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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával nyert pályázati forrásból drogprevenciós programot indított egyesületünk a Zala
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
Pályázatunkban több célt jelöltünk
meg, melyek közül legfontosabb: az
egészségkárosító magatartások
visszaszorítása, a drogfogyasztással, alkoholfogyasztással, dohányzással szembeni alternatívák népszerűsítése. Továbbá, alkalmassá
tenni a résztvevőket arra, hogy személyiségük fejlődésével könnyebbé
váljon szabadulásuk után a társadalomba való visszailleszkedésük. A
dolgozói állomány részére segítséget
nyújtani a drog és más legális szereket fogyasztók felismerésére, azonosítására a szükséges beavatkozások
megtételére.
Programunk résztvevői
fogvatartottak, családtagjaik, illetve az előadásainkat biztosító dolgozók voltak.
Pályázatunk megírását az tette szükségessé, hogy munkánk során akaratlanul is tudomást szereztünk arról,
hogy a meglepően sok fiatal közül,
mennyien kerültek összeütközésbe a
törvénnyel a kábítószer miatt. Eddig
városi támogatással több kisebb
dogprevenciós programot valósítottunk meg, mely egyértelműen bizonyította tevékenységünk szükségességét.
Fontosnak tartottuk, hogy a résztvevők a prevenciós tevékenység
célcsoportjai közé ismét bekerülje-

nek, hiszen az intézetbe kerülésük
után, a droghasználó dílereknél, a
büntetőeljárás során, „elsikkad” a
szerhasználat. Büntetési idejük alatt
az elterelésük megszakad, pedig
nagy az igény arra, hogy átbeszéljük
a drogos „karrier” állomásait, beszéljünk a kábítószer-használatához vezető útról, annak okairól. Segítséget
nyújtsunk a hirtelen elvonás miatt keletkezett feszültség, egyéb tünetek
feldolgozásában. Sajnos azt is tapasztaljuk, hogy büntetési idejük letöltése
után, mennyire nehéz kikerülniük a
régi használói körből, így beilleszkedésük többszörös hátránnyal indul.
Programunk során szükségesnek tartottuk bemutatni a leszokást segítő,
visszaesést gátló, közösségi gondozók, klubok, intézmények működését, rendszerét is.
Pályázati programunk középpontjában állt, a
Segítségnyújtás, a drogokkal kapcsolatba kerülő és drogproblémákkal
küzdő egyéneknek és környezetének.
Korrekt ismeret nyújtása a droghasználat jelenlegi helyzetéről, a drogok hatásáról, veszélyeiről, a jogi következményekről.
Készségfejlesztés a kommunikáció, a
konfliktus- és stresszkezelés terén, a
felgyülemlett intézeti feszültségek az
erőszak, agresszió levezetésére.
Érzelmi nevelés az önismeret és a
csoporthelyzet révén.
Folytatás a következő oldalon
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DROGPREVENCIÓS PROGRAM
A BÖRTÖNBEN
A program egészének szemlélete és tartalma törekedett a bűnmegelőzés, a kábítószer fogyasztás megelőzése, időbeni jelzése, gyógyítása, mint elsődleges
prevenció mellett a másság felismerésére. Az elfogadás, a tolerancia kezelésére, hogy a résztvevő váljon
alkalmassá a közösségbe való visszailleszkedésre,
drogprevenciós munkára.
Elképzelésünket személyiségfejlesztő tréningekkel,
művészetterápiával, csoportterápiával, drámapedagógiával, ismeretterjesztő előadásokkal, kézműves
programokkal valósítottuk meg, melyben
együttműködő partnereink voltak:
- Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
- Zala Megyei Drogambulancia
- Zalai Bűnmegelőzési Kortárssegítő Egyesület
- egészségfejlesztő és mentálhigiénével foglalkozó
tapasztalt szakemberek, szakorvosok.
Fehér Lászlóné

