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Kedves Olvasó!

Marosvölgyi László

Ön a Zalai Kapocs 2005-ben újra indított, és megújult
első számát tartja a kezében. Jövőben terveim között
szerepel, hogy negyedévente eljuttassam Önhöz.
Szeretném a lap hasábjain keresztül közelebb vinni és
bemutatni tevékenységünket.

FENYŐFA

Kopogok az ablakon,
zöld fenyő vagyok.
Az egész családnak
békés jónapot!

Magamról röviden:
Fehér Lászlóné vagyok, közigazgatásban dolgoztam.
Másfél éve kerültem a Zalai Népfőiskolai Egyesülethez
szervezőként, majd 2005. január 1-től az egyesület
titkára lettem. Nehéz feladatra vállalkoztam, hiszen
egy nem működő népfőiskolát kellett elindítanom.
Kerestem a kapcsolatokat, a lehetőségeket, azt is
mondhatom az év végéhez közeledve, hogy sikerült
megtalálni, melyről a lap hasábjain keresztül számolok
be Önnek.

Szép fenyőfa díszítsd a
szobát, szép díszeket,
szaloncukrot, mi
rakunk reád.
Csillog az ágad,
körülüljük a szép fát,
És azt mondjuk, fenyőfa
te vagy oly csodás!
Zöld fenyőfán gyertyák gyúlnak,
asztalokon finom ételek vannak.
Koccintunk egymással, áldott
karácsonyt kívánunk a
családnak!

Fehér Lászlóné
titkár
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Út az ötlet születésétől a megvalósulásig
Börtönprogram Zalában is
Alig egy – két hete kerültem a Zalai Népfőiskolai
Egyesülethez, amikor egy meghívót kaptam a IV.
„Ezerarcú Népfőiskola” Szentendrén megrendezett
országos tanácskozására. Örültem is, meg nem is, hiszen
senkit sem ismertem, de még a szervezetet, sőt az
elnökünket sem. Kaptam egy időpontot, hogy ekkor itt
találkozom dr. Szinku Mihállyal és Kun Ernőnével
(akikkel együtt utaztam), és egy nevet Nagyné Kiss
Mária, akit keressek meg, hogy vegyen a szárnyai alá, és
beszélgessek vele.
Ma is emlékszem az utazásra, az évszakhoz képest
nagyon hideg, esős idő volt.
Délután indultunk és a szakadó esőben csak este
érkeztünk meg. Amikor bekapcsolódtunk a programba
éppen az úgynevezett „Jó gyakorlatok” ismertetése volt.
A rendező felszólította akkor még nem ismert Nagyné
Kiss Máriát programja bemutatására. Tőle hallottam
először a Börtön Népfőiskolai programról. Ma sem
tudom igazán megfogalmazni, hogy mi, – talán az
előadás módja, talán a feladat, talán a lehetőség, ami a
Zalai Népfőiskolai Egyesület újbóli elindítását
jelenthetné – fogalmazódott meg bennem a gondolat,
hiszen Zalaegerszegen is van egy előzetes ház, ahol én is
megvalósíthatnám ezt a programot. Döntésemről
azonnal tájékoztattam elnökünket, aki meglepődött, de
szabad kezet adott a megvalósításra.
A konferenciáról hazatérve lázas munkába kezdtem, ami
időnként meg -meg torpant, mert a nyári szabadságolási
időszak alatt nehéz volt a kapcsolatok kialakítása.
Ősz lett, amire eljutottam a Zala Megyei Önkormányzat
közbiztonsági munkatársához, akitől megtudtam, hogy
egy sajnálatos baleset következtében létrejött nyár
közepén egy Együttműködési Megállapodás a Zala
Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Büntetésvégrehajtási intézet között, a visszaeső bűnözés
megelőzésére, a szabadulás után a társadalomba való
beilleszkedés elősegítésére, amiből addig semmi sem
valósult meg.
Nagyon örültem az önkormányzati kapcsolatnak, mert
ekkor egyesületünk hihetetlenül rossz (pénz, feladat
nélküli, működés képtelen) helyzetben volt.
Az Önkormányzattal kötöttem egy Partnerségi
Megállapodást, melynek keretében kezdtem el a munkát.
A megállapodás lényege az anyagi támogatás volt.

