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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Miklós Zalán ÁrpádMiklós Zalán Árpád

A KALOT Katolikus 
Népfőiskolai Mozgalomról

Elődje 1935-ben alakult, Kato-

likus Agrárifj úsági Legényegyletek 

Országos Testülete néven. Az egy-

házi indíttatású világi szociális ag-

rárifj úsági reformmozgalmat a 20. 

századi magyar történelem egyik 

legsikeresebb civil szerveződése-

ként tartották, tartják számon.

Személyes meglátások

Reményik Sándor Istenarc című 

versét már kisgyerekkoromban 

megszerettem. Tetszett a lendüle-

te, a  mondanivalója, és mivel elég 

csínytevő gyerek voltam, mindig 

azt kaptam javító szándékú elég-

tételként, hogy keressem az isten-

arcot magamban. Azóta is, ahány-

szor csak végigolvasom vagy felidé-

zem magamban, mindig másként 

érint, most is.

Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Tán lét-előtti létem emlék-képe!

Fölibe ezer réteg tornyosul,

De érzem ezer rétegen alul,

Csak nem tudom, mikép került 

 a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Néha magamban látom, néha 

 másban.

Néha állok, mint fosztott ág, szegé-

nyen,

Ha rossz órámban eltűnik egészen

Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

A rárakódott világ-szenny alatt.

A rámrakódott világ-szenny alól,

Kihűlt csillagok hamuja alól

Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

S  most ásót, kapát, csákányt raga-

dok,

Testvéreim, jertek, segítsetek,

Egy kapavágást ti is tegyetek,

Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:

Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.

Nem nyugszom, amíg nem hívom 

elő.

S bár világ-szennye rakódott reája,

Nem nyugszom, amíg nem lesz 

 reneszánsza.

Mikor felkértek, hogy vállaljam 

el a nagy múltú KALOT vezetését 

mind lelki, mind szervezeti oldal-

ról, akkor is ez volt a döntő érv: 

előbányászni az istenarcot magam-

ból és másokból újra és újra.

A  név adott, ismert volt: KA-

LOT (Katolikus Legényegyletek 

Országos Testülete). A  hozzá tar-

tozó lelkület talán kissé megkopott 

mára, mert „Fölibe ezer réteg tor-

nyosul”, de mélyen minden ember-

ben ott a vágy, hogy valami szépet, 

maradandót, jövőformálót alkos-

son.

De térjünk vissza a kezdetek-

hez, a  múlthoz, hogy jobban meg-

értsük a mai kort.

A  KALOT mozgalom a két vi-

lágháború közötti katolikus meg-

újulás legszámottevőbb, leglátvá-

nyosabb, legmaradandóbb jelensé-

ge. Egy karizmatikus, népéért el-

kötelezett jezsuita szerzetes, Páter 

Kerkai Jenő jezsuita kezdeményez-

te a szentignáci lelkigyakorlatok és 

az egyház szociális tanítása ihleté-

sére 1935 szeptemberében.

A  kisemmizett rétegek feleme-

lésére vállalkozott a KALOT, és 

alig egy évtizedes fennállása alatt 

országos népmozgalommá fejlő-

dött, félmillió taggal, 5000 helyi 

csoporttal, húsz népfőiskolával.

A  gyakorlatban bizonyította be, 

hogy a magyar paraszt tud gazdál-

kodni, kereskedni, vállalkozni, fo-

gékony a kultúra felvételére, tehet-

séges az alkotó munkára, alkalmas 

arra, hogy részt adjanak neki az 

ország irányításában.

A  KALOT átvészelte a hábo-

rú viharát, és elsőként kezdte el 

működését a háború után. Kifeje-

zetten katolikus jellege ellenére is 

az országot megszálló szovjet csa-

patok engedték tovább működni. 
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Miklós Zalán Árpád

Csak a Moszkvából hazatelepülő és 

az országra ráerőszakolt vezetők-

nek voltak útjában.

A  KALOT szervezésében fon-

tos alapelv volt, hogy a csoportok 

az egyházközség keretében alakul-

nak meg, erre támaszkodva élik 

szervezeti életüket, bonyolítják le 

programjaikat, s közben a plébános 

és a tanítóság segítségére támasz-

kodnak.