programvezető

2

FOGVATARTOTTAK LEVELE
Mindketten már több mint két éve el vagyunk zárva
a külvilágtól. Örömmel veszünk részt minden olyan
programon, amivel hasznosan tölthetjük el az időnket.
Bekerülve a börtönbe az ember teljesen más értékrendű és gondolatmenetű világba kerül. Ezek a foglalkozások segítenek a valós emberi értékek megőrzésében, persze ehhez az illetőnek is úgy kell hozzá
állnia. A személyiségfejlesztő programokon lehetőségünk nyílik önmagunk megismerésére, amihez
sok segítséget nyújtanak az előadók és a szervezők.
Legkellemesebb élményünk is a programsorozathoz
kötődik. Egy felvilágosító előadással egybekötött
beszélőn vehettünk részt, ahol családtagjainkkal
olyan közelségben és kellemesen tölthettünk el egy
kis időt, amilyenre a többi beszélő alkalmával nem
volt lehetőségünk. Továbbiakban is szívesen veszünk részt minden hasonló programban, és köszönjük a szervezőknek a lehetőséget és az eddigi munkájukat.
Joy and silent Bob

EGY MÁSIK VISSZAJELZÉS
A Zalai Népfőiskolai Egyesületnek köszönhető,
hogy a Zalai Bv. Intézeten belül induló
drogprevenciós és személyiségfejlesztő programon
részt vettem. A programok számomra nagyon színesek és tanulságosak voltak. Mindezt különleges játékos feladatokkal és az előadók emelt szintű előadás módjával tudták számomra érdekessé tenni. A
jövőre nézve egyre inkább szükséges a Zalai Bv.
Intézetben tartózkodók számára.

1 %-os KAMPÁNY
Zalai Civil Szalon tagjaként több szervezettel közösen vettünk részt év elején az adó 1 %-os kampányban.
A bemutatkozó civil szervezetek által színesített
fesztivál jó alkalom volt arra, hogy személyesen
mutassuk be szervezetünk tevékenységét, illetve
hívjuk fel az érdeklődők figyelmét a honlapunkon is
(www.nepfoiskola.hu/zalainepfoiskola) megjelenő
összefoglaló anyagainkra.
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A BŰNMEGELŐZÉS ÚJ TERÜLETE: A BŰNISMÉTLÉS PREVENCIÓJA
Felgyorsult világunkban számos dolog van, amit
nincs időnk végiggondolni. Másoktól hallott, médiákban látott történetek, tudósítások sokkolnak
minket nap mint nap. „Csak velünk, a mi családunkkal meg ne történjen” kérleljük a sorsot, arra
nem is gondolva, hogy a történtek többsége megelőzhető lett volna. Nem tudjuk, mit kellene tennünk, hiszen nem készített fel bennünket senki a
veszélyekre. Az iskolában nem tanították és a
nagymama sem beszélt róla. Keressük biztonságunkat, nyugalmunkat, próbálkozunk ötletekkel,
ugyanakkor van egy szakterület, melynek feladata,
hogy különböző korosztályokat felkészítse a veszélyhelyzetekre.
A Bűnmegelőzés figyelemmel kíséri szűkebb környezetünkben történt bűncselekményeket, majd
azokat elemzi, értékeli és ajánlásokat készít a
megelőzés lehetőségeiről. A veszélyeztetett csoportok közül a „drogcsabdába” került fiatalok és
hozzátartozóik, tájékoztatását tűztük ki célul.
A pályázat keretén belül, olyan bűnmegelőzési tájékoztatást vállaltunk, mely során a családtagok is
bepillantást kaphattak drogok és kábítószerek valós, testközeli világába.
A program résztvevői meghallgatták a bűnmegelőzés rövid történetét, a kortárs-segítés fontosságát, lehetőségeit. Megismerték a legális és illegális
kemikáliákat, érintettük a büntetőjog rendelkezéseit. A fő hangsúlyt arra, helyeztük, hogy a „vele
történteket” mindenkinek végig kell gondolnia,
függetlenül attól, hogy az intézmény lakója, vagy
hozzátartozó. Az értékelést követően meg kell határozni a jövőbeni célokat, amihez segítséget lehet
és érdemes kérni a családtól, segítő szakemberektől, szervezetektől.

