - felkiáltás követte a Pályaavatást  
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Budakalász, 1. TAO Program keretében megvalósult Ovi-Sport Klasszik Pálya (önkormányzati 

önrész + helyi vállalkozó TAO-ja + Ovi-Foci KhA koordinációs tevékenysége)  

  

   
  

  
 

  
 Helyi vállalkozó és polgármester  Multifunkcionalitás    Ovi-Sport Program  
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Boldog gyerekek, elégedett szülők! 

  

   
ÉLJEN AZ OVI-SPORT!!!!!  
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Az Ovi-Sport Pálya Klasszik verziója 
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Az Ovi-Sport Gomba nevezetű Pályája 
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Egyszerűsített műszaki tartalom a használati mintaoltalom alapján 

  

Pálya mérete: 6 x 12 méter, ami igény szerint és a hely adottságaihoz mérten, korlátozott mértékben 
változtatható, alépítménye vízáteresztő, a hely adottságaihoz megfelelően.  A kivitelezéshez szükséges 
minimum megtisztított terület: 7 x 14 méter.                                                                                                                                 

Rétegrend:              

- burkolat: svájci töltetlen műfű (a minimális karbantartás érdekében)                                                                  

- rugalmas aljzat: 1x1 m-es gumilapok  

- megfelelő sportpálya alépítmény                                                                                                                           

- fogadó szint – megtisztított földterület                                                                                        

  

Tartószerkezet: 3m magasságú acél- és hajlított csőszerkezet.  

  

Palánk rendszer: 75cm magas esésvédő műanyag palánk, 2 db ajtóval ellátva. A sarkoknál lekerekített 

elemek.                                                                                                                                                                             

  

Az oszlopok teteje: könnyűfém-hálótartó vázszerkezettel ellátott rendszer, horganyzott fém 

szerelvényekkel rögzített.                                                          

  

A játéktér fölött a hálótartó fémszerkezeten 10x10 cm lyukbőségű, 3mm vastag, UV stabil labdafogó 

háló kerül rögzítésre, amely a pálya oldalán a palánkszerkezethez kötődik. A vázszerkezet ponyva 

fogadására nem alkalmas! Van olyan változat, ami ponyvásítható, azonban a jelenleg működő TAO 
program költségvetésében ez nincsen benne.                                                               

Tartozékok:    2 db 150cm x 100cm futball kapu                                                                                                          

                         2 db gyermek kosárlabdapalánk                                                                                   

          1 db állítható magasságú pályafelező-háló teniszhez 

 

Extrák: a pályához rendelhető atlétikai pálya (futókör), színterezett vázszerkezet és UV-szűrésre 
alkalmas álcaháló is. 

 

A pálya karbantartását az alábbi képen szereplő eszközzel lehet könnyen kivitelezni: 
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Az Ovi-Foci Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a gyerekek biztonságára, ezért Pályáink TÜV minőségi 

tanúsítvánnyal is rendelkeznek 
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Az Ovi-Sport Oktatási Program részletes leírása  

Az aktív életmódra neveléshez nem kell csodákat tenni, hiszen a gyerekeknek lételemük a mozgás, 

csupán biztatni kell őket és felkínálni a rendszeres sportolás lehetőségét. Ez azonban a mai magyar 

viszonyok között korántsem egyszerű vállalkozás. Ehhez nyújt segítséget a Program és ajánlja ezt a 

multifunkcionális sportpályát, melyben több sportág alapjaival is megismerkedhetnek a gyerekek. A 

sport: mozgás, játék, öröm, kikapcsolódás, ép test és ép lélek, szellemi fejlődés, minőségi időtöltés.   

A sportoló gyereknek nagyobb az önbizalma, több az energiája, jobb a koncentráló-képessége, erősebb 

az önfegyelme. Sok olyan gyermek, akiket ügyetlennek vagy nem megfelelően koordináltnak 

tartanak, nem így születtek, hanem ilyenné váltak, mert kevés önálló fejlődési lehetőségük volt, és 

mert mozgásfejlődésüket elnyomta az őket körülvevő környezet.  