Aztán felcsillant a remény, mert találtam egy pályázatot,
melyet a Nemzeti Felnőttképzési Intézet írt ki a
„Társadalmi
szervezetek
felnőttképzést
segítő
tevékenységének támogatására”. Ebben a pályázatban
tudtam elképzelni a Zalaegerszegi Börtön Népfőiskolai
program megvalósítását.
Óriási volt a felelősség:
• mert, életem második pályázata volt (NCA, NFI,
amiket aztán megnyertem)
• mert, ez jelentette az elindulási lehetőséget, a
munkát
• mert, ma már tudom, hogy ez jelentette a jövőt.

Nagy volt a felelősség azért is, mert segítség nélkül
egyedül kellett kitalálni, megvalósítani egy programot.
Aztán rájöttem, hogy mégsem vagyok egyedül. Felhívtam
Marikát Szolnokon és a segítségét kértem. Hosszan
beszélgettünk telefonon, aztán egy hirtelen ötlettel azt
mondta: „tudod mit, holnap úgyis órám van az
intézetben, gyere le, és személyesen megbeszéljük”. Igent
mondtam, és másnap a Megyei Önkormányzat
kisebbségi tanácsnokával, Vajda Lászlóval útnak is
indultunk. Ismét furcsa érzés kerített a hatalmába, mivel
nem ismertem Lacit féltem a hosszú úttól, és hát még
nem voltam börtönben.
Mire Szolnokra értünk elmondtam elképzeléseimet,
terveimet nagyon jó volt, hogy teljesen egyformán
gondolkodtunk és terveztük a jövőt.
Szolnokon találkoztunk Marikával, és együtt kerestük fel
a parancsnok urat, aki már várt bennünket. Ő foglalta
össze az elmúlt hat éves munkájukat. Beszélt induló
kudarcaikról, de büszkén mondta, hogy ma már csak
eredményeik vannak. Nagyon örültem, hogy egyeztetés
nélkül is azonos volt az elképzelésünk. Ezután került sor
az intézet bemutatására. Hihetetlen volt számomra, hogy
hol vagyok, ami jelezte: talán csak a remegő lábam, a
rácsos ablakokon besütő nap, na és az osztályterem felé
haladva a Marikát barátságosan köszöntő rabruhás fogva
tartottak. Egy terembe értünk, ami ízlésesen volt
berendezve, könyvekkel teli polcok, a falon térképek,
szekrények, melyben általános iskolai és egyéb könyvek,
különféle eszközök jelezték az itt folyó munkát. Mi is itt
beszélgettünk, itt kaptam ötleteket, tanácsokat és
valójában innen indul el a munkám.
Késő délután indultunk haza, kavarogtak bennem a
különböző érzések, de mire Zalaegerszegre értünk csak a
következő időszak feladatait láttam.

Másnap időpontot kértem a Zalaegerszegi intézet
parancsnokától, dr. Rózsás János úrtól, aki azonnal
fogadott (a kisebbségi tanácsnok és a közbiztonsági
munkatárssal együtt). Tájékoztattam elképzeléseimről,
engedélyt kértem a pályázat megírására (arra, hogy
munkánkat befogadja), és hogy találkozzak a fogva
tartottakkal,
akiknek
bemutattam
egyesületünk
munkáját, elképzelésemet az intézetbeli munkáról és egy
kérdőívet indítottam útjára, hogy részt vennének-e a
programban és milyen témakörök érdekelnék őket.
Nagyon jó érzés, hogy első perctől élvezem a parancsnok
úr és munkatársainak támogatását. Nagyon örültem
annak is, hogy az akkori kis létszámhoz viszonyítva 32 fő
jelentkezett a képzésre. Kiderült, hogy informatika, jog,
nyelv, történelem témakörben szeretnének előadásokat.
Mivel a szervező munkával párhuzamosan már írtam a
pályázatot, szinte naponta jártam be az intézetbe és
egyeztettem, tervezgettem Szalai Tamás nevelővel, aki a
segítőtársam volt a program elindításában. Néhány
alkalom után azt vettem észre, hogy elmúlt a félelmem,
már nem zavar az, hogy hol vagyok. Az őrök, a fogva
tartottak megismertek, és tudták miért jöttem.
Tamással még egy alkalommal jártam a szolnoki
intézetben, ennek a látogatásnak a célja az volt, hogy
intézeti szemmel nézzék meg a Szolnokon folyó munkát.
A kérdőívek alapján azt láttam, hogy teljesen más
feladatot kell végeznem, mint Szolnokon, mivel képzett,
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sok esetben csupán felsőfokú iskolájukat be nem fejező
fiatalokkal álltam szemben.
November végén volt a pályázat beadási határideje.
Innen nehezen telt az idő, de azért nem állt meg.
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2005. február 15-én ünnepélyes megnyitó keretében
Zalaegerszegen így elindult el a Börtön Népfőiskolai
program.