1%

A bűnmegelőzési-segítőknek, pedig feladatunk,
hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy
a bűnismétlés ne következzék be.
Az előadás tapasztalatai alapján elmondhatjuk,
hogy minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy
a „drogveszélyekről” reálisan tájékoztassuk az
embereket, legyen az volt fogyasztó, vagy hozzátartozó.

A programelem végén az érdeklődők megtekintették a drogvilágot bemutató prevenciós kiállítást,
majd megbeszélték egymással a hallottakat.
A Zalai Bűnmegelőzési Kortárssegítő Egyesület
nevében köszönjük a bemutatkozási lehetőséget a
Zalaegerszegi Büntetés-végrehajtási Intézet vezetésének és a Zalai Népfőiskolai Egyesületnek.

KÖSZÖNET AZ ADÓFORINTOKÉRT

1%

A Zalai Népfőiskolai Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkezve, egyesületünket jelölték meg kedvezményezettként.
A befolyt 112 637 forintot célkitűzésünknek megfelelően, Börtön Népfőiskolai programunk folytatására
fordítjuk.
Bízunk jövőbeni támogatásukban!
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EGYÜTT EGYMÁSÉRT...
című drogprevenciós projekt keretében szerettünk volna egy előadásaiban egymásra épülő programsorozatot
megvalósítani. Már a pályázat írásakor is megfogalmazódott az a cél, hogy a különböző szakemberek bevonásával minél több, és hasznos információt adjunk a
résztvevőknek. Az induló program a fogvatartottak körében nagy érdeklődést váltott ki, így nem okozott gondot a résztvevők kiválasztása.
A projekt szervezőjeként részt vettem a foglalkozásokon trénerként, hallgatóként, esetenként a csoport tagjaként is.

Az előadók azonos témáról, többször, más-más szemmel, a hallgatókra gyakran mély benyomást téve tartottak előadásokat.
Bevallom sok-sok új hatás, érzés kerített hatalmába
egy-egy foglalkozás alatt vagy után. Ezek az emberek,
akikkel most kapcsolatba kerültem, mind érintettek
voltak. Fogyasztóként komoly tapasztalattal, sok információval rendelkeztek. Az általuk fogyasztott szerek
hatásairól nyíltan és őszintén beszéltek. De amikor pl.
az alkohol, a cigaretta, a kávé stb. sorolhatnám a többi
drogokat is, melyeknek az egészségre, saját vagy környezetükre tett hatásait vizsgáltuk, néha olyan mély
érzéseket fogalmaztak meg, hogy megdöbbentő volt
hallgatni is. Emlékszem hasonló történt, amikor egy
alkalommal, egy korábbi drogprevenciós csoporttal
közösen néztük meg a „Rekviem egy álomért” című
filmet. A négy szereplő sorsát „tisztán, szer nélkül”
figyelemmel kísérve, hihetetlen volt látni az alkalmanként döbbenetet sugárzó tekintetüket. Elmondásuk szerint, mélyen megrázta ez a film őket, amit egy hosszú
csoportos beszélgetéssel zártunk le. A mostani előadások során is sokszor éreztem ezt, amikor a csoport
egyes tagjai által elmondott példákat saját életükre vetítették le. Ezeket az eseteket a környezetük által megélt eseményekkel hasonlították össze. De előfordult az
is, hogy a felszínre hozott problémákat, a négyszemközti egyéni beszélgetések keretében folytattuk tovább.
Az egyes előadások során folyamatosan próbáltuk az
általunk feltett kérdésre megadni a választ: KI VA-