Fontos szempontnak tartjuk, hogy a Program által kínált lehetőséggel a foglalkozások nagy része 

helyben, az óvodákban zajlik, azaz a gyerekeket a megszokott közegükben hagyjuk. Ez a szülőknek is 

kedvez, hiszen a gyerekek helyben foglalkoznak a sporttal. 

Nem mindegy, hogy milyen életkorban milyen sportágat, edzést és sportprogramot választunk a 

gyermek számára. Legfontosabb, hogy megalapozzuk a mozgás szeretetét, de ezt nem az azonnali 

direkt sportágválasztással, edzésszerű foglalkozással kell kezdeni.   

Az Ovi-Sport Program keretében az óvónők Ovi-Sport Tanfolyamot végeznek, mely során elsajátítják 

a gyermekek sportág-specifikus oktatásához szükséges legfontosabb alapkövetelményeket. Ezt 

követően elektronikus formában kapják a továbbképzéshez szükséges anyagot.  

  

Az Ovi-Sport edzésterv  

Mozgás – siker – élmény  

A fejlesztő munkának egyik kritikus pontja, hogy mely életkorban kezdődik el a speciális 

tehetségfejlesztés.  Bizonyos mozgásbeli tehetség megjelenési ideje már óvodáskorban felfedezhető, 

s ennek programszerű fejlesztése már ez időtől fontos.  

 

Óvodáskor  

 Az óvodáskor igazán „csak” alapozó korszaknak tekinthető: „törődjünk” velük, engedjük őket 

játszani. Fontos, hogy a gyerekeknek a testi fejlesztés mellett megfelelő érzelmi fejlődést is 

biztosítani kell.   

 A legfontosabb a napi szintű, testi-lelki fejlődés és fejlesztés lehetőségének megadása.  

 Ebben a korban még nem szabad „elkülöníteni” a tehetségesnek látszó gyereket a társaktól, 

mert ebből probléma is adódhat.  
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A gyermek igényei:  

  

 

  

  

Az Ovi-Sport Program fejlődés- és neveléslélektani megalapozottsága révén fő feladatának tekinti az 

óvodás gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus 

személyiségfejlesztést. A program a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára, a mozgásra és annak 

fő tevékenységi formájára, a játékra alapozva szervezi a fő nevelési területeken végzendő pedagógiai 

és pszichológiai feladatait.   

A speciálisan erre a célra kifejlesztett sportpálya használatával a gyermekeknek életre szóló 

élményeket, előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket biztosíthatunk.   

Cél, hogy a félénkebb, bizonytalanabb kisgyermek testben, lélekben, és szellemben egyaránt 

fejlődjenek, és abszolút sikerélményt kapjon mindenki a csoportos, játékos együttműködésben. 

Milyen sportolási lehetőséget szeretnénk biztosítani az óvodás gyerekeknek?  

A multifunkcionális pálya használatával a 3-6 éves gyerekeknek a testnevelésben egyébként is 

ajánlott, természetes mozgások sokszínű lehetőségét szeretnénk biztosítani, minél szélesebb körben 

építve ki a gyermek mozgásához rendelkezésre álló összes motorikus alapmozgást.   

 

 

  

— hogy tanuljon   

— hogy jól érezze  

magát  

—   gondolkodik, használja az  
eszét,  

( kognitív tevékenység )   

— együtt van a többiekkel  
( szocializáció )   

— használja saját testét (motorizáció)   

JÁTSZIK   
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Ezután következik a sportolás előkészítése. Játszva lesznek ügyesebbek a gyerekek, mivel éltető elemük 

a játék, játékosság, változatosság. Alkalmazhatjuk a kiscsoportban végzett közös mozgásokat, 

gyakorlatokat, közben a csoport közösségformálása, közösen kapott pozitív sikerélmények - testben és 

lélekben is - alakítják a kicsik fejlődését és aktivitását.  

A sporttevékenység során eredményesen fejleszthető a motiváció, az aktivitás, az önfegyelem, a 

kitartás, a bátorság, az akaraterő, a küzdeni tudás, az önbizalom, a fájdalomtűrés, továbbá kialakulhat 

a reális önértékelés.  