Az egyházközségekre való épí-

tés volt a KALOT gyors elterjedé-

sének egyik titka. Ez a szervezeti 

felépítés hozta magával azt is, hogy 

a KALOT kezdettől fogva országos 

csúcsszervnek tekinthette magát, 

melynek tagjai nem az egyes sze-

mélyek, hanem a helyi csoportok. 

A  személyeknek belépni csak a he-

lyi csoportba lehetett.

A  nép felemelésének program-

ját P. Kerkai és munkatársai négy 

pontban látták megvalósíthatónak, 

melyet négy „jelszóban” fogalmaz-

tak meg:

1) Krisztusibb embert!

2) Műveltebb falut!

3) Életerős népet!

4) Önérzetes magyart!

A  történelmi változások után, 

a  rendszerváltozást követően új-

raéledt a KALOT élet, mely nem 

volt mentes a különböző személyi 

nehézségektől, de töretlenül dolgo-

zott, és tevékenykedik az alapítók 

szellemiségét szem előtt tartva.

Helyi egyesületeken keresztül 

az ország több pontján is jelen van.

2015 nyarán vezetőségváltás 

történt. Fiatalos lendülettel, el-

képzelésekkel, megvalósítandó 

tervekkel vágunk neki az előttünk 

álló időszaknak, bízva abban, hogy 

a lángot, melyet kaptunk, tovább 

tudjuk adni, és a lángocskáink fé-

nye által egyszer fellobban a boldo-

gabb jövő lángja, mind a KALOT, 

mind Hazánk egén. Ez a célunk, 

ezért dolgozunk, élünk.

Jelszavunk: ADJON ISTEN! 

Kérjük is őt, hogy adja megérnünk 

ezt az időt!

Nagy megtiszteltetés számunk-

ra, hogy a kiépítendő Kárpát-me-

dencei Népfőiskolai Hálózat, mint 

az össznemzeti megújulás sokféle 

szolgálatát magára vállaló elgon-

dolás előkészítésében, megvalósí-

tásában részt vehetünk, és képes-

ségeinket a nemzet szolgálatába 

állíthatjuk.

A  létesítendő KALOT Népfőis-

kola – ha épületére és szolgáltatá-

saira gondolunk – nem egy hiány-

pótló intézmény akar lenni, hanem 

olyan valóság, mely az emberek 

életét alapvetően meghatároz-

za. Éppen ezért a legkisebbektől a 

legidősebb korosztályig minden-

kinek szeretnénk lehetőséget biz-

tosítani önmaga képzésére, első-

sorban keresztény és igaz emberi 

értékek mentén, beleszőve ebbe a 

gondolatmenetbe a KALOT né-

gyes jelszavának igazi értelmét és 

fi gyelembe véve napjainkban való 

útmutatását.

Sokszor kérdezik, hogy hol van 

a központunk? Válaszom – ahol 

épp a leginkább szükség van ránk. 

Nagykátán van az országos szék-

hely, de nem a székhely adja meg a 

tevékenységünket, hanem a szük-

ségletek, amint az P. Kerkai idejé-

ben is volt. A legjobban én örülnék 

annak, ha minden egyes egyház-

községhez tartozna egy KALOT 

csoport, akik tudnak elkötelezettek 

lenni – de ez egyelőre „álom”. Arra 

vágyunk, hogy a kovász szerepét 

betöltsük azokon a helyeken, ahol 

vagyunk.

A  többször előforduló másik 

kérdés: Létezik még KALOT? Nem 

idejétmúlt? Hisz már nincs agrárif-

júság.

Válaszom erre: Nem az agárif-

júság a célközösség, hanem maga 

az ember; legyen az bármilyen 

foglalkozású, bármilyen istenhitet 

valló. Ha nyitott és fejlődőképes, 

akkor van közünk hozzá. Van kö-

zünk hozzá, mert a KALOT célja 

az alapítás óta nem változott. Ez 

pedig – aktualizálva a jelen hely-

zetre – nem más, mint hozzájáru-

lás a magunk helyén, a magunk ké-

pességeinek megfelelően egy minél 

igazságosabb társadalom „kimű-

veléséhez” – P. Kerkai szavajárása 

szerint.