GYOK ÉN? De kerestük a választ arra is, hogy MI A
SZEREPEM? HOL A HELYEM A VILÁGBAN? A
csoporttól tudom, hogy sokszor fogalmazták meg előadást követően maguknak ezt a kérdést. Azt viszont
biztosan tudom, hogy az utolsó személyiségfejlesztő
tréningen, egy kellemes halk zene kíséretében, választ
adtak önmaguknak az általam is feltett kérdésre, hogy
KI VAGYOK ÉN?
A programot lezárva biztos vagyok abban, hogy kitűzött célunkat elértük, hiszen a résztvevők sok ismerettel lettek gazdagabbak, ami lehetőséget teremtett arra,
hogy átértékeljenek dolgokat, melyek megváltoztathatják kisiklott sorsuk, életük alakulását. Többen ezt úgy
fogalmazták meg, hogy most a külvilágtól elzárva értették meg, ismerték fel, az őket körülvevő világ értékeit, melyeket a jövőben szeretnének megőrizni, tovább erősíteni. Ezek a megszerzett értékek: a család,
munka, barátok, szórakozás, mindaz a lehetőség, ami
mellett eddig egy téves úton elmentek.
Ezért igaz a program címe is, ami azt fejezi ki, hogy
ma már csak közös összefogással tudunk segítséget
nyújtani ezeknek az embereknek. Az összefogás alapja
az a kölcsönös bizalom, az együttműködés, melynek
úgy érzem régóta élvezője, birtokosa vagyok a zalaegerszegi bv. intézet fogvatartottjai körében.
Ez a bizalom lehetővé teszi, hogy őszintén tudjunk beszélni, sok esetben a legszemélyesebb gondokról,
problémákról is, rácsokon innen, és túl.
Fehér Lászlóné

SZERETNÉK BOLDOG LENNI
Szeretnék boldog lenni,
igazán boldog ebben a nyomorúságos
mostoha világban,
De akárhogy is próbálom, nem megy ez
nekem, hiába is várom…
Várom a percet, várom az órát, mikor majd
felhőtlenül szerethetek,
de ez még érzem oly messze van,
lehet, addigra túl késő lesz, s a reménytelen
várakozásba belebetegedek…
Nem találom sehol a helyem, néha már
úgy érzem, teljesen elvesztem.
De tudom, erősnek kell lennem, hiszen az
élet, egy végtelen, soha véget nem érő harc,
a haldoklóval szemben.
Félek az élettől, mikor elgondolkozom azon,
mi lesz velem, ha vesztek: mert ha így
történik, amíg élek, csak egy megbélyegzett
senki leszek…
Shelby
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KÉPES BESZÁMOLÓ
Azt gondolom, hogy lenne mit bemutatnunk képekben,
amit a pályázat kiírója el is vár tőlünk, de ez nem az a
hely, ahol csak úgy szabadon fotózgathatunk. Persze
nem is ez a célunk, hanem az, hogy egy-egy emlékezetesebb pillanatot örökítsünk meg programunk megvalósításának hitelesítéséül. Ebből mutatunk be Önöknek
néhányat:
•
Intézeti munkánk során első alkalommal került
sor arra, hogy a parancsnok úr engedélyével olyan ismeretterjesztő előadást szervezzünk, amit a
fogvatartottak hozzátartozóikkal közösen hallgathattak
meg. Ilyen volt a Zalai Bűnmegelőzési Kortássegítő
Egyesület programja, ahol a drogok káros hatásairól
beszélt az előadó.
Az előadás hangulata furcsa érzést váltott ki mindenkiben, hiszen egyszerre volt jelen a találkozás öröme, és
a téma iránti kíváncsiság. Az örömöt tovább fokozta,
hogy a csoport tagjai az előadást követően rendkívüli
beszélgetési lehetőséget kaptak.