5-6 éves korban előtérbe kerülnek azok a gyakorlatok, amelyekkel kifejezetten a mozgáskoordinációt, 

egyensúlyérzéket, koncentrációs készséget fejlesztünk és labdaérzékelő feladatokat végeztetünk 

sportfoglalkozásokon játékos formában. Sor kerül már a különböző labdajátékok alapjainak 

megismerésére. 
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Az Ovi-Sport Program és segédletei 

Alapítványunk számára fontos, hogy az oktatási programunkban különböző sportágak, 

sporttevékenységek is megtalálják a helyüket. 

 
Az Ovi-Sport Program keretében lezajlott napi szintű testnevelést célzó Tanfolyam mellett a 

Programban részt vevő óvodák részére az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány rendelkezésre bocsátja saját 

kiadású oktatókönyveit is. 

Ovi-Kézi az Ovi-Sport Program keretein belül 

OVI-KÉZI – A Magyar Kézilabda Szövetség szakmai támogatásával, Tóth Tímea korábbi 

válogatott kézilabdázó vezetésével indult el az Ovi-Kézi Program.  

A kézilabda hazai sikeressége és meghatározó szerepe miatt is igazán örömteli, hogy 

Alapítványunk együttműködési megállapodást kötött a Magyar Kézilabda 

Szövetséggel. 

Az óvodapedagógusok számára készült kézikönyv a kézilabdát előkészítő OVI-KÉZI 

gyakorlatokkal koncentrál a mozgás- és személyiségfejlesztésre. 

 

Fejlesztés és ismétlés – Óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése 

A szakemberek által összeállított oktatókönyv logikus szisztéma szerint, részletesen írja 

le a Tanfolyamon tanultakat, a letisztult, és a könnyen értelmezhető ábrái segítségével 

pedig a gyakorlatokat mutatja meg.  

Az oktatókönyv Dr. Király Tibor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János 

Kar főiskolai docensének, Hegedűs Tamás UEFA „A” licence edző és a hazánk 

legnagyobb nemzetközi gyermek labdarúgó tornáinak egyik fő szervezőjének, valamint 

Hegedűs Gábor, hazai és külföldi edzői diplomákkal rendelkező testnevelő tanár, 

Korosztályos Magyar válogatott edző, és nem utolsósorban a Debreceni Honvéd Olasz 

Focisuli rendszer alapítójának közös munkája.  

 

Ovi-Integráció az Ovi-Sport Program keretén belül 

Az Alapítvány alapvető feladatának tartja, hogy a fogyatékossággal élők számára is 

minél szélesebb körben biztosítsa a sportolás lehetőségét. Az Ovi-Integráció Program 

szakmai segédletét Sáringerné Dr. Szilárd Zsuzsanna, a Pető András főiskola docense, 

a Fogyatékkal Élők Magyarországi Sportszervezeteinek Szövetségének elnöke 

készítette el az Alapítvány gondozásában.  

Az ifjúság sportra, egészséges életmódra nevelésének lehetőségét is igyekszünk a 

Tanfolyammal megnyitni a fogyatékossággal élők számára is.  A fogyatékossággal élők 

számára kiemelten fontos, hogy közelebb tudjuk vinni hozzájuk a sportot.  

A sport társadalmi célja, hogy a biológiai szükséglet szerinti mozgás lehetőségétől 

megfosztott közösségek számára megfelelő felszereltséggel és szervezéssel biztosítani 

a rendszeres testedzés lehetőségét, illetve a fiatal korosztályokban elültetni és elmélyíteni a testedzés 

és az egészséges életmód iránti igényt.    
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A fogyatékossággal élő gyermekek - fogyatékosságukból adódó - motorikus fejlődése (kondíció, 

koordináció) elmarad a korosztályukhoz képest, a mozgásos tapasztalatszerzésre kevesebb, vagy 

korlátozott lehetőségeik vannak.  Ezért minél több lehetőséget kell biztosítani számukra, és meg kell 

próbálni minél fiatalabb életkorban bevonni őket a mozgásos foglakozásokba.  