Gyakorló lelkipásztorként hadd 

hozzak ide egy kedves szentírási 

szakaszt, amikor Jézus tanítja az 

embereket, estefelé jár az idő, ta-

nítványai kérik, hogy bocsássa el 

a tömeget, mert élelmet kellene 

szerezniük. Jézus válasza: Ti adja-

tok nekik enni. Az apostolok mél-

tatlankodnak, emberi észérveiket 

sorolják, hogy miért nem lehet ezt 

megoldani. Aztán előkerül két ke-

nyér és öt hal egy kisgyerek tarisz-

nyájából, és Jézus ezek segítségével 

jóllakat egy nagy tömeget.

Mindig is megrázó volt ez a tör-

ténet, mert magamra kellett újra 

meg újra ismernem: hol a méltat-

lankodó tanítvány, hol a tömegem-

ber, hol a kisfi ú voltam. Leginkább 

a kisfi ú szerettem és szeretek ma is 

lenni. Aki meri közreadni azt, ami 

neki elég lenne, mert bízik Jézus-

ban, bízik a jövőben.

Mikor a vezetéssel megbíztak, 

ezt a kis történetet mondtam el a 

választó közgyűlés, majd népesebb 

közösségünk előtt, és azóta is ér-

zem, nem vagyok egyedül, van sok 

kis „ismeretlen fi ú,” akinek van két 

kenyere és öt hala, és azt szívesen 

közreadja. Vannak olyanok is, akik-

nek ez nem tetszik, ők még csak 

magukat látják, a  közösséget, a  jö-

vőt nem.

A KALOT-ban – és most tuda-

tosan nem használom a Népfőis-

kola elnevezést, mert abban sokan 

pusztán az intézményt akarják 

és tudják látni – arra törekszünk, 

hogy minden hozzánk forduló, ve-

lünk kapcsolatba kerülő ember ah-

hoz jusson, amire leginkább szük-

sége van az ő kiteljesedéséhez.

Tevékenységeink legjobb fok-

mérője, hogy az a személy, aki kap-

csolatban van velünk, erősödik-e 

emberségben, tudásban, lélekben, 

műveltségben, kultúrában. Tud-e, 
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akar-e, vagy megtanul-e közösség-

ben gondolkodni? Ez bizony sok-

szor kihívás, és nagyon sok odafi -

gyelést igényel. Jelen időszakban 

is van egy önismereti kurzusunk, 

melyre szükség van.

Jövőt nem a múlton nosztal-

giázva építünk, hanem a múltba 

visszatekintve, értékeit magunkkal 

hozva, elsajátítva. E  felismerésből 

születtek meg programjaink, szü-

letnek meg új kezdeményezéseink.

Nagy hangsúlyt fektetünk nem-

zetünk történelmének megismeré-

sére, hagyományaink életben tar-

tására, hisz hagyományaink nem 

véletlenszerűen alakultak ki. Ebben 

segítségünkre vannak múltidéző 

táboraink, összejöveteleink.

A zene nagyon fontos a magyar 

ember életében, dalban mondta ki 

– főleg a hegyek, a  puszták népe – 

örömét, fájdalmát egyaránt. Több 

helyi szervezetünk is működtet 

népdalkört, de néprajzi kutató-

munkát is végeznek, most Nógrád-

ban. A nógrádi részt mindig is egy 

kicsit elszigeteltebb, ne adj Isten 

„sötétebb” résznek tekintették és 

tekintik ma is sokan, pedig nagyon 

sok érték van a palócoknál, csak 

fel kell fedezni újra és újra. Egy 

elképzelésünk hamarosan induló 

gyakorlati megvalósulása épp az 

ország e szegmensére irányul most.

