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Városunk 

 

Kassa Kelet - Szlovákia metropolisza, mintegy 240 

000 főnyi lakosával Szlovákia második legnagyobb 

városa. 2013 - ban Kassa az Európa Kulturális 

Fővárosa tekintélyes címet kapta. 2016 - tól Kassa  

Európa Sportvárosaként van számon tartva, 2019 - 

ben pedig elnyerte az Európai Önkéntesség Fővárosa 

címet. A város sok jelentős országos és helyi 

kulturális intézmény központja, melyek közé tartozik 

többek között a Kassai Nemzeti Színház, a Kassai Szlovák Állami 

Filharmonikus Zenekar, a Szlovák Technikai Múzeum, a Kelet - Szlovákiai 

Múzeum és Galéria, az Állami Tudományos Könyvtár. A város gazdag 

történelmét tükrözi a központjában lévő számos gótikus, barokk és klasszicista 

stílusú műemlék, amely Kassát Szlovákia legnagyobb műemlékvédelmi 

területévé nyilvánította. Műemlék épületeinek gyöngyszeme  az egyik 

legnagyobb gótikus katedrális, a Szent Erzsébet székesegyház. Palotákkal, 

polgárházakkal, éttermekkel és kávéházakkal körvonalazott Fő utcája valódi 

városi korzózásra nyújt alkamat.  

   

 

Fő utca, Kassa 
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Az óvoda története 

 

1953 október 1 – jén nyitotta meg kapuit a Kassai Magyar Tanítási Nyelvű  

Óvoda. Tarr László igazgató munkájának eredményeként, Niezgodszky 

Józsefné vezetésével kezdődött el a nevelői munka 38 gyermekkel.  

 
1953/1954 

 

1954/1955 
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 A Szpartakiáda tornaünnep bevonuló jelenete 1956.06.17 

Első meghatározó épülete a Tűzoltó utcában volt, ezt követően a Kuzmány utca 

6 szám alá költözött az alapiskola épületébe. 1986 – ban a Murgas utcába, majd 

2004 augusztus 1 – től tette  át a székhelyét a jelenlegi helyére, a Zsizska utcai 

épületbe.  

 
1957/1958 
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Napjainkban 

 

Óvodánk egy 129 éves egyszintes épületben található, amely a város 

műemlékvédelmi épületei közé tartozik, 13 évvel ezelőtt került felújításra. Az 

épülethez óvodaudvar is tartozik, mely óvodakert és játszóudvar egyben. 

Az óvoda saját konyhai étkezdével rendelkezik, ezen kívül hozzá tartozik egy 

kihelyezett kétcsoportos óvoda a Turgenyev utca 38 szám alatt. 

Az óvoda fenntartója Kassa város, 2015 - től önálló jogalanyisággal 

rendelkezik. A maximális gyereklétszám 100 fő - öt magyar tanítási nyelvű 

csoportban. Az óvoda egész és fél - napos ellátást biztosít 3 éves kortól 6 éves 

korig, 6.30 és 17.00 óra között üzemel megfelelő feltételeket biztosítva 

játszásra, pihenésre és a fakultatív gyermekfoglalkozásokra. Segít 

mindazoknak a kézségeknek az elsajátításában, amelyek az iskolaérettség 

eléréséhez szükségesek, szerepet vállal a tehetséggondozás terén és a művészeti 

készségek fejlesztésében. 
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Óvodánk arculata 

 

Óvodánk Kassa város egyetlen magyar óvodája. Intézményünkben az oktatás 

magyar nyelven, óvodánk Nevelési és oktatási programja alapján történik. 

Nevelési programunk az évszakok, a jeles napok és a néphagyományőrzés köré 

épül, mely lehetővé teszi kultúránk, magyarságunk megőrzését.  

A szülői elvárások, igények összhangban vannak céljainkkal, nevezetesen  - 

hogy hagyományainkkal is erősítsük az együvé tartozást, közös értékeink 

tiszteletét.  

A gyermekekkel megismertetjük a nemzetét éltető hagyományokat, 

hozzásegítjük ahhoz, hogy ezekről pozitív élményeket szerezzen és ezáltal 

hiteles, követendő mintákat kapjon. Óvodánkban a gyermek családtagjaival, 

társaival olyan külsőségekben, tartalmukban visszatérő élményeket él át, 

amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, életre szóló útravalót kap. 
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Erasmus+ program  

      Együttműködés innováció és bevált tapasztalatok cseréje körében 

 

A budapesti Csip Csup Csodák Magánóvoda felkérésére  2017 – ben 

bekapcsolódtunk az ERASMUS+ Stratégiai Partnerségek Programba - mint 

partnerintézmény. 

A projekt feltételei között szerepelt, hogy minimum három óvoda három 

különböző ország képviseletében csatlakozhat, bekapcsolódva ez által az egész 

életen át tartó tanulás folyamatába.  

E mellett legalább egy intézmény székhelyének valamelyik EU - tagállamban 

kell lennie. A mi esetünkben a program székhelye Budapest, az egyik 

partnerintézmény székely, a másik kettő pedig szlovákiai magyar. A program 

időtartama két év, tehát 2017 szeptember 1 -től 2019 augusztus 31 -ig tart. 