Zalaegerszeg, 2005. augusztus 24.
Ígéretemhez híven, és a várható együttműködés
reményében karácsony előtt egy filmet vittem be kalács
és tea kíséretében, amit együtt néztünk és beszéltünk
Fehér Lászlóné
meg. Nagy örömet szereztem a programmal, melynek
a Zalai Népfőiskolai Egyesület titkára
célja részben a fogva tartottak bizalmának elnyerése volt.
Peter Weir Holt Költők Társasága című alkotását
A cikk a Magyar Népfőiskolai Társaság 2005. őszi
vetítettük le. Ez a film lehetőséget adott a beszélgetés
számában jelent meg
kapcsán az egyéni megközelítésre. Jellemeztük John
Keatingent mint tanárt, és módszereit, beszélgettünk
Neil diák tragédiájáról, a tradíció, becsület, fegyelem,
kiválóság
jelentőségéről.
Hogyan kellett viselkednie, hogy
Népfőiskola a rácsok mögött
ezeknek az elveknek, szülői
elvárásoknak
meg
tudjon
Zalaegerszeg (házso) -A zalai Népfőiskola első tanévnyitójának lehettek részesei
felelni.
tegnap délután a Zala Megyei Büntetés-végrehajtó Intézet azon lakói, akik
Érdekes volt, bár akkor még
jelentkeztek az egyesület három és fél hónapig tartó kurzusaira. -Múlt évben a
csak kóstolgattuk egymást, és az
megyei közgyűlés felhatalmazása alapján a Zalai Népfőiskola Egyesülettel
idővel
is
nagyon
kellett
kötöttünk egy együttműködési megállapodást, miszerint az egyesület különböző
gazdálkodni, mert a film több
programok szervezésében nyújt segítséget -mondta dr. Rózsás János, a büntetésmint kétórásra nyúlt.
végrehajtó intézet parancsnoka -Azt remélem, hogy ez a periódus egy hosszú

Január végén végre az NFI
folyamat kezdete. Azt szeretnénk elérni, hogy rendszeresen, akár évente többször
közzé tette a nyertesek listáját, s
is lehetőségünk legyen ilyen programok lebonyolítására. Itt gyakran változik a
mivel a Zalai Népfőiskolai
létszám, mégis szükségét érezzük annak, hogy az itt töltött időt hasznosan töltsék
Egyesület is szerepelt a listán,
el az ide kerülő emberek.
elkezdődhetett
a
program
indításának az előkészítése.
Szolnokon már hat éve működik az a programsorozat, amit most Zalaegerszegen is