Célunk a fi atalok helyben ma-

radásának biztosítása, amelyhez el-

engedhetetlen a közösségi együtt-

működés javítása, a  fi atalok köz-

életbe történő bevonása, közéleti 

aktivitásának növelése. Mindeze-

ket a népfőiskola tevékenységével 

kívánjuk elősegíteni és véghezvinni.

A  projekt alapvető célja tár-

sadalmi-gazdasági fejlődés elő-

segítése a szomszédos országok 

célcsoport szervezeteivel, szakem-

bereivel, jó gyakorlatok cseréje, el-

sajátítása az önkéntesség népszerű-

sítésén keresztül.

Nehéz egy katolikus lelkipász-

tornak eldöntenie, hogy mikor va-

gyok KALOT-os és mikor vagyok 

pap. Mondhatom, hogy gyakorla-

tilag a nap 24 órájában mindkettő 

lettem, mert a szerelmem mind-

kettő. Ha valamit végzek, akkor azt 

teljes erőbedobással, és sokszor ezt 

várom el a munkatársaktól is, el-

felejtve, hogy nekik családjuk van, 

várnak rájuk, szükségük van az ő 

jelenlétükre. Ilyenkor az jut eszem-

be, hogy Jézus is 33 évet élt a föl-

dön, és merte a tanítványaira hagy-

ni az evangélium hirdetését. Miért 

is kellene akkor nekem mindent 

rögtön és azonnal.

A  KALOT vonzáskörzete az 

egész Kárpát-medence. Nagykátai 

központunké viszont a nagykátai 

járás, melynek települései: Tápió-

bicske, Tápiószentmárton, Szent-

mártonkáta, Tóalmás, Kóka, Szent-

lőrinckáta, Sülysáp, Tápiószecső, 

Mende, Úri, Tápióság, Farmos, Tá-

piószele és Tápiógyörgye.

A KALOT az alapítók szándéka 

szerint alulról jövő kezdeménye-

zések nagyszerű egybehangolása 

által éli életét. Napjainkban is ez 

határoz meg bennünket. Felülről – 

jobban látva – szeretnénk részeket 

összehangolni.

A  KALOT-ban képviselteti 

magát vagy éppen célcsoportként 

áll az egyre bővülő tevékenységek, 

szolgáltatások hálózatában minden 

korosztály és minden társadalmi 

szereplő, gyermekek és fi atalok, 

a fi atal családok, a települési ifj úsá-

gi munka szereplői, önkormányzati 

intézmények referensei, hátrányos 

helyzetű csoportok, romák, a  köz-

ponti és helyi döntéshozók, a  köz-

szolgáltatást és közösségi szolgálta-

tást nyújtó intézmények munkatár-

sai és a szolgáltatások igénybevevői, 

és sorolhatnánk még, de egyszóval 

az EMBER!

Gyerekekkel nyári táborok és 

kétheti, de legtöbbször havi talál-

kozók révén foglalkozunk. Igyek-

szünk, hogy jó közösséggé alakul-

janak – rövid tanítások, játék kap-

csán.

Az ifj úság szívesen foglalkozik 

az elfogadás kérdésével. Engem 

elfogadjanak, és én elfogadjak má-

sokat. Önismereti műhelyek révén 

próbáljuk ezt biztosítani, de a foci 

is nagyon jó önismereti gyakorlat, 

ha merek utána leülni és kiértékel-

ni a játékot.

Felgyorsult világunkban na-

gyon sokrétű és sokirányú kihívás 

áll előttünk, melyekre a kor köve-

telményeinek megfelelően kell tud-

nunk válaszolni. Ehhez nem elég 
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csak intézményben gondolkodni, 

meg kell találnunk az intézményen 

belül az egyes embereket.

Megfelelő embert a megfelelő 

helyre. Ezt valljuk, és még nagyon 

sok utat kell végigjárnunk. Várjuk 

sorainkba, közösségünk új tagja-

iként az egyéni érdekeken túl látó, 

a múlt biztos alapján álló, jelenben 

élő, jövőbe tekintő, jövőben bízó 

embereket.