 

 
I. Nemzetközi partnertalálkozó 
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Projekt CSEPP – Családdal Együtt Példával Program 

A közös program célja, hogy vonjuk be a szülőket az óvodai élet 

mindennapjaiba, mellyel példamutatással, szerepvállalásokkal olyan közös 

élményekhez juttatja őket, mely erős alapot ad a család – óvoda között 

kialakuló bizalomhoz. A partnerekkel közösen elhatároztuk, hogy olyan 

programot indítunk, amely jelentősen segíti a család – óvoda kapcsolatát, 

növeli a pedagógusok módszertani ismereteit, védi a gyermekek – 

pedagógusok – családok mentális egészségét, mintaadó, erős fogódzót nyújt 

a családoknak, megsegítve ezzel a közösség formálódását, az együvé tartozás 

élményét intézményi, de akár társadalmi, s akár a projekt határon túli 

kiterjesztésével - nemzetközi szinten is. A játék, az óvodai nevelés eszközei és 

a művészeti eszközök terápiás lehetőségein keresztül komplexen nevel az 

egészséges életmódra, mutat alternatívát gyermekeknek, szülőknek a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez, segíti az együvé tartozás érzését. 

 
Gesztenyefesztivál 
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Egészséges életmód 

 

 
Szent Márton nap 
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Játszóház az alapiskolában 

 

 
Játszóház az óvodában 
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Karácsonyi szereplés a templomokban 

 

 

 
 

 

 

 



11 

 

 
Karácsonyi pásztorjáték 

 
Karácsony az óvodában 
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Jónak lenni jó, cipősdoboz projekt  

 

 
Szinházlátogatás a szülőkkel 
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Ünnepélyes beiratás az alapiskolába 

 

 
Óvodások vers és mesemondó találkozója 
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Anyák napi ünnepség 

 

Cseresznye befőzés a nagymamákkal 
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Ballagás 

 

 
Homokvárépítő verseny 
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Mozdulj sportverseny 

 

 
Nyugdíjas klub látogatása 
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Gyermekképünk 

 

A gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető szociális lényekhez, 

az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek, különbözőségek 

ismeretében közelítünk. A gyermek fejlődésének általános tendenciáin túl 

értékként fogadjuk el az egyéni különbségeket – az egyedit, a másságot – az 

eltérőt – azokat, melyek összeegyeztethetők mások érdekeivel és méltóságával. 

 

Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen személyiség, egyéni fejlődési 

úttal és ütemmel, tanulási stílussal és sajátos szociokultúrális családi háttérrel, 

amelynek ismeretében alakítjuk ki az óvodában, gyermekcsoportban az egyéni 

fejlesztés lehetőségeit. Nevelési programunk gyermekközpontú, amely úgy 

jelenik meg, hogy tartást, önállóságot és boldogságot ad a gyermekeknek. 

 

Alapvető feladatunknak tekintjük a személyiség harmonikus fejlesztését. A 

személyiségértékek, tulajdonságok, képességek közül kiemelten alapozzuk 

meg az alábbiakat: 

 

 

 
Pozitív hozzáállással forduljanak a felfedezés, a megismerés felé 
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Legyenek optimista szemléletűek, jó kedvűek, tudjanak örülni a kis sikereknek is 

 

 
Szeressék a természetet, védjék az élőlényeken, a környezetet 
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Igényeljék a játékot és keressék az együttműködést társaikkal,  

egyeztessék elképzeléseiket 

 

 
A gyermekek ismerjék meg a saját kulturális értékeiket, hagyományaikat 
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Sajátítsák el az ökifejezés módjait 
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Tapasztalják meg az együttműködésben az alkalmazkodás  

és az önérvenyesítés lehetőségeit 

 
Szerezzenek tapasztalatokat, amelyek hozzájárulnak testi, szociális, emocionális és 

intellektuális fejlődésükhöz 
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Tiszteljék a hagyományokat, ápolják érzelmi kötődéseiket, legyenek érzékenyek mások 

problémái iránt és fogadják el társaik másságát 

 
Rendelkezzenek az ismeretek elsajátításhoz szükséges készségekkel 
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A gyermekek rendelkezzenek pozitív énképpel, legyen kulturális identitásuk,  

őrizzék meg kíváncsiságukat, legyenek önállóak, ismerjék meg saját értékeiket 
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Tudjanak megoldani egyszerűbb szervezési feladatot 

 

 
Legyenek képesek önmagukat szabályozni, rendelkezzenek önkontrollal 
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Alakuljon ki szükségletük az egészséges életmódra – mozgás, korszerű táplálkozás, 

egészségügyi szokások 

 
Legyenek képesek társaikkal és a felnőtekkel szívesen kommunikálni, kapcsolatot 

teremteni és kontaktust fenntartani 
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Sajátítsák el a kompromisszumok stratégiai elemeit 

 

 
Egyeztessék társaikkal elképzeléseiket 