Hat alkalommal szerveztünk előadásokat a
szenvedélybetegségekről. A téma azonos volt, de az
előadók szakterületüknek megfelelően egy-egy témakört mélyebben dolgoztak fel. Kiemelt téma volt az
alkohol, annak testi-lelki tünetei, az alkoholbetegség
szociális következményei. Másik nagy terület volt a
kábítószer káros hatásainak elemzése. A fogyasztás
kockázati tényezői, a használat okai, következményei.
Sokakat érintett meg a játékszenvedélyt, Internet függőséget, munka mániát, vásárlási mániát bemutató
előadások is. Beszéltünk még a munka egészségre
gyakorolt hatásáról. A munkanélküliség és a munkahely körüli bizonytalanság problémáiról. A barátság és
a társadalmi összetartozás szerepéről.
Mégis azt gondolom, hogy a drog témája keltette fel
legjobban az érdeklődésüket, talán azért is, mert ezzel
való érintettségük a legnagyobb.

♦

A
képen
Vargáné Csóbor
Lujza
előadás
közben.

A művészetterápia eszközével a csoport tagjai
több alkalommal próbálták meg más és más hatást kiváltó zenére, ecsetjeikkel, aztán szóban elmondani az
elmondhatatlant. A zene által keltett különböző hangulatban készült rajzaink alapján engedtünk bepillantást legbelsőbb énünkbe. Féltett, talán még önmagunknak sem megfogalmazott gondolatainkat, osztottuk
meg egymással.
Nem születtek korszakalkotó művek, nem fedeztünk
fel tehetségeket azok közül, akik gyermekkoruk óta
talán nem is fogtak ecsetet, viszont, gazdagabbak lettünk sok-sok élménnyel.
•

Közösen megfestettük, megbeszéltük a zene által keltett érzéseinket.

A csoport résztvevői nagyon örültek a kézműves foglalkozásoknak, ahol kipróbálhatták a korongozást. Megismerhették az agyag jótékony, feszültséget
oldó, egyéni kreativitást fejlesztő hatását. Elmondásuk
szerint „kiszabadulva a zárkából” jól érezhették magukat.
•

Bízom abban, hogy előadásainkkal sikerült egy lépést
tennünk a szenvedélybetegségek csökkentése érdekében.
Fehér Lászlóné
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„SZOCIÁLIS MUNKA EGY KICSIT MÁSKÉPP”
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét dolgozhatok
a börtön falain belül és segítséget nyújthatok a
fogvatartottaknak, akikkel már a korábbi programok kapcsán találkoztam.
A Zalai Népfőiskolai Egyesület az új kezdeményezésével, a drogprevenciós programmal egyfelől fejlődési lehetőséget biztosít a raboknak, másrészt segíteni a beilleszkedésüket.

től szabadulni kívánva idejüket zárt intézményben
töltik, és ezzel egy időben vállalják az önmagukkal való szembesülést, hogy választ találva létük
alapvető kérdéseire megvalósítsák azt, ami a sorsuk felszíne alatt lehetőségként bennük rejlik. Az
ilyen körülmények között végzett tréningek és segítő beszélgetések az önmegismerés és változtatás
belső előfeltételét teremtik meg.
.
A drogprevenció keretében végzett szociális munkám legfontosabb célkitűzései olyan készségek,
jártasságok elsajátíttatása, melyek hozzá járulnak
az egészségkárosító magatartásformáktól mentes
élet kialakításához, társadalmi követelményeket
kielégítő értékrend kialakításához. A szociális
munka módszereivel a döntéshozatal, felelősségvállalás tudatosítása, valamint az önismeret elmélyítése történik, ezzel összefüggésben olyan módszer elsajátíttatása is, mely növeli az önismeretet
és a tudatosságot.

