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2011.10.15. Eredményes tájfutás
Molnár Zoltán a tájfutók Országos Normáltávú Egyéni Bajnokságán október 15-16 –án a 35 éves férfiak korosztályában szoros versenyben mind
a selejtező futamban, mind pedig a bajnoki döntőben előkelő harmadik
helyezést ért el. A versenyt igen nehéz, mély talajú terepen, a csongrád
megyei Pirtó településen rendezték meg az ország legjobb versenyzőinek
részvételével. A döntő futamban légvonalban 12,2 km távot és 28
ellenőrzőpontot kellett teljesítenie a homokbuckás terepen tájékozódva.
Az idei 5 bajnoki versenyszám alapján meghirdetett Összetett Bajnokságában pedig egyenletes teljesítménnyel szintén bronzérmet szerzett
településünknek.
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2011.10.24. és 11.07. Egészségügyi előadások
A Csákvári Mentőállomáson szolgálatot teljesítő mentősök két
alkalommal tartottak egészségügyi tájékoztató előadásokat a
lakosság és az önkormányzat intézményi dolgozói számára. Az
előadássorozatot nagy érdeklődés
kísérte.
Első alkalommal az elsősegélynyújtás témája köré épült az
előadás. Itt az alapvető elsősegélynyújtási feladatokat elevenítették fel az érdeklődők a mentősök
segítségével. A második alkalommal az újraélesztést ismertették
felnőtt, gyermek és csecsemő
esetében is. A szóbeli ismertető
után a gyakorlati bemutatás
következett. Legvégül a vállalkozó-kedvűek maguk is kipróbálhatták
és gyakorolhatták az újraélesztést. Az önkormányzat tervezi, hogy a
későbbiekben megismétli az előadássorozatot.
Köszönjük a mentőállomás munkatársainak a szakszerű és alapos bemutatókat, lelkiismeretes munkájuk elkötelezettségről és hivatástudatról tesz tanúbizonyságot.

2011.10.19. Üdvözlet Szegedről
Láng Mária néni - Csákvár díszpolgára - üdvözletét és csókjait küldi
minden kedves csákvárinak! “Minden nap, a nap minden órájában
Csákváron vagyok!”- mondta Ő.
Mária néni jól érzi magát, humora
megmaradt. Az otthonban szeretettel veszik körül, Mária néni még
ma is segít rászoruló lakótársainak,
ahogy Csákváron is tette. Tóth Árpádné tudósítása.
2011.10.23. Díjak és emlékek

Az 1956-os megemlékezés ünnepségén Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntései alapján „CSÁKVÁR BIZTONSÁGÁÉRT” és „CSÁKVÁR KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerésben részesültek
az alábbiak: A „Csákvár Biztonságért” emlékplakettet Szabó Mihály a
Csákvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, és Kunstár Béla pedagógus,
az iskola polgári védelmi oktatója kapta tevékenységéért.
„Csákvár Közszolgálatáért” díjat kapott: Botka Istvánné, Páll Józsefné,
Dezső Imréné, Mészáros Lászlóné, Mészáros Sándorné és Bálint Györgyné. Ők valamennyien több évtizedet dolgoztak a település közszférájában, s a díjat nyugdíjba vonulásuk alkalmából vehették át.
Néhány nappal az ünnepség után Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester egy kötetlen beszélgetésre hívta irodájába a még mindig
meghatódott díjazottakat, ahol felidézték az intézményekben eltöltött
éveket. Évtizedek emlékeit, szép pillanatait örökítette meg a kamera.

