
Zalai Kapocs 

Az első projekt megvalósítása még folyamatban volt, amikor egy újabb pályázat 
megírása, a kiírásban megfogalmazott cél adott lehetőséget a Börtön Program 
folytatására. 

 
Hihetetlen, de igaz, hogy amikor a pályázati kiírást elolvastam csak a leendő projekt 
megvalósíthatósága lebegett a szemem előtt. Két hónap állt rendelkezésemre a leadási 
határidőig, ezért lázas munkába kezdtem. Engedélyt kértem Dr. Rózsás Jánostól a Zala 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokától a pályázat megírására. Anyagot 
gyűjtöttem, tervezgettem, na és a kiírásnak megfelelően együttműködő partnereket és 
segítő munkatársakat kerestem a megvalósíthatóság érdekében.  Így utólag visszagon-
dolva is óriási munka volt. 
Elérkezett a leadás napja, majd következett a véget nem érő várakozás az eredmény ki-
hirdetése előtt. Aztán kaptam egy telefont, hogy szeretnének velem, a projekt írójával, 
és a tervezett személyzettel (már aki nyár közepén éppen nem nyaral) találkozni és be-
szélgetni. A találkozást megelőző izgalmam lassan elmúlt, amikor a beszélgetés során 
feltett kérdések azt igazolták, hogy aggodalomra semmi okom. 
 
Bennem volt a kisördög, ezért búcsúzóul kiprovokáltam munkámról a vendég vélemé-
nyét. Jólesett hallani, hogy kívülállóként biztosítva látta a projekt megvalósításának lehe-
tőségét. 
 
Szeptember végén tudtam meg, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapít-
vány négy pályázatot fogadott el, köztük az én munkámat is, melyet a Zalai 
Népfőiskolai Egyesület nevében „Vissza a társadalomba” címmel adtam be. 
 
Nagyon fontos számomra ez a projekt, 

·     mert ez jelenti a börtön program folytatását,   
·     mert ezzel 12 554 000 Ft-ot hoztam Zala Megyébe, 
·     mert ezzel a projekttel sikerül Vajda Lászlónak a Zala Megyei Önkormányzat 

Kisebbségi tanácsnokának az elképzelését megvalósítani, hogy a család támo-
gatásán keresztül, segítsük a szabaduló társadalomba való beilleszkedését, ezál-
tal is csökkentsük a visszaeső bűnözést. 

·     mert részt vehetek egy hálózati rendszer kiépítésében. 
 
Röviden a projektről: Ez a program 2005. november 1-től 2006. december 31-ig 
tart.  66 fő bevonását terveztem, akik közül 20 fő munkába állítását vállaltam, amit 
természetesen csak segítő munkatársaimmal, és együttműködő partnereimmel tudok 
megvalósítani. Munkámat három szociális munkás, egy pszichológus és egy munka-
vállalási tanácsadó segíti. A program egyik sikerének tekintem, hogy egy igazán elkö-
telezett, egymás munkáját segítő csapat áll mögöttem, ide értve az intézet, nevelőit, 
munkatársait is.   
 
Eddig 32 fővel vettük fel a kapcsolatot. Pszichológia tesztet töltöttek ki, önis-
mereti, konfliktuskezelő tréningen vettek részt. (Erről tájékoztató, illetve a cso-
port néhány tagjának is olvashatják véleményét Kedves Olvasó! címmel.)   
                                                                                             Folytatás a 2-3. oldalon. Tavasz van... 

Tovább a megkezdett úton… 

Tovább a megkezdett 
úton  (Folytatás) 

2 

Beilleszkedni 
(Interjú ZH  
riporterével) 

2 

„Vissza a  
Társadalomba” 

3 

Kedves Olvasó! 
(levél a tréningen résztvevők 
egy csoportjából) 

3 

A vizsga, ami gyógyítani 
is tud... 

4 

2006 évi munkaterv 5 

ECDL tanfolyam és 
vizsga 

5 

Irodalmi „teaház” a BV 
intézetben 

6 

József Attila: 
Bukj föl az árból 

6 

Közhasznúsági jelentés 
(2005) 

7-8 

Tartalom 
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 A tréning egyik csoportjánál facilitárorként én is részt vettem a 
munkában. Hihetetlen, de amikor újra tréningre készülök, még 
ma is kavarognak bennem az élmények. Volt olyan gyakorlat, 
ahol olyan mély önvizsgálatot tartottak, hogy a légy zümmögé-
sét is hallhattuk volna, de az is előfordult, hogy a nevetéstől 
csurgott a könny a szemünkből. 
 