A program több elemből áll, amelynek keretében
olyan prevenciós szolgáltatások vannak, amelyek
komplex módon a személyiségfejlesztés- problémamegoldás- művészetterápia- segítő beszélgetés
tengelyében fogalmazódnak meg és hűen reflektálnak a fogvatartottak szükségleteire.
A tréningek és az egyéni beszélgetések célja egy
újfajta szemlélet kialakítása és az erőszakmentes
megoldási alternatívák bővítése . A foglalkozások
pozitív fogadtatásra találtak a rabok körében. A
program kiindulási pontja az, hogy a gyakorlatok
és a játékok során lezajló tanulási, szocializálódási
folyamat szabadulásuk után segíthet a
fogvatartottaknak a társadalomba való visszailleszkedésben.
A drogproblémákkal, szenvedélybetegséggel küzdő embereknek nagy szükségük van a fenti segítségre a börtön falain belül is. A fogvatartottak,
akik büntetésüket töltve vagy káros szenvedélyük-

Az egyéni szociális munka keretében feltérképezem a családi körülmények alakulását, a
fogvatartottak társas kapcsolatait, az önálló életkezdés problémáit és a választott megoldási módokat. A segítő beszélgetés keretében képet kapok
a deviáns megnyilatkozási formákról a
fogvatartottak eddigi életútjában.
A szociális munka segítségével klienseim mélyebb önismeretre tehetnek szert és megtanulhatják, hogyan lehet természetes módon, saját erőből
megbirkózni a nehézségekkel.
A börtönben végzett segítő munkám során a
fogvatartottak számomra ugyanolyan emberek,
mint bárki a kinti világban. Azt gondolom, érzik
az elfogadást részemről, mert végig tisztelettel
fordulnak felém. A közös munka során sokat tanultunk/tanulunk egymástól, és egyre inkább hiszem, hogy azt, aki valami miatt megcsúszott az
életben, nem úgy téríthetjük jó útra, ha még inkább a földbe tiporjuk, hanem az örök, pozitív értékek megmutatásával.
Lipóczki- Török Veronika
Szociálpolitikus, Szociális munkás
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„A BÖRTÖN ABLAKÁBA SOHA NEM SÜT BE A NAP…”
Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi
érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és
még sok más, így a Szeretet is.
Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a
sziget süllyed, ezért valamennyien előkészítették
hajóikat és elhagyták a szigetet.
Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni.
Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért
imádkozott. A Gazdagság egy luxushajón úszott el
a szeretet mellett.
Megkérdezte: - Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
- Nem, nem tudlak!
A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs
már hely számodra!
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki
egy csodaszép hajóval közeledett:
- Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
- Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni! - válaszolt a
Büszkeség - mert itt minden tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!
Hát a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen
előtte hajózott el:
- Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
- Oh, Szeretet - mondta a Bánat -, én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon!
A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de
olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta Szeretet kérését.
Hirtelen megszólalt egy hang:
- Gyere, Szeretet, én elviszlek téged!
Aki megszólalt, egy öregember volt. Szeretet
olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette
megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek,
az öreg elment. A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást:
- Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?
- Az Idő volt - mondta a Tudás.
- Az Idő? - kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az Idő?
A Tudás válaszolt:
- Mert csak az Idő érti meg, milyen fontos az életben a Szeretet!

Drámapedagógusként tíz éve foglalkozok óvodásokkal, kis-és középiskolásokkal, sérült vagy nehézséggel küzdő gyerekekkel. Pár éve felnőtteknek is tartok tréningeket.
2009 szeptemberében vitt engem, a fent említett
szeretet a Várkör 4.-be. Kicsit féltem, hogyan fogadnak majd a speciális körülmények között élő
férfiak. De ez a félelem csak pár percig tartott. Sikerült közösen hidat építenünk köztem és az elítéltek között, hiszen mindannyian csak emberek vagyunk. Hibákat is követünk el néha, ki kisebbeket,
ki nagyobbakat. De mindig lehet helyesbíteni, kiköszörülni a csorbákat. Van, akinek ez már egyedül is megy, mint a karikacsapás, van, akinek segítő kezet kell nyújtani.

