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   A KALOT-mozgalmat P. Ker-
kai Jenő jezsuita atya alapította 
1935-ben azzal a céllal, hogy a 

korszak legkisemmizettebb és legkiszol-
gáltatottabb társadalmi rétegét, a tanyasi 
és falusi parasztságot fölemelje.

Legfontosabb célkitűzésük a parasz-
ti ifjúság művelése volt. Olyan fiatalok 
képzését vállalták föl, akik képesek voltak 
saját sorsukat irányítani, munkájukkal és 
jelenlétükkel megváltoztatni környeze-
tük kulturális igénytelenségét, összefogni 
a gazdasági problémák megoldásáért. Az 
akkor 10 éves KALOT fennállása alatt 

páratlan fellendüléssel fejlődött: félmil-
liós taglétszámot ért el, mindegy 3500 
községben volt helyi csoportja, 20 nép-
főiskolát működtetett.

A Csíksomlyói KALOT Népfőisko-
la 1941-ben nyílt meg, erőszakos fölszá-
molásáig, 1944-ig több száz székely fiatal 
végezte el és kapott általa életre szóló in-
dítást.

A KALOT Egyesület P. András Imre 
S. J. kezdeményezésére és támogatásával 
2004-ben újra kezdte működését Csík-
somlyón népfőiskolai, felnőttképzési, kö-
zösségépítő és kulturális szervezetként.

Fejlődni és fejleszteni!

Legfontosabb 
célkitűzésük 
a paraszti
ifjúság művelése 
volt. Olyan 
fiatalok képzését 
vállalták föl, 
akik képesek 
voltak saját 
sorsukat 
irányítani.
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A KALOT Egyesület célja egy 
igazságos, kiszámítható, em-
bert és közösséget tisztelő, 

becsületességet, tisztességet, munka-
szeretetet értékelő társadalom létéhez 
hozzájárulni, amit érett, hiteles, derűs, 
segítőkész emberek alkotnak.

Értékeink és missziónk:
› Hiszünk abban, hogy a hitünk a 

legfontosabb erőforrásunk és a legna-
gyobb kincsünk, hogy a hit Isten ajándé-
ka, a hit mindenek előtt Isten és Ember, 
Isten és emberi közösségek találkozása, 
belső, személyes csodája.

› Számunkra egyik legfontosabb ki-
hívás, hogy a spirituális erőforrásaitól 
eltávolodó ember számára, hűen, de 

ugyanakkor vonzóan és újszerűen tud-
juk bemutatni a keresztény értékrendet.

›  Hiszünk abban, hogy az emberi ér-
telem, a szabad gondolkodás képessége 
és műveltség fejlesztése minden veszé-
lyes tévút ellenére sokkal inkább szolgál-
ja az emberiséget, mint a csöndes és buta 
tudatlanság.

› Azért dolgozunk, hogy az értelem 
formálását előzze meg a kultúra, az érté-
kek és követendő normák kiművelése.

› A tudással együtt a tudás haszná-
latának felelősségét is közvetíteni kí-
vánjuk.

› Hiszünk abban, hogy a helyes önér-
zethez érettség és józanság kell társuljon, 
hogy saját önérzetünk csak egészséges 
önérzetű népek körében tud igazán ki-
bontakozni.

Értékeink 
és küldetésünk 



Minden programunk 
alapcélkitűzése:

› Emberek művelése, népművelés, 
› Közösségépítés, közösségi élmény megteremtése
› Hitbeli, identitásbeli megerősödés és megerősítés
› Érett, felnőtt emberek kiművelése
› „Szociális kultúraközvetítés” –  hogy a fejlődés ne elsősorban   
   anyagi lehetőségek függvénye legyen
› Választ tudjunk adni és adjunk is pozitív, kompetens 

válaszokat a mindennapi kihívásokra

Mindennapi 
munkánk része a…

› Tudásátadás
› Hasznos, minőségi, alkalmazható, gyakorlati képzések, 

önképzőkörök, klubok működtetése
› Piacilag releváns, gyakorlati, szakmai tudás közvetítése
› Hagyományos (népművészeti, gazdálkodási) 

bölcsesség, kompetenciák átmentése
› Önismeret, empátia, problémamegoldás 

és konfliktuskezelés fejlesztése
› Társadalom átalakulásában, átalakításában részt vállalni 

(kiemelten a közösségi és személyes értékrend alakulásában)

     

„Egy közösséget nem 
azért kell jónak tartani, 

mert anyagi javakban dús-
kál vagy az iparosodás ma-

gas fokán áll; akkor jó, ha 
lehetőséget nyújt az ember-

nek arra, hogy életüknek 
oly sok aspektusát élvezzék, 

amennyit csak lehetséges, 
és lehetővé teszi, hogy egyre 
magasabb fokú lehetőségek 

elfogadásával fejlesszék a 
bennük rejlő képességeket.”