2011.10.28. A megbékélés helye
E naptól ünnepélyes keretek között a Kastélyparkban található szovjet katonai emlékmű a megbékélés sírkertjévé vált.
A II. világháború katonahalottait nem lehetett méltósággal gyászolni. A
magyar katonák Don-kanyarbeli falvakban található temetőit az 1980-as
években Fejér megyei kezdeményezésre kereshették fel a gyászolók. Az
orosz tömegsírokra – Csákváron is – felszabadulási emlékmű került. De az
emberek szívük mélyén mindig temetőként gondoltak a tömegsírokra. A
politika változása óta a Kastélyparkban lévő katonatemető nem emlékmű
többé, hanem egy temető, ahol „Minden hadisír mögött / Egy ember
van. /Egy ember, akit valaki, /valahol szeretett.” Több mint 700 ember
nyugszik itt, orosz, ukrán, türkmén, esetleg néhány német és angol, de
még civil csákvári áldozat is. 15 katona ismert névről, s hárman arcról is.
Az elhanyagolttá vált csákvári katonatemető a Vértes Múzeum Baráti
Kör kezdeményezésére és szervezésében az Önkormányzat segítségével
és több csákvári magánszemély és vállalkozó felajánlásával és tevékeny
közreműködésével Halottak Napjára végre megújult.
A 2011. október 28-i megemlékezésen képviseltette magát az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége, Vladimir Szemidetko első titkár személyében, megemlékezést tartott Dr. Holló József Ferenc altábornagy, a
Hadtörténeti Intézet főigazgatója, községünk polgármestere, elhangzott
két ismert háborús vers magyarul és oroszul. Imát mondott az elhunytak
lelkiüdvéért Ambrózy Tamás katolikus plébános, Szarka István evangélikus esperes. A temetőt megszentelte Kádár Iván a budapesti Radonyezsi
Szent Szergij orosz ortodox templom esperese, aki reményét fejezte ki,
hogy idővel egy kereszt is jelöli majd a temetőt.
A sírkert rendbetételével Csákvár méltó példát állított a jelenkor és az
utókor nemzedéke számára.
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02. 15.00 Az élő rovás, a székely-magyar rovásírás múltja, jelene
és jövője ● Rumi Tamás előadása ● Házasságkötő terem
04. 15.30 Adventi gyertyagyújtás, Mikulás ● Szabadság tér

2011.11.08. A csákvári Floriana Könyvtár sikerrel pályázott a
Márai program keretében
A csákvári Floriana Könyvtár sikerrel pályázott a Márai program keretében tény-és szépirodalmi művek ingyenes beszerzésére. A 400.000 Ft
értékű dokumentumcsomag november 8-án érkezett meg a könyvtárba.
A 124 db könyv fele tényirodalom, lexikonok, történelmi, irodalmi, természettudományi stb. összefoglalók. A szépirodalmi könyvek között
főleg gyerekkönyveket és XX. századi jeles műveket kért és kapott a
könyvtár. A pályázat lehetővé tette, hogy a 23.000 kötetes állomány jeles
alapművekkel gazdagodjon.
2011.11.10. Kitüntetés átadás az ünnepi közgyűlésen
20 éves lett a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége. Ünnepi
közgyűlésüket 2011.november 10-én tartották Budapesten, a Magyar
Sport Házában. A konferencián a csákvári Tersztyánszky Ödön Sportközpontot Schneider Béla, a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei
Igazgatója, egyben a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége
Kitüntetés Bizottságának elnöke, valamint Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester képviselte. A közgyűlésen kitüntetések átadására is
sor került, az indoklásokat a Szövetség Kitüntetés Bizottságab részéről
Schneider Béla olvasta fel. Egyéni és közösségi díjakat egyaránt alapított
a Szövetség, mindkét kategóriában több díjazott volt.

A Mikulás ajándékkal, meleg teával, süteményekkel és krampuszaival várja a
gyerekeket, forralt borral a felnőtteket.
Az advent második vasárnapján a gyertyagyújtáskor a Mikulás felkapcsolja
Csákvár ünnepi fényeit. Karácsonyi hangulatról adventi zenekar gondoskodik.
07.
Lábita színház ● Csernik Szende székely lábbábos műsora
10.00 ovisoknak
14.30 nagyobbaknak ● Floriana Könyvtár
09. 15.00 Mikulás bál ● Iskola tornaterme
09. 17.00 Kötetlen beszélgetés Kudlik Júliával ● Házasságkötő terem
10. 17.00 Gospel Karácsony ● Szanatórium kultúrterme
Fővédnökök: Heczog Edit EP képviselő
és László M. Miksa a Ladánybene 27 reggae zenekar vezetője
Sztárvendég: Charly Horváth Nice és a Wastaps együttes
Fellép: Tapolcsányi Kollégium Pax Vobis Gospel kórus
Gyémánt Gospel Kórus
21. 17.00 Karácsonyi ajándékműsor ● Iskola tornaterme
28.
Óév kupa ● Tersztyánszky Sportközpont
31.
Újévi köszöntő ● Szabadság tér

EGYHÁZI ESEMÉNYEK
DECEMBER
Katolikus Egyház
2. és 16.