Nevelési idő alatt történő testnevelés a fogyatékossággal élők esetében:  

Az integráltan oktatott mozgás-, vagy látássérült gyermekek többsége felmentettek a testnevelési óra 

alól, szerencsés esetben gyógy-testnevelő foglalkozik velük, de ez a lehetőség elenyésző számban áll 

az intézmények rendelkezésére.   

Mivel jellemzően az intézmények testnevelői nem rendelkeznek speciális ismeretekkel, így nem 

vállalják ezeknek a gyermekeknek a sportfoglalkoztatását, a szülőknek pedig sokszor sem idejük sem 

forrásuk külön foglalkozások biztosítására. Ennek következtében pont azok a gyerekek nem jutnak a 

sportolás lehetőségéhez, akiknek talán legelemibb szükségletük van rá.   

Az Ovi-Sport Program lehetőséget biztosít számunkra, hogy eljussunk az érintettekhez.  

Az Alapítvány együttműködési megállapodást kötött a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel annak 

érdekében, hogy az Ovi-Sport Program a jövőben olyan intézményekben is megvalósulhasson, ahol 

kizárólag fogyatékossággal élő gyerekek vannak. (A szakmai program kidolgozása folyamatban van.) 

A fogyatékossággal élő gyermekek - fogyatékosságukból adódó - motorikus fejlődése (kondíció, 

koordináció) elmarad a korosztályukhoz képest, a mozgásos tapasztalatszerzésre kevesebb, vagy 

korlátozott lehetőségeik vannak.  Ezért minél több lehetőséget kell biztosítani számukra, és meg kell 

próbálni minél fiatalabb életkorban bevonni őket a mozgásos foglakozásokba.  

Az integráció lehetősége talán a legkönnyebben a sporton keresztül oldható meg. A játékos 

foglalkozások, az adott játék szabályai, illetve a játéktér módosíthatósága lehetővé teszi, hogy 

mindenki aktív tagja legyen a foglakozásnak.  Ez akkor tud megvalósulni, ha minden résztvevő 

(pedagógus, fogyatékos, ép társaik, környezet) megfelelően felkészült. 

Tenisz az Ovi-Sportban 

A „Teniszoktatás és mozgásfejlesztés óvodásoknak” című oktatókönyv is annak 

jegyében született, hogy minél több sportág alapjainak elsajátítására legyen 

lehetőség az Ovi-Sport Programon belül.  

Az Ovi-Tenisz Program megvalósítása Orbán-Sebestyén Katalin nevéhez fűződik.  

Ovi-Tollas az Ovi-Sport Program keretén belül 

 

A tollaslabda, mely világszerte milliók ismert és kedvelt sportága, hazánkban is 

egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A sportág felé irányuló intenzív 

érdeklődés hívta életre az Ovi-Tollas Programot – melynek oktatási segédletét 

Szűcs Zoltán edző készítette el pályáján szerzett több mint egy évtizedes 

tapasztalat alapján. 

 

Az Ovi-Foci Alapítvány gondozásában megjelent „Tollaslabda oktatás az Ovi-

Sport Program keretében” c. kézikönyv hasznos és olvasmányos segítséget 

nyújt az óvodapedagógusoknak a tollaslabda alapismereteinek elsajátításhoz 

éppúgy, mint a gondjaikra bízott gyermekek tanításához.  
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Az Ovi-Tollas Program megvalósításának lépései jelenleg kidolgozás alatt vannak. 

Ovi-Eséstan 

Az Esések Iskolája alapötlete Dobrotka Béla judo edző fejében már 2003-ban 
megfogalmazódott a terápiás judo foglalkozások keretein belül. A fogyatékos gyermekek esés 
oktatása során az épeknél bevált mozgásmásolás nem működött, így apró, ismert 
mozdulatokra bontotta le az eséseket. A kidolgozott módszer már 2008-ra tanítható lett a 
Kaposvári Egyetemen, SuliEsésTan tantárgyként. Majd Budapestre költözés után 
rohamtempóban haladt előre a teljes társadalmat lefedő program kidolgozása konduktor, 
gyógytestnevelő, szomatopedagógus bevonásával, így a fogyatékkal élőknek és az időseknek 
is oktatható. A program levédett ötlet, hogy a kimagasló minőség állandó legyen. 