A ki vagyok én című drámafoglalkozások alkalmával a magunkra való ébredést kíséreltük meg. A
drámapedagógia erejében bízva reménykedek,
hogy a résztvevőkben megcsendült valami hang,
mely megsegíti őket útjuk keresésében.
Soha nem fogom feledni hálát sugárzó, szomorú
tekintetüket. Bízom benne, hogy akkor és ott Ők is
úgy érezték, azokban a pillanatokban mégis besütött a nap a börtön ablakába.
Vas Éva

Programjainkról bővebben honlapunkon tájékozódhat:

www.nepfoiskola.hu/zalainepfoiskola/

Za l a i K a p o c s

2 0 0 9 . 1 . s zá m

Zalai Népfőiskolai Egyesület 2008 évi mérlege
Adószám: 19267371-1-20
Adatok e Ft-ban

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Eszközök összesen

68 Saját tőke
1 077 Kötelezettségek
1 145 Források összesen

1 145
0
1 145

Zalai Népfőiskolai Egyesület
Adószám: 19267371-1-20
Közhasznú eredménykimutatás 2008 év
Adatok e Ft-ban

A Összes Közhasznú tevékenység bevétele
B Vállalkozási tevékenység bevétele
C Összes bevétel
D Közhasznú tevékenység ráfordításai
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F Összes ráfordítás
G Tárgyévi pénzügyi eredmény
H Nem pénzben realizált eredmény
I Adófizetési kötelezettség
J Tárgyévi vállalkozási eredmény
K Tárgyévi közhasznú eredmény

-

Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege:

14 019
14 019
14 015
14 015
326
322
4

2008-ban egyesületünk pályázati úton 14 019 000 Ft
bevételt ért el.
A támogatásokkal a projektjeinkben megfogalmazott
célok megvalósításán kívül, az egyesület működését
biztosítottuk.
Kiemelt szakmai tevékenységeink: Börtön Népfőiskolai programjaink megvalósítása
Konferenciák szervezése
Az egyesület 20 éves évfordulójának megünneplése
További feladat volt még: a partneri kapcsolatok erősítése, egyesületi tagok számának növelése, a Zalai
Kapocs című lapunk megjelenése.
Az egyesület gazdálkodását a közgyűlés elfogadta, a
Zala Megyei Főügyészség törvényességi szempont-

138

Címzett:
Keszei László András: FEKETE VIRÁG

Zalai Kapocs

A Zalai Népfőiskolai Egyesület lapja
Kiadja: a Zalai Népfőiskolai Egyesület  Felelős
kiadó: Dr. Szinku Mihály  Szerkesztő: Fehér
Lászlóné  Szerkesztőség címe: 8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi D. u. 10  Tel.:06/92 598-427  Fax:
06/92 598-426  Nyomdai munkák: Gura Nyomda,
Zalaegerszeg 
email: zalanep@t-email.hu 
Honlap: www.nepfoiskola.hu/zalainepfoiskola

A kiadvány megjelenését támogatja A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium
Pályázati azonosító: KAB-PR-08-C-0069
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A repülést hagyd a madarakra,
Ha a magasba jutsz, az még nem
Mennyország.
A fű, a tű s a cigaretták
Nem rejtik meg a titkok titkát.
Hamar tűnik a könnyen jött álom,
Nyakadra ül majd a félelem.
Ketrecét rázza a hamis szabadság
És fáj majd és üvölt a csend.
Nincs barát a bajba, ne reméld,
Szobád ajtaját senki nem nyitja rád,
Eltűnsz, elhervadsz idő előtt,
Mint a többi százezer fekete virág.
Fekete madár a rózsaszínű álom,
Halál mosolyog a tűk hegyén.
A rossz füvek mérge hűtlen szerető,
NE AKARD, HOGY FEKETE VIRÁG
LEGYÉL!