Férfi kör a plébánián

Református Egyház
A Református Egyházközség címe:

80803 Csákvár Kálvin u. 9.
Tel./Fax: 06-22-354-071 vagy: 06-20-931-8075
A Református Bölcsődében és Óvodában – melynek több, mint tíz éve
igen jó kapcsolata van az ország legjobb gyermekkórházával, a Bethesda Kórházzal – folyamatos a felvétel, várjuk a kisgyermekeket. Kiváló
a Ref. Egyházközség Elnöksége
busz-közlekedés!

Evangélikus Egyház
5-6-7 18.00 Adventi evangélizáció ● Gyülekezeti terem (hé-ke-sze)
Igét hirdet ifj. Dr. Hafenscher Károly

11. 17.30 Ádventi gyertyagyújtás élő betlehem mellett a
templomudvaron

11. 18.00 Zenés áhitat a Harmonia Floriana Kórus 15. születésnapja
alkalmából a csákvári kórusok közreműködésével a templomban.

18. 11.00 Istentisztelet advent 4. vasárnapján
24. 18.00 Szenteste istentisztelet az óvodás és iskolás hittanosok,

valamint gyülekezetünk énekkarának szolgálatával
25-26. 11.00 Úrvacsorai istentisztelet
Igét hirdet: D. Szebik Imre ev. püspök
31. 18.00 Óév este istentisztelet

Mindnyájuknak Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket, és békés, boldog új
esztendőt kíván az Egyházközség Elnöksége!

2011.11.20. Eredményesen zárult a IX. Kempo Csákvár Kupa
A versenyen megjelent szoko Harnos Imre, a kempo harcművészet megalapítója, aki 1957-ben vándorolt ki Magyarországról, és Ausztráliából
látogatott el immár harmadszor, lányaival Csákvárra. Eljött a Magyar
Kempo Szövetség elnöke, Lévai László, valamint Csákvár polgármestere,
Katonáné dr. Venguszt Beatrix is. A polgármester elkészítette és a megnyitón átadta a csákvári egyesület elnökének, Takács Attilának az egyesület
közhasznúsági fokozatának megszerzéséhez szükséges iratanyagot. Az
elnök reméli, hogy a közhasznú minősítés elnyerése számos pályázati és
egyéb lehetőséghez segíti majd hozzá az egyesületet, melyet eddig is kihasználtak, így vásároltak például leader pályázat keretében új tatamit.
Rekordszámú nevezés volt: a IX. Kempo Csákvár Kupán 80 kategóriában
az országból mintegy 145 versenyző mérette meg magát. A csákvári
versenyzők nagyszerű eredménnyel: 9 arany, 8 ezüst és 8 bronz éremmel zárták a versenyt. A csákvári lány csapat: Sándor Stella, Kovács Kitti,
Brandl Lilla és Major Míra, a fiú csapat: Bodrogai László, Kovács Máté,
Sándor Erik, László Tamás, Lojek József, Németh Balázs, Marton Brúnó,
Varga Márk és Titli Patrik. Ferenczik József edző elégedett tanítványai
szereplésével.Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt edzőtermükbe
(az Esterházy Iskola tornaterme mögötti terem) minden kedd és csütörtök délután 17:00 -20:00 óra között.

JANUÁR
Evangélikus Egyház
01. 11:00 Újév napján úrvacsorai istentisztelet
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Újraélesztés
Elégedettségfelmérés az iskolában
Advent 1-2. és Mikulás
Gánti testületi ülés
Csákvári Híradó
Riport Kunstár Bélával
Márton-nap
Csákvári Híradó (ism.)
Riport Kunstár Bélával (ism.)
Adventi vasárnapok és Mikulás

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Közérdekű felhívások, tájékoztatók