A csoport tagjai különbözőek voltak,– fiatal-középkorú, alap-
felsőfokú végzett, nős-nőtlen stb. - de azonos témáról mégis 
egyformán fogalmazták meg gondolataikat. Nagyon jó tapaszta-
latokat szereztem, értékes gondolatokkal, élményekkel lettem, 
tréner társaimmal együtt lettünk gazdagabbak. 
 
A tréning befejezése után kezdődött el az egyéni segítő munka. 
A szociális munkások hetente járnak be az intézetbe, ezért még 
az elején aggódva figyeltem, hogy ők hogyan élik meg az első 
találkozásokat, az új helyzetet (mivel még nem voltak börtön-
ben). Itt is megtapasztalhattam, hogy igazi szakemberekkel ál-
lok szemben, hiszen az ajtón belépve, Ők is már csak az 
EMBERT látják, aki segítségre szorul.  
 
Ezt a megnyugtató érzést csak fokozta a csoportban megismert 
emberekkel történő egyéni beszélgetések keretében végzett 
munka tapasztalata. 
 
Egy szombat este telefonhívást kaptam az egyik szociális mun-
kástól, aki boldogan osztotta meg velem, hogy egy üzletben ta-
lálkozott egy szabadságát töltő fogvatartottal, aki még a család-
jának is bemutatta. 
 
Valahogy így, hogy „Ő a ........, akiről beszéltem”. Igen ez a 
megszerzett bizalom, amit mindannyian élvezünk, és ez a 
bizalom az alapja, az együttműködésnek, a további mun-
kánknak is. 
Persze a bizalomnak két éle is van, mivel sokat vagyunk egyedül 
a fogvatartottakkal, nekünk fontos, hogy a parancsnok úr, a ne-
velők és a biztonsági munkatársak is bízzanak bennünk és tud-
ják, hogy csak a projektben vállalt munkánkat végezzük. Ter-
mészetesen az intézet szabályainak betartása mellett. 
 
Eltelt három hónap túl vagyunk két csoport tréningjén, foly-
nak az egyéni beszélgetések intézeten belül és megkezdődtek a 
kapcsolatfelvételek a családokkal az intézeten kívül. 
Már vannak szabadulóink, és itt visszautalok a benti bizalomra, 
mert jó érzés az, hogy kapun kívül sem szakadt meg a kap-
csolatunk. Számítanak a segítségünkre, tanácsainkra. 
 
Remélem a következő számban már arról is beszámolha-
tok, hogy hány főnek sikerült a munkába helyezése.  
                                                                                            
(Folytatom.)                               
                                                                 Fehér Lászlóné 

Tovább a megkezdett úton… 
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TÁJÉKOZTATÓ 

„Vissza a Társadalomba” 
OFA/AVP  Zalai Népfőiskolai Egyesület Programja 

Mit jelent az AVP? 
Angol mozaik szó, a mi fordításunkban Alternatívák az Erőszakkal Szemben. 
Eredete a ’70-es évre nyúlik vissza az Egyesült Államokba. New York állam egyik büntetés végrehajtási intézetében a 
fogvatartottak kezdeményezésére hoztak létre és alkalmaztak olyan módszereket, amelyek hozzásegítenek bennünket 
saját magunk megismerésén keresztül ahhoz, hogy felismerjük a bennünk és környezetünkben lévő erőszakot. Ennek 
a felismerésnek a birtokában próbáljunk megoldást találni ellene! 
Ezek a módszerek vezettek az AVP tréningek kialakulásához. 
Milyen egy AVP tréning? 
Az AVP tréning csoportos foglalkozás. A csoportot önkéntes résztvevők alkotják. A tréningek egész napos elfoglaltsá-
got jelentenek. Egy- egy napnak a programja 2,5-3 órás szakaszokból épül fel, melyekben a játékok, játékosan könnyed 
és komolyabb gyakorlatok váltják egymást.  (1x3 nap, + 3x1 nap) lehetőség szerint + haladó tréning 3 nap. 
Mit kínálunk még? 
Már a BV intézetben elkezdődő szociális munkát,  

·     Rendszeres egyéni beszélgetésre nyújtunk lehetőséget. 
·     Esetenkénti kapcsolatfelvétel a résztvevő által megjelölt személlyel. 
·     Felkészítést a szabadulás utáni életre. 
·     Egyénre szabott munkalehetőség felkutatása. 
·     Segítség nyújtás a lakhatási lehetőség felkutatásában. 
·     Határozott ideig, korlátozott számban megélhetési támogatást nyújtunk egyéni szerződés és elbírálás alapján a 

munkába helyezett rászorulóknak. 
·     OKJ-s informatikai képzés (szakmával nem rendelkező, max. 20 fő részére) 