szeretne megvalósítani a Zalai Népfőiskola Egyesület. Az országban ez idáig
Órarendet
készítettem,
mindössze három büntetés-végrehajtó intézményben került sor olyan
egyeztettem
az
előadókkal,
programsorozatra, amit a Magyar Népfőiskolai Társaság szervezett a bentlakók
pontosítottam az időpontokat,
számára. Az előadások alkalmával alapfokú ismereteket szerezhetnek a „hallgatók“
csoportokat alakítottunk stb.,
informatikából, jogi ismeretekből, megfelelő képet kaphatnak a zalai vonatkozású
szóval
lázasan
történelmi eseményekről. Személyiségfejlesztő, készségfejlesztő és önismereti
dolgoztam/dolgoztunk, hogy az
tréningek alkalmával készülhetnek fel a résztvevők a munkahelykeresési
előttünk
álló
feladatokat
nehézségek leküzdésére, az újrakezdéskor előforduló esetleges társadalmi
hibátlanul megvalósítsuk.
konfliktusok megoldására, valamint megismerkedhetnek többek között a cigányság
történetével, helyzetével, illetve a roma szokásokkal és hagyományokkal.
Gondot okozott az eszközhiány,
ezért megkerestem a Zala
-A február közepétől május végéig tartó kurzusok várhatóan kisebb létszámú
Megyei Munkaügyi Központ
csoportokban zajlanak, amiket tizenegy előadó tart majd a büntetés- végrehajtó
igazgatóját, Kiss Ambrus urat,
intézet falai között a bentlakók számára - tudtuk meg az Zalai Népfőiskola
akitől 10 db számítógépet és 5
Egyesület újonnan kinevezett titkárától, Fehér Lászlónétól.
db nyomtatót kaptam. A
gépeket a parancsnok úr
Zalai Hírlap 16.02.2005
engedélyével egy külön (frissen
festett) helyiségbe telepítettük,
ezzel megteremtődött, a fogva
tartottak nagy örömére az
informatikai képzés lehetősége.
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Az Egyesület 2005. évben megvalósított programjainak képes
képes beszámolója:
•

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága évenként írja ki
pályázatát Művészeti Ösztöndíjra, tehetséges
fiatalok részére.
Eddig szülőként három alkalommal, ebben az
évben tevékenységünkhöz illeszkedően a Zalai
Népfőiskolai Egyesület nevében, a város
támogatásával rendeztem az ifjú tehetségek
munkáit bemutató színvonalas kiállítást.
Munkáikban három hétig gyönyörködhettek a
színház látogatói.

Börtön Népfő
Népfőiskolai program
2005. február 15-én ünnepélyes keretek között
kezdtük meg a munkát az intézet falai között.
Heti négy alkalommal, napi két órában, tizenegy
előadóval,
hét
témakörben
tartottunk
előadásokat.
Informatika,
történelem,
munkajog,
büntetőjog,
alkotmányos
jog,
készségfejlesztő és önismereti tréning, roma
érdekképviselet.
Nagyon jó érzés volt megtapasztalni az
érdeklődést, minden témából voltak kérdéseik,
részt vettek a munkában.
A program időszakához kapcsolódóan három
eseményről emlékeztünk meg.
• Történelmi vetélkedővel egybe kötve, a
márciusi eseményekről.
• Magyar és roma húsvéti szokásokról.
• Április 11-én, a Költészet Napján
szavalóversenyt rendeztünk József Attila
születésének
100.
évfordulója
alkalmából.
Nagyon jól sikerültek ezek a programok, amit az
is bizonyít, hogy egy versmondó nem csak
előadta az általa választott verset, hanem
bemutatta a vers keletkezésének körülményét is.
Érdekes volt az is, ahogyan értékeltünk,
külön a fogvatatottak és a zsűri, de a
véleményünk megegyezett. A versmondók
könyvjutalomban, illetve a számukra oly fontos
intézeti külön jutalomban részesültek (plusz egy
óra láthatás, telefonálási lehetőség, dicséret)
Május 31-én ünnepélyes keretek között
fejeződött be a program.