Gondos gazda módjára, P. Ker-

kai és utódai nyomdokaiban járva 

a feladatunk Jeremiás próféta sza-

vaival élve: Reményt és jövőt adok 

nektek!” (Jer 29,11) Ez a mi célunk! 

Sokszor kilátástalanságba borult 

elménket megtisztítani, struccpo-

litikát folytató fejünket felemelni 

és szembenézni a jövővel, mely sok 

jót is tartogat számunkra.

Tevékenységeink és a 
tervezett tevékenységek

Márton Áron Kollégium

Márton Áron püspök, mint a 

folyamatos képzés embere áll előt-

tünk. Az ő nevéhez és példájához 

kapcsolódna első nagy progra-

munk, a  folyamatos felnőttképzési 

projekt, mely elsősorban arra hív 

meg, hogy a ránk bízott feladatokat 

a tőlünk telhető legjobban tudjuk, 

merjük és akarjuk teljesíteni. Jel-

mondatául a „Non recuso laborem” 

– nem futamodom meg a munkától 

– mondatot választotta.

Cél, megerősíteni egymást és 

tapasztalatokat cserélni a népmű-

velés terén.

Célcsoport: A  térség népneve-

lői. Tanárok, tanítók, papok, a mű-

velődési élet vezetői.

Hungarikum KALOT Érték-

Suli

A  Földművelésügyi Minisztéri-

um által meghirdetett Hungarikum 

programban mindig részt venni. 

Kialakítani az ÉrtékŐr Hálozathoz 

való csatlakozásunkat, és bemutat-

ni sajátos magyar értékeinket, hun-

garikumainkat, többnapos vagy 

éppen alkalmi megjelenések során.

Célcsoport: 7-18 éves korosz-

tály, tágabban 7-99 éves korosztály.

Belső képzés a KALOT Nép-

főiskola leendő munkatársai 

és a KALOT tagok számára

Célunk kettős: egyrészt a ve-

zetőség erősítése és utánpótlás 

nevelése; másrészt a mozgalom 

hatékony működésének biztosítá-

sa. Ezek elérése céljából tervezünk 

közösségépítő és önismereti gya-

korlatokat, valamint hitéleti meg-

erősítést. Egy 80 éve megkezdett 

folyamat következő lépése; a  KA-

LOT szellemiség, eszme megélése, 

továbbadása.

Célcsoport: A  KALOT Népfő-

iskolai Mozgalom tagjai.

A  KALOT Népfőiskola képek-

ben

Népfőiskolai füzetek 16. – 

könyvbemutató konferencia

A  program célja bemutatni a 

Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 

által támogatott, az Antológia Ki-

adó gondozásában megjelent Nép-

főiskolai füzetet, valamint a KA-

LOT ÉLET kiállításanyagot, amely 

a KALOT Mozgalom múltját és 

jelenét idézi képekben.

Célcsoport: KALOT tagok, tá-

mogatók, szimpatizánsok, érdek-

lődök.

Helyi Közéleti Akadémia – 

„Önkormányzati Alapismere-

tek”

A  képzés két részből áll: álta-

lános és szakmai célú szemináriu-

mokból. Az általános célú képzés 

folyamán a résztvevők előadást 

hallhatnak szervezetfejlesztési 

stratégiákból, konfl iktuskezelésről, 

kommunikációról.

A szakmai célú képzés folyamán 

ismereteket szerezhetnek az önkor-

mányzati igazgatás legfontosabb 

kérdéseiről, joganyagáról, az Euró-

pai Unió intézményrendszeréről és 

az önkormányzatok kapcsolatáról, 

gyakorlott, sikeres polgármesterek 

adják át tapasztalataikat.

Célcsoport: A  térség települési 

képviselői, bizottságok külsős tagjai, 

érdeklődők.

KINCSEM nyomában – kincs-

kereső tábor

A  bentlakásos tábor résztvevői 

játékos formában (kalandjáték) 

megismerkednek a terepi adatgyűj-

tés alapjaival. Majd a Tápió-vidék 

fontosabb természeti és kulturális 

értékeinek közelében elhelyezett 

kincsesládákat megkeresik és telje-

sítik a helyszínhez kapcsolódó fel-

adatokat.