Az Esések Iskolája programja az egyetlen a világon, mely sportág független, mégis minden 
sportág alapját tanítja. 

A gyerekek maximális biztonsága érdekében Alapítványunk együttműködési megállapodást 

kötött az Esések Iskolájával. (A közös program kidolgozása folyamatban van.) 

Ovi-Artista 

A Rippel Brothers Akadémia országos programjainak az a célkitűzése, hogy már a 3 éves kortól, 
a 'legfiatalabb' korosztályt is a művészetre, a mozgásra, az egészséges életre és szeretetre 
nevelje. 

Alapítványunk 2014-ben írt alá megállapodást a Rippel Fivérekkel. Az Ovi-Artista Program a 

tervek szerint – új, érdekes mozgásformák megismertetése mellett – rendezvényeinket is 

színesíteni fogja. 

Ovi-Foci Délutáni Program 

 

Az Ovi-Foci Oktatási Programunk alapvetően az óvodapedagógusok intézményi kereteken 

belül zajló mindennapos testnevelés előírásaira épül. 

 

Ennek továbbfejlesztése érdekében Alapítványunk határozott jövőbeni célja olyan 

együttműködési megállapodások megkötése, mellyel a helyi szinten működő 

sportegyesületeket délutáni külön foglalkozások érdekében bevonjuk. 

 

Ezzel a rendszerrel hatékonyabbá tudjuk tenni az utánpótlás-nevelést, a tehetségek kiszűrését, 

közvetítését és leigazolását. Az együttműködési megállapodások megkötése folyamatosan 

zajlik. 
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Ovi-Foci oktatási eszközök:   

  

  

50 db-os bójakészlet  

  

  

5 pár bója- és rúdkészlet  

  

  

 8 db kúp alakú bója  
  

  

10 db koordinációs karika  

  

  

1 db koordinációs létra  

  

  

  

5 db mini gát  

  

 

 
 

 

  

Az eszköztár egyéb 

kiegészítőkkel igény és 

szükség szerint bővíthető, 

külön megrendelhető a sérült  
gyermekek részére 

kifejlesztett speciális eszközök 

(pl. csörgőlabda,  
torball).  

  

6 db letűzhető rúd és aljzat  

   

  

4 db labda  

 

 

5 db. szivacs kézilabda a Magyar Kézilabda Szövetség felajánlásában 
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Ovi-Kultúra Program 

A 2015-ben Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója, az Aranycsapat tagja, Alapítványunk alapítójának 

emlékére saját CD-t adtunk ki, melyen 2 dal van. Az egyik címe a szlogenünkkel azonos „Nagy Lépés Kis 

Cipőben!” – mely inkább az óvodásokhoz szól. A másik dalunk a „P és P – Puskás és Pelé” – mely a 

támogatókat igyekszik megcélozni. Mindkét dalban megelevenednek Buzánszky Jenő futballról és az 

életről alkotott elképzelései, gondolatai.  

                                       

A harmadik dalunk előkészítése jelenleg is folyamatban van. 

 

Ovi-Kommunikáció: 

Alapítványunk különös figyelmet fordít a Program megvalósulásának dokumentálására, melynek 

köszönhetően számos média megjelenésünk volt. 

Fontosabb linkek: 

https://www.youtube.com/watch?v=mmOBG3lzTSo 

http://mtro.hu/tarsadalom/a-sport-integracios-szerepe-ovodas-korban-ovi-integracio/ 

http://www.fourfourtwo.hu/hirek/magyarorszag/ovifoci-stadionban-igen 

https://www.youtube.com/watch?v=mqQ4y-7B9w4 

http://talentn.reblog.hu/oriasi-sikere-van-az-ovi-foci-programnak 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mmOBG3lzTSo
http://mtro.hu/tarsadalom/a-sport-integracios-szerepe-ovodas-korban-ovi-integracio/
http://www.fourfourtwo.hu/hirek/magyarorszag/ovifoci-stadionban-igen
https://www.youtube.com/watch?v=mqQ4y-7B9w4
http://talentn.reblog.hu/oriasi-sikere-van-az-ovi-foci-programnak
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Rendezvényeink: 