•

•

2004. évi Mű
Művészeti
vészeti Ösztöndíjasok Kiállítása
Kiállítása

Sport programok a Bv. Intézetben
Május végén tettem egy ígéretet, hogy a
megkezdett munkát folytatom, amikor a
pénzügyi
lehetőséget
megteremtem.
A
megszerzett bizalom, együttműködés és a
közösen megfogalmazott kérésnek eleget téve a
Zala Megyei Közgyűlés támogatásával sport és
kézműves program sorozatot valósítottunk meg,
a ZM Sport és Labdarúgó Szövetség
munkatársaival.
Nagy érdeklődés előzte meg ezeket az
eseményeket.
o A lányok és asszonyok részére nagy-nagy
örömükre három alkalommal, aerobikot
tartottunk napi egy órában. Hihetetlen volt
látni a foglalkozást megelőző készülődést.
Kipakolás, felmosás és irigykedés a (fiúk
részéről). Aztán megszólalt a zene és
Viktória, megszűnt a külvilág, csak az
számított, hogy szakember irányításával
mozoghatnak.
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Sorjátékok, fogvatartott és elítélt férfiak
részére az intézet udvarán.
Ez is egy olyan nap volt, amit szavakkal
nehéz
megfogalmazni.
Izgatottan
készültünk, ők azért, mert nem tudták
milyen programot viszünk, mi pedig azért,
mert a sportos társaim először voltak az
intézetben, és azért is, hogy jól sikerüljön a
program.
Gyönyörűen sütött a nap október közepén, a
fogvatartottak atlétára vetkőzve élvezték a
játékot. A csapatok önfeledten játszottak és
versenyeztek egymással. Aztán történt
valami a két játék közötti szünetben: a
játékvezető szabad mozgásra szólította fel a
résztvevőket.
Legnagyobb megdöbbenésünkre, az intézet
udvarra vonatkozó szabályait betartva, sorba
rendeződtek és elindultak a megszokott
úton…
Megdöbbenésünket csak a következő játék
oldotta fel.

•
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December 15-én karácsonyra készülve kézműves
foglalkozás volt.
Ajándékokat készítettünk a család tagjainak,
illetve a közös karácsonyfára, gyékény alátétet,
nemez labdát, képeslapot, tasakot. A munka
közben jókat beszélgettünk, nevetgéltünk.

A program olyan jól sikerült, hogy még ezen
a napon engedélyt kaptunk arra, hogy egy
hét múlva kispályás focit rendezzünk.
o

Volt még egy program, aminek már volt
előzménye: a sakkverseny.
Ruszin
Tibor
és
a
Csuti
Sk.
közreműködésével az intézet könyvtárában
rendeztük meg. A terembe belépve a
felállított táblák várták a 20 versenyzőt, akik
több fordulón keresztül játszottak egymással
és a mesterrel.

•

Művelő
velődés hete – tanulás ünnepe
Folytatás a 7. oldalon!

•

Kiemelt programjainkon túl egyesületünk elnöke, Dr.
Szinku Mihály több témakörben tartott előadást, pl.
Deák életéről Kövesden, állategészségügyről
Káváson, méhész témakörben a Gönczi ÁMK-ban.
Fehér Lászlóné

2005. évi nyertes pályázatok, támogatások:
o
o
o
o
o
o
o
o

Nemzeti Felnőttképzési Intézet: Börtön Program
Nemzeti Civil Alap: Működési támogatás
Matáv : 1 éves ingyenes szélessávú internet hozzáférés
Magyar Népfőiskolai Társaság Támogatása
MNT : Kávási Népfőiskola programjának támogatására
Zala Megyei Önkormányzat támogatása működésre, programra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város támogatása: börtön programra, kiállításra
Zala Megyei Munkaügyi Központ: bértámogatása

o

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: Vissza a társadalomba projekt, melyről bővebben a következő
számban számolunk be.
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BESZÁMOLÓ

Az egyesület gazdálkodását röviden a
közgyűlésre kiadott beszámoló alapján
mutatjuk be.

Időszak: 2004.01.01-2004.12.31.
4 269 165

BEVÉTELEK (1+…+6)
1. Pályázati bevétel

3 320 516

2. Tagdíj bevételek

8 000

3. Oktatás bevétele (Zala-Kar Kht)

12 170

5. Kamatbevétel

9 596

6. Egyéb bevételek

18 883

KIADÁSOK (I + II + III+ IV)

3 478 513

I. Bérjellegű kiadások (1+3)
1.Bérköltség
2. Bérjellegű kifizetések
3. Járulékok

1 435 245

2.Anyagköltség

360 578
211 467
63 935
1 763 801
1 170 000
31 508

3. Oktatás, továbbképzés

131 000

4. Helységbérleti díj

35 000

5. Tagsági díj (MNT)

7 200

6. Postaköltség
7. Karbantartási költség
8. Különféle egyéb ig.bevett szolgáltatás
9. Egyéb kiadások
IV. Egyéb nem pénzforgalmi kiadás

Tárgyévi eredmény

2004.

