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A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja 

 

A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a 

szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. 

Hagyományosnak tekinthető rendezvényünk a „Hangverseny a KALOT szellemében”, mely az idei 

évben két előadást foglalt magába és a zenés elmélkedés középpontjába a CURSILLO mozgalom 

lelkiségét állította. (Lehetőség szerint a jövőben megrendezendő hangversenyeket is egy-egy 

lelkiségi mozgalom céljainak középpontba állításával igyekszünk változatossá, érdekessé tenni.) Az 

első előadó, Benkovich Ferenc atya” Világi hívek szerepe az egyházban a cursillón keresztül” című 

előadásban mutatta be a mozgalmat, utalva arra, hogy az egyházban egyre kevesebb a papi és 

szerzetesi hivatást vállalók száma. A Cursillo keretében szervezett háromnapos kurzusok nagy 

lehetőséget adnak mindenkinek, hogy közelebbről megismerje Krisztus tanítását. Baloghné Kalmár 

Zsuzsanna tanár „Életem a Cursillo előtt és után” címmel arról tett tanúságot, hogy az életében 

milyen mélyreható változást jelentett e mozgalommal való megismerkedés. Utalt arra is, hogy ezen 

a téren nagyon nagy a pedagógusok felelőssége: fontos a személyes példaadás, s az is, hogy ne 

váltsák hitüket „aprópénzre”, mutassák meg a fiataloknak, hogy Jézus ugyanúgy létezik a világban, 

mint kétezer évvel ezelőtt. Az előadások után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak 

(Ilija Zsolt trombita és Kiss Zsolt orgona szakos növendékek) lélekemelő játéka hangzott el, melyet 

a zsúfolásig megtelt templom hallgatósága hosszan tartó tapssal köszönt meg. Régi vágyunk volt a 

Csíksomlyói búcsún való részvétel, ezért kísérte nagy érdeklődés Szalai Dénes főiskolai tanár 

vetítéssel egybekötött előadását, melynek címe „ Nemzeti zarándokhelyünk, Csíksomlyó” volt. A 

búcsú történetének és eseményeinek bemutatása után elhatároztuk, hogy elmegyünk 

Csiksomlyóra. 

Programjaink összeállításánál fontos szempont az aktualitás, ebből a szempontból a 2003 –

as esztendő különös jelentőséggel bír. Népünk népszavazáson döntött az Európai Unióhoz való 

csatlakozásról, mely évtizedekre meghatározza sorsának alakulását. A Gartai Népfőiskola két 

előadás sorozattal: ”Falusi turizmus lehetőségei a Rábaközben” valamint „Felnőttképzés alternatív 

foglalkozási formák a térségben” címmel a következő kérdésekre kerestük a választ: 

• Milyen gyakorlati (hasznosítható) tapasztalatai (voltak) vannak a Burgenlandi gazdáknak a 

csatlakozás előtt és után? 

• Mi a teendő hazánkban a csatlakozás előtt, milyen lehetőségeink vannak és ezeket, hogyan 

lehet a legésszerűbben és leghatékonyabban kihasználni? 

• Hogyan tudjuk elősegíteni, hogy a népszavazáson a választópolgárok mindent alaposan 

mérlegre téve jól döntsenek? 

 

A 14 előadásból álló két sorozatot rangos ausztriai, helyi és más városokból meghívott előadók 

tették tartalmassá, hasznossá és érdekessé, melyhez az Agrárszakoktatási Intézettől is kaptunk 

támogatást. 
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Tavaszi programunkat a Csíksomlyói zarándoklattal zártuk. Nemzeti zarándokhelyünkön 

valamennyien megtapasztaltuk a hit erejét, nemzeti összetartozásunk nagyszerű érzését és 

kultúránk hatalmas értékét. Régi törekvésünk, hogy a G.N.F.-nek legyenek állandó programjai; 

ilyennek szeretnénk az augusztus 15.- én Nagyboldogasszony napjára szervezett egész napos Osli 

zarándokutunkat, melyet Rózsafüzér imádsággal kezdtünk, majd Nagy László természetvédő 

előadásának keretében megismertük „Teremtett világunkat a Hanságot”, ezt követően a 

szórakozás és a vidámság sem maradt el. 

 

Őszi programunkat a „Demokráciára nevelés” sorozathoz kapcsolódó témával folytattuk, 

megismerve a „Média szerepét a demokráciában”. Főleg arra kerestük a választ Pilhál Györgynek, a 

Magyar Nemzet főmunkatársának segítségével, hogy mindennapi életünkre, tudatunkra, jellemünk 

világról alkotott felfogására a média milyen hatást gyakorol. 

Az év zárásaként Budai Ilona népdalénekes-énektanár önálló előadói estje következett 

„Magyarország édes hazám” címmel. A művész életvidám, magával ragadó előadásmóddal mutatta 

be a Felvidék-Kárpátalja-Erdély –Délvidék környéki és anyaországi dalokat, vidám történeteket, 

nagy élményt nyújtva a jelenlévő közönségnek és a TV nézőinek. 

 

A közösségi összetartozás erősítésére még egy kirándulást szerveztünk. Az év utolsó közös 

programja a budapesti Magyar Színházban Márai Sándor: „A gyertyák csonkig égnek” című darab 

megtekintése volt. A színházi előadás mindenkinek nagyon tetszett; a nagy érdeklődésre 

tekintettel hasonló utakat a jövőben is rendszeresen szervezünk. 