Csíkszentmihályi Mihály



     

Akkreditált képzések
Lelkigondozó Képzés

Személyiségfejlesztő, önismereti képzés
Számítógépes grafikus képzés

Népfőiskolai tanfolyamok
Lelkigondozói Kompetenciafejlesztő Műhely

Idősödők számítógépes képzése
Webdesign és Webshop tanfolyam
Prezi-bemutató készítő tanfolyam

Fotótanfolyam
Varrótanfolyam
Szövőtanfolyam

Klubjellegű tevékenységek
Lelki egészség klub

Olvasóklubok
Angol társalgási nyelvklub
Német társalgási nyelvklub

Egyéb
Lelkigondozók Szakmai Napja

KALOT Lelkigondozói Szolgálat
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A pszichológusok, pszichiáterek, elsősorban a 
személy érzelmi és emberi kapcsolatrendszerét 
próbálják helyreállítani, ha megbillen annak 

egyensúlya. A lelkigondozó emberképe kiegészül azzal, 
hogy úgy tekint az emberre, mint aki bio-pszicho-kul-
turális és spirituális lény, ugyanakkor nem csupán krízis-
helyzetben, hanem folyamatosan segíti az emberi élet 
fejlődését.

Milyen témában nyújt a képzés elméleti, gyakorlati 
ismereteket? 

› Személyiség- és fejlődéslélektan
› Az egyén pszichoszociális és spirituális fejlődése
› Mentálhigiénés jelenségek, alapismeretek
› Krízisintervenció, gyászfeldolgozás, 
    a lelki működés zavarai
› Családok lelkigondozása
› Vallásszociológiai kérdések 
    a társadalomban
› Szociálpedagógiai alapismeretek
› A kultúra eszközei a lelkigondozásban
› Egészségügyi és klinikai alapismeretek 
    a lelkigondozásban
› Lelkigondozói beszélgetés módszertana, 
    lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés
› Terepmunka, szervezeti struktúra elemzés, 
     filmklub

Milyen módon mélyülnek el a résztvevők önmagukkal  
és Istennel való kapcsulatokban?

› Lelkigyakorlatokon való részvétel (5 nap)
› Önismeret (120 óra)
› Havi egy személyes találkozás, beszélgetés 
   lelkivezetővel (9 hónap)

Lelki- 
gondozói 
Képzés

Akkreditált képzések

Bács Béla János
szociálpedagógus

Sebestyén Ottó
lelkész

Dr. Bereczki Silvia
segítőnővér

Dr. Varró Éva pszicho-
dráma terapeuta

Dr. Fejes Ildikó
szociológus

Dr. Theol. 
Vik János

Dr. Holló László
teológus

Vormair Emese
segítőnővér

Illyés Zsolt 
teológus

Csobot Györgydeák 
Szabolcs titkár

Kádár Enikő
pszichológus

Sisak Imola klinikai
főpszichológus

Egy két éven át tartó, 500 órás, komplex képzés 
emberekkel dolgozó szakemberek számára.  
Lelkigondozókat képezünk. Kik ők? Miben kü-
lönböznek hagyományos segítő szakemberektől? 

     „ Az út, amelyet bejártam veletek és Istennel, 
életem legértékesebb tapasztalata.”
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› önmagunk mélyebb megismerése

› a jelen életünket gátló múltbeli sebek, 
   érzelmi elakadások feloldása 
› a világgal, embertársainkkal való 
   viszonyok harmonizálása 
› azon gyógyító élmény megtapasztalása, 
   hogy saját magunkat társaink „tükrében” 
   megszemlélhetjük, elfogadhatjuk
› 120 óra, öt hétvége

Sebestyén Ottó

lelkész, lelkigondozó 
szakember, pszicodráma-

asszisztens

Sisak Imola

klinikai főpszichológus,
pszichodráma- 

terapeuta

 

Akkreditált képzések

Személyiségfejlesztő 
önismereti képzés

„Az önismeret időszaka 
a rendrakást, a humort,

 a szembesítést és a folyamatos 
változást jelentette. 