Elégedettségfelmérés eredménye az általános iskolában
Az önkormányzat Humán Erőforrások Bizottsága az iskola igazgatójának
együttműködését kérve az iskolával kapcsolatos belső és külső elégedettséget kívánta felmérni, hogy reális és árnyalt helyzetértékelés birtokában
elősegítsük a helyi oktatási-nevelési funkciók fejlesztését. A helyzetértékelés birtokában lehetőség nyílik arra, hogy azonosítsuk azokat a
fejlesztendő területeket, melyekre érdemes energiát, sőt anyagiakat
áldozni, hogy az intézmény munkáját még nagyobb közmegelégedés
övezze.
Először az év eleji tanári értekezleten került sor a tanári kérdőívek kitöltésére, majd minden szülői értekezleten ismertettük a szülőkkel a felmérés
célját és kértük, hogy véleményükkel járuljanak hozzá a kutatáshoz.
A tanulói kérdőíveket az osztályfőnökök osztották ki, és osztályfőnöki
órákon került sor a tanulók véleményének az összegyűjtésére. Mindhárom kérdőív anonim volt, semmilyen azonosításra szolgáló adatot nem
tartalmaztak. A felmérés eredményeit a tanári kar és az oktató-nevelő
munkában közvetlenül érintettek bevonásával közösen értelmezzük, és
elemezzük. E rövid cikk keretében nincs lehetőség a teljes felmérés ismertetésére, de néhány markáns eredmény közérdeklődésre tarthat számot. Összesen 33 tanár, 291 szülő és 370 tanuló adott választ.
Minden szülő jelezhette, hogy milyen továbbtanítással kapcsolatos szándéka van gyermekét illetően. A szülők 12%-a szakképző, 34% szakközép,
30%-a gimnáziumba szánja gyermekét, 24% még nem tudja.
A gyerekek magatartását mind a szülőknek, mind a tanulóknak értékelni kellett és az alábbi eredmény született. A szülők láthatóan sokkal derűlátóbban ítélik meg gyermekük magatartását az iskolában, mint
maguk a gyerekek.

Arra a kérdésre, hogy mennyire elégedettek a szülők és a tanulók azzal, ahogy a tanárok tanítanak, a tanulók (68%) összességében elégedettebbnek mutatkoznak, mint a szülők (52%). A szülők több mint 40%-a
jelezte, hogy elégedett is, meg nem is, ezért mindenképpen figyelmet kell
fordítani a módszertani kérdésekre is.
Az iskolai nevelés területén kritikus pontként jelentkezik a tanulók órai és
szünetek időtartama alatt megnyilvánuló viselkedése, maguk a tanulók
jelzik elégedetlenségüket a helyzettel kapcsolatban. Az alábbi táblázat a
tanulók válaszainak eredményét jelzi, de az első három oszlopot illetően
a szülői válaszok eredménye is azonos.

Tanulói magatartás az iskolában

Végül a szülőknek és a tanulóknak is lehetősége volt arra, hogy az iskola
egészével kapcsolatos véleményüket jelezzék. A szülők 48%-a és a tanulók 55%-a elégedett teljes mértékben az iskolával, a szülők 40%-a és a
tanulók 34%-a elégedett is meg nem is, és mindössze 1% aki kifejezetten
elégedetlen az iskolával.
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Nagy fokú az elégedettség (85%) az osztályfőnökökkel, az ünnepségekkel
és szakkörökkel (70%), a sportolás és tanórán kívüli programok esetében
a válaszadók 58%-a elégedett.
Az iskola felszereltsége, szolgáltatásai körében javítani kell az iskola tisztaságán, az udvar, a sportpálya, a tornaterem, továbbá az ebédelés és
ebédlő körülményein.
Az iskolai szolgáltatások körében kihívást jelent a nyelvtanítás, a
továbbtanulásra történő felkészítés és az informatika tanítása, ezeken a
területeken igény mutatkozik a fejlesztésre.
A korrepetálással, felzárkóztatással:
Az iskola versenyeredményeivel:
Az informatika tanításával:

Elégedetlen
Ambivalens
Elégedett

A nyelvtanítással:
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Ez az első objektívnek tekinthető, mértékadó helyzetértékelés a csákvári
iskola mindennapjaival kapcsolatosan, de ne felejtsük a fentiek csak egy
szeletét jelentik az eredményeknek. Azt gondolom, hogy a jó eredményeket se tekintsük magától értetődőnek, mert azokért is meg kell dolgozni, a problémás területeket pedig ne nagyítsuk fel, hanem kezeljük
a helyén. Látható, hogy vannak olyan kérdések, melyeket minden érintettnek végig kell gondolni, és ezekre közösen kell megoldásokat találnunk. Köszönet minden érintettnek az eddigi közreműködésért.
Bokodi Szabolcs
képviselő
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A továbbtanulásra történő
felkészítéssel:
A tanítás színvonalával
összességében:
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Minden kedves olvasónknak sikerekben gazdag, örömteli, boldog új évet kívánunk!