Egyesületünk - 2004. évre szóló –
közhasznúsági jelentését a közgyűlés
elfogadta, a Zala Megyei Főügyészség
törvényességi szempontból megvizsgálta és
tudomásul vette.

147 532

2. Hivatali célú kiküldetés

5. Telefon

Az egyesület záró pénzkészlete
december 31-én 1 270 514 Ft volt.

28 000

III. Igénybevett szolgáltatások(1+..+9))
1. Számlás tiszteletdíjak

Az elnyert támogatás az adott cél
megvalósításának
finanszírozása,
mely
kihatással van a kiadások között szereplő
költségek nagyságára.

1 046 667

II. Anyagjellegű kiadások (1+2)
1. Tárgyi eszközök

2004. évben az egyesület gazdálkodását
313 748 Ft-tal kezdte meg.
Az év során 4 269 165 Ft-os bevételt ért el.
Ennek jelentős hányada, pályázati úton
elnyert támogatás, illetve a Magyar
Népfőiskolai Társaság támogatása volt.

900 000

4. Adományok

6

2004. évben voltak megvalósított szakmai
programok, de alapvetően a működést az
egyesület munkájának megismerése a
feladat
és
forrás
előteremtése,
kapcsolatépítés jellemezte.

229 222
2 693
38 125
100 000
19 053
68 000

790 652

Sikerült megnyerni a Nemzeti Felnőttképzési
Intézet
„Társadalmi
szervezetek
felnőttképzést
segítő
tevékenységének
támogatására” kiírt pályázatát, mely lehetővé
tette Zalaegerszegen a Börtön Népfőiskolai
program megvalósítását.

Tájékoztató
A Zalai Népfőiskolai Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át egyesületünknek ajánlották fel.
A befolyt 144 080 forintot Börtön Népfőiskolai programunk folytatására fordítottuk
Bízunk jövőbeni támogatásukban!
Adószám: 19267371 1 20
A „FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület” ezúton köszöni mindenkinek,
hogy adója 1%-ával szervezetünket támogatta.
Támogatásukat közösségi programok költségeinek fedezésére fordítottuk.
Köszönjük és kérjük újra gondoljon ránk!
Adószámunk: 19270373-1-20
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Beszélgetés az élethosszig tartó tanulásról
A Művelődés Hete - Tanulás Ünnepe országos
programsorozathoz kapcsolódva az élethosszig
tartó tanulásról tartottunk beszélgetést a
pszichiátriai betegek számára a Forrás Egyesülettel,
a külső kórház foglalkoztató-termében, 2005.
november 17-én.
- Milyen szerepet tölt be a tanulás az életünkben? hangzott el a kérdés és a
résztvevők
meglepő
tisztánlátással és értékes,
olykor
újszerű
gondolatokkal
kapcsolódtak
be
a
beszélgetésbe.
A
beszélgetés
egyre
kötetlenebb
és
feszélyezetlenebb

hangulatban folytatódott. Egyikük olyannyira
hálásnak mutatkozott a közösségi élményt kínáló
lehetőségért, hogy kijelentette: - Én egész
életemben nem mertem kinyitni a számat, de most
van kedvem beszélni.
A beszélgetés során szó esett a technikai fejlődést
követő tanulásról, a szakmaváltással járó
nehézségekről, a könyvekről, az olvasás szerepéről,
sőt, még az iskolás élményekről is.
S hogy miért fontos tanulással tölteni az időt egy
kórház pszichiátriai osztályán? - Mert ilyenkor
érezzük a saját fontosságunkat, s azt, hogy nem
csak cél nélkül vagyunk a világban. - kaptunk
választ a kérdésre.
Az egyik résztvevő
résztvevő verseivel ajándékozott meg, melybő
melyből
alkalomhoz illő
illően egyet bemutatok. (Címlapon: Feny
Fenyő
enyőfa)
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