Minden megtett lépés 
egy döntés volt.’’
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Akkreditált képzések

Színtan, rajz, anatómia, térábrá-
zolás, reklámtörténet, tipográfia

Adobe-csomag (képszer-
kesztés, kompozíció, kollázs/
montázs-technikák, vektor 
használata, szövegtördelés, 
nyomdai előkészítés) 

Photoshop, Illustrator,  
InDesign

Kivitelezés (perifériák és hasz-
nálatuk, nyomtatás, gravíro-
zás, pólóra sütés, szitázás)

Vonatkozó jogi és etikai 
szabályzók

Helyesírás

Számítógépes 
Grafikus 

Képzés 
150 óra, 10 hétvége

mindazoknak, 
akik reklám, díszítő vagy 

nyomdai szakterületen 
akarnak szakmai 

alap-, illetve 
továbbképzésben 

részesülni.

1
2

3
4

5
6

„Megtanultam helyesen 
használni a ceruzát rajzolásra, 

új dolgokat tanultam a térben való 
ábrázolásról. Elismerésre méltó 
a számítógépes grafikus tanárok 

szaktudása.”

„Izgalmas volt, egyik kedvencem 
lett az InDesign. Hasznos volt, 

már azóta több formában 
is felhasználtam a szerzett tudást.”
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LELKIGONDOZÓI 
KOMPETENCIAFEJLESZTŐ MŰHELY

A KALOT Lelkigondozói Képzést végzettjeinek 
1 évig tartó, 160 órás továbbképzése

Saját stressz jó kezelésére és a romboló stressz megelőzése

Személyes és szakmai kompetenciahatárok felismerése,

Konfliktusok felismerése és elemzése, empátiás képesség

A Szent Ignác-i lelkiség mélyebb megismerése

A Szent Ignác-i kommunikáció elmélyítése

Személyközpontú beszélgetések vezetése a lelkigondozói  
munkában, olyan értékek alapján, mint önazonosság, hitelesség, 
transzparencia, empátia. 

„Nagyon mély együttlétet éltem át, 
köszönöm.”

„Nagyon hálás vagyok a sok 
felismerésért, minden alkalommal 
rengeteget tanultam, köszönet a 
magas színvonalért.”

„Szenzációs minden,  
amit kaptam.”

„Az irodalom, a művészet segítségé-
vel tanultuk letapogatni a mássá-
got, egymás elfogadását. Értékes 
tapasztalat volt.”

 

Népfőiskolai tanfolyamok
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Népfőiskolai tanfolyamok

Tablet és telefon 
az idősödők 
szolgálatában
Képzés mindazoknak, akik szeretnének megbarát-
kozni az okos eszközök – telefon, tablet – használa-
tával, akik betekintést szeretnének nyerni a digitális 
technológia nyújtotta új kommunikációs, tájéko-
zódási, szórakozási és ügyintézési módokban, lehe-
tőségekben. 
40 óra. 7 hét, heti 6 órás foglalkozás 

 Tanulni soha nem késő… Ezúttal a 
 › tabletek, okostelefonok felépítéséről, 
működéséről;
 › operációs rendszerekről;
 › szövegbevitelről és szerkesztésről;
 › e-mail, Facebook, Skype, Pinterest 
használatáról;
 › internetes etikettről;
› online kereskedelemről;
 › online médiáról, marketingről 
és kereskedelemről;
› Google, Facebook és egyéb ingyenes 
szolgáltatások működéséről és egyben veszélyeiről.

,, A tanfolyam 
hangulata nagyon 

tetszett, 
jól felépített, 
hasznos volt. 

Az oktató fiatalosan, 
szakszerűen vezette

a képzést. 

,,További jó 
egészséget, sikeres 

munkát és elégtételt 
kívánok. Kitartást 
és türelmet a ma-

gunkfajta tanulókhoz. 
Köszönöm!’’
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Népfőiskolai tanfolyamok

A képzés célja alapvető 
weblapkészítő technikák elsajátítása.

Segítségével bárki, aki felhasználói szintű 
számítógép-kezelői ismeretekkel 

rendlelkezik, elkészítheti saját honlapját 
és internetes kereskedelmet 

működtethet. 

 „Nagyon jól telt, hiszen érdekelt 
a tanfolyam témája, sosem volt olyan, 
hogy épp elunjam magam 5 percig is. 
Az előadók fantasztikusak, látszott, 

hogy értenek is hozzá.”