Mindez hozzájárul a helyi érté-

kek felismeréséhez, valamint a ma-

gyar identitástudat és hazaszeretet 

érzésének elmélyítéséhez.

A  napi programot sport-, vízi-, 

zenei-, tánc- és kézműves foglalko-

zások egészítik ki.

Célcsoport 12-18 éves korosz-

tály.
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Miklós Zalán Árpád

Az életpálya-tervezés

A  foglalkozások során a részt-

vevők megismerhetik az életpá-

lya-tervezés fontosságát a 21. szá-

zad mindennapjaiban. Sokan isko-

láról iskolára, munkahelyről mun-

kahelyre vándorolnak céltalanul, 

miközben nem tudják, miért léptek 

rá erre az útra, sem azt, hogy ez az 

út merre vezet és hol ér véget. Az 

életpályánk tudatos építésével, ter-

vezésével nagyban hozzájárulha-

tunk ahhoz, hogy ebben a sokszor 

zsúfolt, felpörgött világban, ezen a 

munkapiacon is a megfelelő irány-

ba haladjunk.

Célcsoport: Középiskolások, 

pályaválasztás előtt állók.

KALOT Természetvédelmi és 

teremtett világ védelmi prog-

ram

A  program célja a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park és a Tápióvidék Ter-

mészeti Értékeiért Közalapítvány 

munkatársainak közreműködé-

sével a helyi természeti értékek 

megismertetése és bemutatása. 

A  Program nemcsak előadásokat 

és bemutatókat foglal magába, de 

országos jelentőségű kutatási prog-

ramokhoz is kapcsolódik.

A  program kapcsán a Népfőis-

kola a természetvédelmi intézmé-

nyi rendszerrel és az érdeklődőkkel 

való kapcsolatrendszerét fejleszti.

A  Tápiószelei Növényi Diverzi-

tás központ támogatásával 100 db 

őshonos magyar gyümölcsfa ülte-

tése.

Célcsoport: Teremtett világunk 

védelme iránt érdeklődők.

A  Tápió-mente népdalai, nép-

zenéje

A Tápió-mente népdalai, népze-

néje egy olyan egyedülálló kulturá-

lis öröksége a vidékünknek, melyre 

méltán vagyunk büszkék, hiszen a 

miénk. A  Tápió-menti települések 

értékei eddig az ország számára is-

meretlenek voltak, zenetudományi 

gyűjtőkön kívül más nem ismerte 

eddig a vidékünk népzenei, nép-

dalos anyagát. A  térségre jellemző 

népviselet, népi zenekaros megszó-

lalás, népdal, néptánc egyaránt 

megtalálható volt.

Terék József Tápió-vidék kuta-

tó az elmúlt 4 évben folyamatosan 

újragyűjtötte a vidék településein 

még megtalálható népzenei, nép-

dalos értékeket – a helyi utolsó 

adatközlőktől.

A terv egy ötnapos kurzus lenne, 

amely során megismerhetnék a tá-

borozók a vidék néptáncát, népze-

néjét, népdalait, népviseletét, népi 

zenekarait, az archív felvételeket, 

az utolsó adatközlőket. Néptánc 

tanulás, népzenetanulás, néprajzi 

értékeink tanulása, népdal tanulás, 

esténként pedig táncház.

Célcsoport: Zene iránt érdeklő-

dők, néptáncosok.

Hitoktatók szakmai napja és 

lelkigyakorlatok

A  szakmai nap feladata a hit-

oktatók továbbképzése, ami segít-

séget kínál a katekéták, azaz a hit-

oktatók intellektuális és lelki fejlő-

déséhez. Ennek érdekében évente 

találkozókat hirdetünk a hitoktatók 

részére. Sok vesződséggel jár a hit-

oktatók élete is, éppen ezért nem 

elhanyagolható a személyes lelki 

életük sem. A  program célja a töl-

tekezés mellett, hogy az Egyház 

missziós tevékenységének lehet-

séges és korszerű eszközeiről és a 

magát kereszténynek mondó Euró-

pa kihívásairól is szó essen.

