
Csajági Református             

Általános Iskola

Hited és tudásod hazád jövője!



A falu és az iskola elhelyezkedése, 

története:

- Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a 
Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott 

- Nyugat- Mezőföldön helyezkedik el



Környező városok

30-40 km-es körzetben

Veszprém Székesfehérvár

Balatonalmádi

Siófok

Balatonfüred

Várpalota



- 877 lakos

- Írásos dokumentum először 1259-ben 
említi Chajagh néven 

- A XVIII. sz. elején kezdődik az oktatás 
a faluban – lelkipásztorok tanítottak

- 1948. Államosítás

- 1985. Földrengés 

- 1988. Új iskolaépület

- 2005. Újra elindul a keresztyén 
nevelés és oktatás

- 2008. Balatonfőkajáron is megnyitja 
kapuit a  csajági református iskola



Az iskola és a templom légi 

felvételen



Az iskola



Iskolánk fenntartója: 

Csajági Református Egyházközség

A fenntartó képviselője: 

Dusicza Ferenc

nagytiszteletű úr



A család által ránk bízott 

gyermekekből 

– a szülőkkel együttműködve –

jellemes, 

művelt keresztény fiatalokat nevelni,

akik megtalálják helyüket,

életcéljukat a magyar társadalomban. 

Célunk:



Lelki életünk:

- Heti 2 hittanóra

- 4- 5. osztályban egyházi ének

- Gyermek istentisztelet hétfőnként

- Reggeli áhitatok - napi igeolvasás

- Órák után közös áldást mondunk

- Étkezés előtt és után imádság 

- Közös ünnepek

- Csendes nap

- Nevelőknek Biblia óra

- Családi istentiszteletek 



Csendes nap



Felzárkóztatás, tehetséggondozás

 Fejlesztő 

foglalkozások 

 Felzárkóztató 

foglalkozások

 Tehetséggondozás

 Tanórai 

differenciálás 

 Egyénre szabott 

feladatok

 Iskolapszichológus

 Logopédus



Legszebb eredményeink:

Az elmúlt években diákjaink 13 alkalommal jutottak be 
országos tanulmányi versenyek, sportversenyek 
döntőjébe.

- Herman Ottó országos biológia verseny

- Kaán Károly országos természetismereti verseny

- Teleki Pál országos földrajzverseny

- Széchenyi és kora csapatverseny

- Országos diákolimpia (1. helyezés)

- Országos mezei futás (1. helyezés)

- Országos kispályás foci (4. helyezés)

- Weöres Sándor Megyei Gyermekszínjátszó Találkozón 
megyei első helyezés és közönségdíj 



Tanórán kívüli foglalkozások:

 napközis 
foglalkozások

 sportkörök, foci suli

 diákkörök, szakkörök

matematika

angol

énekkar

citera 

néptánc 

kézműves

 versenyek:

- tanulmányi

- kulturális

 jeles napok

(Mikulás, farsang, Föld 
napja, gyereknap, Víz 
világnapja, madarak és fák 
napja, anyák napja, csendes 
nap, állami ünnepek, 
egyházi ünnepek)

 tanulmányi kirándulások

 múzeumlátogatások

 színházlátogatások

 osztályprogramok

 erdei iskola

 Táborok- nyári, napközis

 Határtalanul pályázat-
7.osztály



Miért választják öregdiákjaink 

intézményünket közösségi 

szolgálat teljesítésére?



TANULÓINK  ÖNKÉNTESKÉNT A 8 

ÉV ALATT  A KÖVETKEZŐ 

SZOLGÁLATOKBAN VEHETNEK 

RÉSZT AZ ISKOLA 

SZERVEZÉSÉBEN:



Falusi rendezvények 
 szüreti felvonulás,

 falunap, idősek napja, 

 idősek karácsonya ; 

 nemzeti ünnepek

 falumúzeum kialakítása 

Civil szervezetek programjai
 véradás,

 tavaszi  kulturális nap, családi napok

 falutakarítás,  (parkok, utcák, temető, templomok)

 jótékonysági rendezvények 

Környező települések 

meghívásaként:
 idősek otthonában látogatás,szereplés

 kulturális bemutatók 



Szeretethíd  - Önkéntes nap



FALUTAKARÍTÁS



Eddigi kapcsolataink közösségi 

szolgálat területen: 
 Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és 

Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc 

Tagintézménye 

 Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű 

Idegenforgalmi Szakközépiskola – BALATONFÜRED

 Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázium és 

Kollégium – BALATONALMÁDI

 Jendrassik- Venesz Szakközépiskola és Szakiskola-

VESZPRÉM

 Padányi Bíró Márton Római Katolikus  Gimnázium, 

Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és 

Általános Iskola- VESZPRÉM



Milyen lehetőségeket tudunk mi 

biztosítani a közösségi szolgálat 

elvégzésére?



 Pályaválasztási tanácsadás 

7-8.  osztályos tanulóknak



Szeretethíd

Te szedd akció!

Takarítási őrjárat a faluban

Jótékonysági rendezvények 

lebonyolításában aktív részvétel

Beteg gyermek javára

Közlekedés biztonságáért

„Jó tündér akció” 



Tankönyvosztás

Szertár rendezés

Szertár takarítás

Számítógépes ismeretek 

alkalmazása- pl. :

 pp készítés közösségi 

szolgálat bemutatására

 Öregdiák találkozón részvétel 

előadóként



Iskolai rendezvényeinken elő - és 

utómunkálatokban részvétel:

o Teremrendezés

o díszítés

o hangosítás

o néptáncosaink öltöztetése

o vendégek fogadása

o Idősek napján októberben,idősek 

karácsonyán decemberben  

felszolgálás



Összegezve:

Miért jó a közösségi vállalás:

- tanulunk önmagunkról,

- a társadalomról

- közvetlen környezetünkben élőkről

- komoly felelősségvállalás,

- értékteremtés

- együttműködés,problémamegoldás



"Istennek vagyunk ugyanis 

munkatársai, ti meg Isten 

szántóföldje, Isten épülete vagytok.„

( 1 Korintus  3,9)