A HTML – nyelv alapjai
Arculattervezés: színek, digitális 
képfeldolgozás – rétegek
Arculattervezés: betűtípusok, digitális 
képfeldolgozás – képkorrekció
CSS
WordPress – online, kezdő lépések
WordPress – témák testreszabása
WordPress – online, cikkek, galériák, 
adminisztrációs felület
WordPress – telepítése saját tárhelyre

Oktató: Garda Mátyás Zsolt 
7 hét,  heti 3 órás 

foglalkozás 

Webdesign 
és webshoptanfolyam
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Népfőiskolai tanfolyamok

A 10 órás képzés megtanítja az előadókat, hogy 
a hagyományos ppt típusú bemutatók mellett 
alternatív lehetőségként a prezit is beiktassák 

előadói módszereikbe. A magyar találmányú és fejlesz-
tésű prezi látványosabb, érthetőbb, logikusabb és össze-
függőbb bemutatók készítésére alkalmas, kiváló segítség 
lehet oktatók, trénerek, diákok, termék-, cég-, szervezetis-
mertető szakemberek számára. 

,,Számomra 
nagyon hasznos 
és tartalmas 
képzés volt. 
Szívesen részt 
vennék még 
hasonló képzésen.”
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Népfőiskolai tanfolyamok

14 hét, heti 2 órás képzés

A képzés révén alapvető technikai 
és képszerkesztési ismereteket adunk át 
és a minőségi fotózás kultúráját terjesztjük

Főbb témák: 
› Technikai és fotózási alapismeretek
› A kép esztétikája
› Természetfotózás
› Portréfotózás
› Épület és tárgyfotózás
› Külső műtermi jellegű fotók, 
    vakuk használata
› Képfeldolgozás, szerkesztés. Képfeldolgozó 
    szoftverek, alapvető szerkesztési ismeretek.

Oktatók: Turcza Hunor, Bíró Zoltán, 
Borviz Attila, Kristó Róbert, Bányász Bertalan.

„Élveztem minden pillanatát. Köszönöm, 
hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon. 
Kitartást kívánok, hogy még sok-sok ilyen 
és ehhez hasonló tanfolyamot indítsanak!”



 

Népfőiskolai tanfolyamok

12 hét, heti 2 órás képzés
Alap varrókészségek kialakítása
Kézi- és varrógépes varrás

› A varródoboz tartalma, helyes testtartás
› Öltéstípusok, szegés, eldolgozás, felhajtás, 
     kapocs varrás, gomb varrás, gomblyukvarrás
› A varrógép részei, működése, befűzés, spulnizás
› Sima-egyenes varrás, szegés zig-zag varrással
› Kötény szabás-varrás
› Konyhai kesztyű készítés, steppelés
› Ajándékzacskó, bevásárlószatyor készítése, neszeszer- és 
    cipzárvarrás
› Nadrág, szoknya felhajtása
› Kislány ruha szabás, nadrág szűkítés, felhajtás
› Ágyneműhuzat készítése „Nekem az egyik álmom 

gyerekkorom óta, hogy megtanulják 
varrógéppel varrni. Ezen a tanfolyamon, var-

róklubban valóra vált 
ez az álmom. Olyan alapokat 

sajátítottam el, amelyek segítségével, 
amelyekre alapozva tovább tudom

 fejleszteni magamat a varrás terén. 
Nagyon sok hasznos módszert, 

tanácsot kaptam. 
Köszönöm szépen.”

Oktató
Bakcsi Katalin
színházi jelmezkészítő
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Népfőiskolai tanfolyamok

„ Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vehettem 
a tanfolyamon. Értékes és kihalófélben levő tudásra 

tettem szert a tanfolyam során.”

„Köszönöm a türelmet, a lehetőséget, a szívből jövő 
lelkesedést, hivatottságot hagyományaink 

megőrzése érdekében.” 

6 hónapos képzés, 
havi egy találkozó

A képzés alatt modern, szállítható, 
összecsukható szövőszéket lehet 
bérelni, vásárolni.

Ezt tanítjuk:
1. Kártyás 
     és szádfás szövés
2. Nyüst bogozás
3. Borda készítése,
4. Szövőszék kezelése,
5. Szőttes kötésrajzának olvasása 
     és tervezése alapján önálló felvetés

16

Oktató
Kövendi Edit
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Klubjellegű tevékenységek

   

Lelki 
egészség 
klub

„Ezek a találkozók saját magunkra szánt idő. 
Olyan kihívások, ami felfrissülést, energiát, motivációt, 
új perspektívákat adhat nekünk és ez óriási energiákat 
szabadít fel testi, lelki, szellemi életünkben.”

„Feltöltött, gondolatokat ébresztett, jéghegyeket 
olvasztott, biztatott, utat mutatott, felismerések 
láncolatát indította el. Köszönöm.” 