Célcsoport: Közelebbről a tér-

ség, távolabbról az egyházmegye 

hitoktatói.

Napközis táborok

A  táborok lehetőséget nyújta-

nak a 8-20 éves fi atalok nyári, téli, 

tavaszi szünetben történő hasznos 

időtöltésre. Elmélyedhetnek 1-1 

témában, ez lehetőséget ad nekik 

arra, hogy új szempontok szerint 

kapjanak élményeket. A  táborve-

zetőknek remek lehetőség új pe-

dagógiai módszerek kipróbálására. 

A  táborok tematikája: olvasó-, hit-

tanos-, nyelvi-, sport-, kerékpáros-, 

tánc- (népi-, latin-,) fotó-, média-

tábor, melyek szinkronban egymás 

mellett is futhatnak, a  program 

végén bemutatkozóval, prezentá-

cióval – megismerve egymás mun-

káját.

Célcsoport: 10-20 éves korosz-

tály.

Ministránsok találkozója

A  cél, hogy a találkozás élmé-

nyén keresztül a ministránsok 

megerősödjenek a szolgálatban. 

Ezt a szolgálatot Jézus iránti szere-

tettel, alázattal és tisztelettel lehet 

csak végezni. A  ministráns nem a 

papot szolgálja, hanem Istent.

Az egyházmegyei referens vagy 

meghívott vendég előadása után 

először települések szerint, majd 

attól függetlenül csapatok alakul-

nak, és a segítők vezetésével ügyes-

ségi és szellemi vetélkedőn bizo-

nyíthatják tudásukat, rátermettsé-

güket.

Célcsoport: Közelebbről a tér-

ség, távolabbról az egyházmegye 

ministránsai.

„Modellépítő és edzőtábor”

A Tábort a 68 éves múlttal ren-

delkező „Nagykátai Asboth Oszkár 

Modellező Klub” szervezi. A tábor 

önköltséges, illetve a modellező 

klub a pályázatából fi nanszírozza. 

A  program 5 nap teljes ellátással 

esténként kulturális és lelki progra-

mokkal a KALOT szellemiségében.

Célcsoport:10-16 éves fi atalok.

Gyógynövények termesztése 

és feldolgozása

Az épületet körülvevő haszno-

sítható területen egynyári és évelő 

gyógynövények termesztése.
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Miklós Zalán Árpád

Képek a KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom életéről, kapcsolatairól

Őshonos magyar gyümölcsfák ültetése, 100 db

Értékeink versenyNépi értékek nyomában: betlehemezés

XIX. századi híres magyarokról készített kvíz kártya

KALOT-táborKapcsolatépítés a Csíksomlyói KALOT Népfőiskolával

Nemzeti hőseinkre, nagyjainkra emlékezünkÖnkéntesség a fi atalokkal
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Népfőiskolák a Kárpát-medencében

Miklós Zalán Árpád

Ez a munkafolyamat folyama-

tos elfoglaltságot nyújt egész évben 

az itt dolgozó kertészeknek.

Lehetőséget nyújt az idelátoga-

tóknak arra, hogy az év bármely 

szakában, de leginkább kora ta-

vasztól késő őszig, betekintést nyer-

hessenek a munkafolyamatokba.

Célcsoport: az itt dolgozók, 

akiknek a gyógynövénytermesztés 

munkalehetőséget biztosít.

„Hogyne írlyá”: avagy jól írni 

nem ciki a fészbúk, cset korá-

ban sem!”

Íráskészség-fejlesztő kurzus fi a-

taloknak

A fi atalok többségének rengeteg 

értékes gondolata és észrevétele 

van, de sokan mégsem tudják meg-

felelően kifejezni magukat. A  kur-

zus során különböző gyakorlatok 

segítségével ismerhetik meg a stí-

lus mibenlétét, a  különböző stílu-

sok közti különbségeket, a  gondo-

latok írott formába öntésének alap-

vető műveleteit. Így sikeresebbé 

válhatnak az iskolai tanulmányaik 

során, a  mindennapi írott ügyeik 

intézésében, a  kapcsolattartásban, 

sőt még az udvarlásban is. Ha pe-

dig otthonosabban érzik magukat 

az írás világában, talán az olvasás 

sem rémíti őket annyira. A kurzus 

végére a résztvevők fejleszthetik az 

írásképességüket, könnyebben ki-

fejezhetik gondolataikat, hogy ezek 

segítségével sikeresen vehessék a 

felmerülő akadályokat.