 

Az idei évben előadóink voltak: 

 

1. Benkovich Ferenc Szentlélek templom plébánosa 

2. Baloghné Kalmár Zsuzsanna tanárnő 

3. Ilija Zsolt trombita szakos növendék 

4. Kiss Zsolt orgona szakos növendék 

5. Szalai Dénes főiskolai tanár 

6. Princzes Györgyi, a Kis-Rábamenti Társulás szakértője 

7. Szombat Gyula Szigetközi turisztikai egyesület elnöke 

8. Nagy László természetvédő 

9. Kocsis László igazgató, erdőmérnök 

10. Dr.Ballagi Farkas Kapuvári kórház igazgató 

11. Varga Gézáné tanárnő 

12. Császár Antal vállalkozó 

13. Dr. Somogyi Balázs Burgenlandi Agrárkamara Elnöke 

14. Dr. Kristóf János iskolaigazgató 

15. Horváth József tanár 



 
  

Gartai Népfőiskola Egyesület 

 

 Levelezési cím: 9330 Kapuvár, Lukácsi Lajos utca 1. Honlap: www.garta.hu 

 Telefon: 06(30)317-5302 E-mail: nepfoiskola@garta.hu 

16. Kovács Béla mérnök tanár 

17. Fábián Imre iskolaigazgató 

18. Nagy László természetvédő (két előadás) 

19. Pilhál György Magyar Nemzet főmunkatársa 

20. Budai Ilona népdal-énekes, énektanár 

 

A Gartai Népfőiskola rendezvényei nyitottak; mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

 

Közösségünk nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a segítségéért, mellyel 

hozzájárult programjaink megvalósulásához. 

 

 

Kapuvár, 2003. december 18. 

 

Degovics István 

Gartai Népfőiskola Egyesület elnöke 

 

 

A Gartai Népfőiskola megvalósult előadásai, előadói és rendezvényei 2003. 

évben 

 

1. „Hangverseny a KALOT szellemében” 

Előadó:  Benkovich Ferenc Szentlélek templom plébánosa 

Cím:  A világi hívek szerepe az egyházban a Cursillon keresztül. 

 

Előadó:  Baloghné Kalmár Zsuzsanna tanárnő 

Cím:  Életem a Cursillo előtt és után – tanúságtétel. 

Művészek: Ilija Zsolt trombita, Kiss Zsolt orgona 

 

2. Cím: ”Nemzeti zarándokhelyünk, Csíksomlyó története” 

Előadó:  Szalai Dénes főiskolai tanár 

 

Tisztújító közgyűlés 2003 február 22- én. A tisztségviselők megválasztása öt évre szólóan, 

megbízatásuk 2008. február 28- ig tart. 

 

3. Cím: ”Falusi vendéglátás lehetőségei a Rábaközben és a Fertő- Hanság Nemzeti Park területén” 

Előadó:  Princzes Györgyi Kis- Rábamenti Társulás szakértője 

4. Cím: ”Turisztikai vendéglátás lehetőségei a Szigetközben” 
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Előadó:  Szombat Gyula Szigetközi Turisztikai Egyesület elnöke. 

 

5. Cím: „Ökoturizmus lehetőségei a Hanságban” 

Előadó:  Nagy László természetvédő 

 

6. Cím: ”Vadászturizmus hagyományai és jövőbeni lehetőségei a Hanságban és a Rábaközben” 

Előadó:  Kocsis László erdőmérnök, igazgató 

 

7. Cím: „Gyógyturizmus lehetőségei Kapuvár és a Rábaközi térségben” 

Előadó:  Dr. Ballagi Farkas Kapuvári kórház igazgatója. 

 

8. Cím:” Környezetvédelmi nevelés a gyakorlatban. Az iskolai környezetvédelmi túrák szervezése” 

Előadó:  Varga Gézáné tanárnő 

 

9. Cím: „Sportturizmus, ezen belül a lovasturizmus megvalósítása a Rábaközben” 

Előadó:  Császár Antal vállalkozó 

 

10. Cím: „Európai Uniós csatlakozás Burgenlandi tapasztalatai” 

Előadó:  Dr. Somogyi Balázs, a Burgenlandi Agrárkamara Elnöke. 

 

11. Cím: „Felnőttoktatás mint a vidékfejlesztés eszköze” 

Előadó:  Dr. Kristóf János igazgató 

 

12. Cím:” Mezőgazdaság piacszabályozása az Európai Unióban” 

Előadó:  Horváth József szaktanár 

 

13. Cím:” Biotermelés szerepe az Európai Unióban, az egészséges életmód kialakításában”. 

Előadó:  Kovács Béla mérnök tanár 

 

14. Cím: Hagyományőrző kézműves mesterségek szakmai képzése, népi szakmák felelevenítése. 

Előadó:  Fábián Imre iskola igazgató 

 

Csíksomlyói Pünkösdi búcsú- zarándoklat június 5 és 11 között. 

 

15. Cím: „Teremtett világunk, a Hanság” 

Előadó:  Nagy László természetvédő 

Osli Nagyboldogasszony napi zarándoklat augusztus 15- én. 

 

16. Cím: „Média szerepe a demokráciában” 
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Előadó:  Pilhál György a Magyar Nemzet főmunkatársa 

 

17. Cím: „Magyarország, édes hazám” 

Előadó:  Budai Ilona népdalénekes énektanár 

 

Az év záró programjaként: színházi látogatás Budapesten a Magyar Színházban, ahol Márai 

Sándor: „A gyertyák csonkig égnek” című darabját néztük meg. 

 