10 héten át, 
heti egy találkozó

Célunk a lelki egészség 
ápolása, a lelki kultúra 
fejlesztése. Segítségünk-
re vannak: pszichológu-
sok, lelkigondozók, lel-
készek, mentálhigiénés 
szakemberek



 

 

Klubjellegű tevékenységek

18

„Az Olvasóklub a hónapnak az egyik legjobb 

napja. Ha Olvasóklub van, arról nem lehet 

könnyen megfeledkezni, vagy kihagyni… 

Leginkább a következőhöz tudnám hason-

lítani: Minden reggel felkelek, főzök egy kávét, 

kitöltöm, megiszom, elfogy, megvolt. De ha 

valaki jön hozzám, akkor ugyanazon a gépen, 

ugyanabból a kávéból csak másképp főzöm 

a kávét, másképp keverem, ünnepibb 
kávé lesz, tudom, hogy valakivel meg kell 

osztanom, valakivel közösen élvezem. Na ilyen 

az Olvasóklub. Azáltal, hogy tudom, hogy 

előbb vagy utóbb valakivel együtt fogom ezt a 

könyvet bekávézni, másabb az íze, másabb a 

hangulata…”

4 városban, 9 csoportban, 
évente 10 hónapon át

Minden csoport havonta egy alkalom-
mal találkozik, a tagok számára a KALOT 
egy hónappal korábban kikölcsönzi az 
elolvasandó művet. A klubtalálkozó 
alkalmával a szakmai vezető irányításával 
megosztják a könyvhöz kötődő 
élményeiket. 

Minőségi kultúrát és irodalmat 
népszerűsítünk, olvasni szeretünk!
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Klubjellegű tevékenységek

12 HÉT, HETI 2 ÓRÁS 
FOGLALKOZÁS

Az angol nyelv gyakorlása 
angol anyanyelvű klubvezető 
segítségével.

Az angol nyelvterületek 
kultúrájának megismerése, 
kapcsolatok kialakulása.

Angol 

tarsalgasi 

nyelvklub

,,Rengeteget tanultam 
és nagyon jó csapat alakult ki. 

Várom a következő klubot. 
Az is nagyon tetszett, hogy Jackie 

külön odafigyelt minden 
egyes  résztvevőre. 

Hálás köszönet.’’

KLUBVEZETŐ:
JACKIE CURTIN



 

 

Klubjellegű tevékenységek
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12 HÉT, HETI 2 ÓRÁS FOGLALKOZÁS

A német nyelv gyakorlása német 
anyanyelvű klubvezető segítségével.

A német nyelv gyakorlása német anyanyelvű
klubvezető segítségével, 
a német kultúra megismerése.

„ Nekem személy szerint nagyon hasznos volt az elmúlt az elmúlt 12 hét. 
Egyrészt sokat ismételtem, felújítottam az eddigi elraktározott dolgokat, 
és ami a legfontosabb volt, hogy felmértem magam, hogy kb. milyen szinten van 
a német nyelvtudásom.”
 

KLUBVEZETŐ:
HAI AN DANG

Német 
társalgási 
Nyelvklub
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Lelkigondozók 
Éves Szakmai Napja

Minden év novemberének első szombatján zajlik a KALOT Lelkigondozói Képzés 
eddigi közel 100 végzettjének éves találkozója. 

Szakmai továbbképzés: plenáris előadás, műhelymunkák; 
a találkozás lehetősége; együttmunkálkodás megtervezése.

„Én nagyon köszönöm ezt a napot. 
Valóban szakmai volt, és tudom azt is, 

hogy a szervezéséhez az erő mellett 
még sok-sok optimizmusra, 

humorérzékre is szükségetek volt. 
Csapatépítő lett, köszönöm!” 
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Egyéb tevékenységek

KALOT 
Lelkigondozói Szolgálat

Akinek rend van az életében, annak 
az élete sokkal jobban működik. 
Aki az életében nem tud rendet 

teremteni, sokkal hajlamosabb arra, hogy 
testileg is megbetegedjen. A lelkigondozó 
elsősorban egy életet segítő személy, a 
lelki fejlődést segíti elő, vagy pedig külön-

böző krízisekben, nehéz időszakokban, 
megfeneklésekben ott áll az egyén mellett.

A KALOT Lelkigondozói képzés vég-
zetteihez egyéni lelkigondozásra lehet 
fordulni Brassóban, Csíkszeredában, Gyer-
gyószentmiklóson, Sepsiszentgyörgyön, 
Kéz divásárhelyen, Marosvásárhelyen. 



támogatók

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

P. András Imre S.J.