 
Ezt a programot a Zalai Népfőiskolai Egyesület biztosítja a fenti című projektje alapján. Bővebben szóbeli tájékozta-
tón! 
                                                                               
(Ezzel a tájékoztatóval indul a programba való jelentkezés, ami röviden összefoglalja a tudnivalókat) 

Kedves Olvasó!   
(levél a tréningen résztvevők egy csoportjából) 

Egy szűk zárkaközösség nevében szeretnék Önhöz szólni és kö-
szönetünket kifejezni egy olyan programmal kapcsolatban, amin résztvettünk a zalaegerszegi BV Intézeten belül. 
 
Mint tudjuk az ilyen tréningek mindig nagyon hasznosak. Ezalatt szerzett tapasztalatainkat főleg hosszútávon kiválóan 
tudjuk alkalmazni. Az ilyen tréningek alatt számos alkalom nyílik arra, hogy magunkba nézzünk. 
 
A Zalai Népfőiskolai Egyesület Fehér Lászlóné vezetésével igazán remek előadócsapatot kovácsolt össze, a tréningve-
zetők a kinti élet számos különböző területéről jöttek, de egy közös volt bennük, hogy a nem könnyű helyzetük ellené-
re igazán bensőséges viszonyt tudtak kialakítani a fogvatartottakkal. Nekünk itt a falakon belül minden olyan alkalom, 
mikor „ külsősök” jönnek az intézetbe szinte felér egy ünnepnappal. De ezek az alkalmak amikor a tréningeken részt 
vehettünk különösen nagy örömet jelentettek. Az egyhangú zárfalakon kívül a kultúrhelységben állandó csoportokban 
folytak a foglalkozások. Nagyon sokféle témát felölelő beszélgetések voltak, de a fő irányvonal, ahogy a tréning neve is 
kimondja az erőszak ellenesség és a mindennapi életben lejátszódó konfliktusok kezelése. A tanulás azért is volt külön-
leges, mert a trénerek nem adtak egyértelmű megoldásokat a kezünkbe, hanem azokat a csoport számára rávezetéssel 
tették nyilvánvalóvá. Az ilyen tréningek azért is jók, mert megismerkedhetünk más emberek nézőpontjaival és vélemé-
nyeivel. 
Mindent egybevetve a csoporton belül kialakult vélemények egyformán pozitívak voltak. Egymásnak idegen emberek 
nagyon jó kapcsolatba kerültek, megtudtak egymásról eddig nem kimondott tulajdonságokat. Ezúton szeretnénk kife-
jezni hálánkat mindazoknak, akik segítségével létrejöhetett ez a program. Külön köszönet Fehér Lászlónénak 
(Zsuzsikának) és az intézet parancsnokának Dr. Rózsás Jánosnak, akik teljes mellszélességgel kiálltak a programért. 
 
(Hiteles másolat a nehezen másolható eredeti levélről.) 
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A vizsga, ami gyógyítani is tud… 

A projekt keretében kétszer 10 fő részére informati-
kai képzést is terveztem. 
 
Sajnos a korábbi tapasztalataim azt mutatták, (ez 
jelenleg is igaz) hogy sok az iskoláját be nem fejező, 
szakmával nem rendelkező fiatal, akinek ez a képzés 
egy esélyt ad majd a munkavállalásban. 
A parancsnok úr engedélyével, egy évvel ezelőtt lett 
kialakítva az informatikai terem, ahol most a Szám-
Pont Kft oktatói közreműködésével szerezhettek 
ECDL-Start bizonyítványt a résztvevők. 
 
Nagy készülődés és szó szerint az együttműkö-
dés előzte meg ezt a programot.  
 
A számítógépeket a korábbi program megvalósításá-
hoz a Zala Megyei Munkaügyi Központtól kaptuk. 
A képzés előtt (a hosszú állás miatt) sorban hibásod-
tak meg, ezzel sok munkát adtunk az informatikai 

osztály dolgozóinak, a START UP KFT-nek. Sajnos mire egyik hibát kijavították arra elő jött másik kettő. Végül két 
gépből állítottak össze egyet. Az induláshoz szükséges hiányzó gépet újra Kiss Ambrus úr segítségével tudtam pótolni. 
 
Az útjára indított jelentkezési lap alapján sok igény érkezett, ezért a nevelők segítségével választottuk ki az első tíz 
résztvevőt.  
 