Célcsoport: Minden jól fogal-

mazni és helyesen beszélni szerető, 

akaró fi atal.

Fotótáborok

A  tábor résztvevői megismerked-

hetnek a fotózás történetével, a  leg-

fontosabb fotós alapismeretekkel. 

Magyarország sok híres fotóst adott 

a nagyvilágnak, a  jelen nagyjai is 

szívesen idéznek tőlük, ha a techni-

káról kérdezik őket. A  leghíresebbek 

munkásságával ismerkedhetnek meg 

a táborozók. Megtudják, mit jelent 

a digitális fotózás, mik az előnyei 

és mik a hátrányai. Hogyan készít-

hetnek megfelelő fényképeket, és ha 

szükséges hogyan javítsák azt a szá-

mítógépen. Az elméletet rögtön gya-

korlati feladatok követik. Szabadon, 

saját, kreatív ötleteik segítségével elő-

re megbeszélt témákat is kell majd 

fotózniuk. Minden nap közös beszél-

getéssel, az aznapi felvételek megte-

kintésével zárul a program. A tábor 

ideje alatt készült fotókból utolsó na-

pon kiállítás készül a Népfőiskolán.

Célcsoport: korcsoportonként, 

érdeklődőknek.

Háztartási és mezőgazdasági 

tevékenységeket, eszközöket, 

eljárásokat megismertető tan-

folyam

Alapanyagok megismerése, be-

szerzési és logisztikai eljárások újra 

hangolása, alapélelmiszerek elké-

szítése (kenyér, tej, vaj, sajt, felvá-

gott, zöldségek) és felhasználása, 

tartósítása, tárolása. Kész napi me-

nüsorok összeállítása költséghaté-

konysági és táplálkozástudományi 

szempontok alapján.

Célcsoport: Friss házasok, fi atal 

önálló felnőttek, életmódváltásban 

lévők.

Cigányzene, cigánytánc-okta-

tó tábor

8-14 éves roma gyermekek 

szakmai képzése, táncszemléletük 

fejlesztése – hiteles zenészek közre-

működésével. Továbbá oktató mun-

ka hosszú távú program keretében, 

a  mozgásművészet európai hagyo-

mányainak – magyar cigánytánc 

osztályának az azt megillető szint-

re hozásáért.

Célcsoport: 8-14 éves cigány 

származású gyermekek, akik tehet-

ségükkel, szorgalmukkal kiérdemlik 

a táborban való részvételt.

Népi ipar- és díszítőművészeti 

foglalkozások

Népi iparművész által tartott 

kézműves foglalkozások, melyben 

megismerhetik a mesterség múlt-

ját és fejlődését, a  felhasznált alap-

anyagok és technikák bemutatásra 

kerülnek, alkotások születhetnek, 

melyek kiállítás keretében bemu-

tathatók. Foglalkozás féleségek: 

szövés, hímzés, fazekasság, tojás-

festés, batikolás, fafaragás, csuhé 

megmunkálás.

Célcsoport: érdeklődők.

Szülőföldünk – honismereti 

képzés

A  honismereti program célja 

a haza és a szülőföld megismeré-

sén keresztül a Magyarországhoz 

és a Tápió-vidékhez fűződő értel-

mi-érzelmi viszony kialakítása és 

elmélyítése, a lokális identitástudat 

fejlesztése.

Célcsoport: Általános és közép-

iskolás gyerekek.

Főtisztelendő MIKLÓS ZALÁN ÁRPÁD gyakorló lelkipásztor öt településen. A  Váci 
Egyházmegye Ministránsbizottság elnöke. A KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom 
lelki és szervezeti vezetője.