Ovi-Sportnap 

 

 

Újbudai Focimajális – Kamaraerdei Ifjúsági Park, 2016. május 



24 
 

 

 

 

Kispályás Labdarúgó Európa Torna – Székesfehérvár, 2016. augusztus 
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Parlamenti Karácsony 
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Magyar Termék Nagydíj és Innovációért Nívódíj elnyerése, 2013  

Hatalmas elismerés: Magyar Termék Nagydíj és Innovációért Nívódíj – elismerésben részesültünk.  

                      

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány megalakulása óta számos pozitív visszajelzést kapott tevékenységét 

illetően, azonban 2013-ban első ízben részesült olyan elismerésben, amely országos visszhangot 

kapott. Az elismerést odaítélő zsűri indoklása szerint „az Ovi-Foci és a hozzá kapcsolódó készség- és 

ügyességfejlesztő eszközkészlet magyar innováció és olyan, az óvodások méretigényeihez 

kifejlesztett sport-oktatási eszköz, mely eddig sem Magyarországon, sem pedig a nemzetközi piacon 

nem létezett”. A kitüntetést az Ovi–Foci Közhasznú Alapítvány nevében az alapító, Buzánszky Jenő 

vette át. Az eseményen felszólaló Buzánszky Jenő köszöntő szavait két perces vastaps kísérte. Az 

esemény és a díj jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a rendezvényen megjelent és 

beszédet mondott az Országgyűlés elnöke és alelnöke is 

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a díjátadón kiemelte: „a Magyar Termék Nagydíj a 

találékonyság és szakértelem jelzése, azok elismerése, akik ismerik és alkalmazzák a kiválóság 

törvényét, azért dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak.” A házelnök beszédében 

kifejtette: „ma Magyarország megújításának idejét éljük, megújul a nemzet és az állam életének 

megannyi területe. A legfontosabb változás, hogy az állam a nemzet érdekeinek szolgálatába állt. Tiszta 

viszonyokat teremtünk a gazdaságban, kimondjuk a jóra, hogy jó, a hasznosra, hogy hasznos, és 

üldözzük a bűnt, nem tűrjük a csalást és az átverést. (…) Magyarországot azok újítják meg, akik elvégzik 

a munkájukat. Egyre erősebb a hitelesség iránti igény és a minőségre törekvő igényesség.”  

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány igyekszik a tőle telhető legtöbbet megtenni a fenti célok elérése 

érdekében.   
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Alapítványunk Programját a testi és lelki fejlődés egyensúlyának fejlesztését szem előtt tartva, egy 

egészségesebb, önmagát és társait szeretni és elfogadni tudó generáció kinevelését célozva hoztuk 

létre. Reményünk és törekvésünk, hogy munkánk eredményeként méltóak és hűek leszünk szeretett 

alapítónk, Buzánszky Jenő kedvenc idézetéhez, egyben Alapítványunk mottójához: 

 

  

„Mi dolgunk a világon? Küzdeni  

Erőnk szerint a legnemesbekért.  

Előttünk egy nemzet sorsa áll.  

Ha azt kivívtuk a mély sülyedésből  

S a szellemharcok tiszta sugaránál  

Olyan magasra tettük, mint lehet, 
Mondhatjuk, térvén őseink porához:  

Köszönjük élet! áldomásidat,  

Ez jó mulatság, férfi munka volt!” 

 

Vörösmarty Mihály 
 

  

 
 

      Buzánszky Jenő (1925-2015) 

  

  

 

Összeállította:   

  

Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 

  

A Programfüzet utolsó módosítása: 

Budapest, 2016. október 12. 

 

 



 

Bajcsy-Zsilinszky óvoda 

 

 

6x12 m műfüves pálya tervezett helye 

 



 

 

Tervezett 6x12 m műfüves pálya 
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