Az egyes modulokat vizsga zárta, melyekre én is bementem. Megdöbbentő volt a félelmük. Jó érzés volt látni, hogy 
komolyan vették, hogy ők a kiválasztottak, hogy ez a bizonyítvány mennyire fontos lehet szabadulásuk után az elhe-
lyezkedésnél. 
 
Volt, aki még „meg is betegedett”, de a nevelő átsegítette a félelmén, kijött a vizsgára, aztán már minden ment magá-
tól. A vizsga sikere érdekében mindent megtettünk, ezért még további gyakorlási lehetőséget is biztosítottunk. 
 
 
Örömmel tölt el, hogy a sok munka 
meghozta gyümölcsét. 
 
Mindnyájan sikeres vizsgát tettek, 
melyről az ECDL-Start Európai Szá-
mítógép-használói bizonyítványt ün-
nepélyes keretek között vehették át. 
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2006 évi munkaterv 

TERVEZETT FELADATOK: 
 

·      A Megkezdett Börtön program folytatása, a projektbe be nem vonhatók részére. 
·      Sport programok a Bv. Intézetben, júniusban sakkverseny 
·      Művelődés hete – Tanulás ünnepe megszervezése 
·      Szünidei kézműves programok szervezése. 
·      Méhész képzés (szükséges feltételek megteremtése esetén) 
·      Hagyományőrző szakkörök indítása 
·      Biogazda tanfolyam 
·      Zalai Kapocs negyedévenkénti megjelenésének biztosítása 
·      Honlap aktualizálása, egyesület munkáját bemutató tájékoztató anyag ké-

szítése (megfelelő forrás előteremtése esetén). 
 

Tervezett feladatainkat pályázatokkal, támogatásokkal tudjuk megvalósítani 
úgy, hogy a kiemelt 2006. évi feladatunk megvalósíthatóságát ne veszélyeztes-
se.  
 
2006. I. negyedévében beadott pályázataink: 

·      Nemzeti Civil Alapprogram, civil szervezetek Internet hozzáférésének és 
       használatának támogatására kiírt pályázata 
·      Belügyminisztérium: Civil partnerség - 2006 
·      NCA működési támogatásra kiírt pályázata 
·      NCA Civil szervezetek képzésének támogatására kiírt pályázata 

KIEMELT FELADAT: 

 

OFA ál ta l  k i í r t  „
Fogvatartottak és bünte-
tés végrehajtási intézet-
b ő l  s z a b a d u l ó k 
reszocializációjának elő-
segítését célzó” pályáza-
tának megvalósítása. 
 

 

Megtörtént Zalaegerszegen a Börtönben az ECDL Start 
tanfolyam és vizsga. 

A tanfolyamot és természetesen a hozzá tartozó vizsgákat a Zalai Népfőiskolai Egyesület támogatta a „Vissza a társa-
dalomba” program keretében. Az egyesülettel és a börtön dolgozóival (elsősorban nevelőtisztjeivel) karöltve a Szám-
Pont Kft dolgozói adtak bele apait-anyait, hogy megteremthessük a tanfolyamhoz és a vizsgákhoz szükséges feltétele-
ket. Sajnos az Internet kapcsolattal voltak gondjaink, melyeket a tanfolyam befejezéséig nem sikerült megoldani, de 
ezeket a körülményekből eredő problémákat leszámítva, elfogadható képzőhelyet sikerült kialakítanunk. 
 
Lelkesedésben a hallgatók részéről sem volt hiány. Elítéltek és előzetes letartóztatásban lévő hallgatóink mindegyike 
számára ez egy vissza nem térő lehetőség volt, melyet igyekeztek képességeiknek megfelelően ki is használni. A pozitív 
hozzáállás rengeteg "hozott" hiányosságot küszöbölt ki. Sajnos az elítéltek közt sok problémás fordult elő, volt még 
olvasási nehézségekkel küzdő is. 
 
A képzést heti 3-4 alkalommal délelőttönként tartottuk, hiányzás csak egy-egy tárgyalás miatt fordult elő. A fegyelem 
megtartása miatt sajnos nagyon kevés gyakorlásra nyílt lehetőség, de ezen alkalmakkor is a lakók segítségére sietett az 
Egyesület munkatársa.  
 
A jellemzően gyakorlati képzés véleményem szerint sikerrel zárult. Ha elmélyült gyakorlati ismereteket nem is, de tu-
dást, amire alapozhatnak, mindenképp szereztek hallgatóink Ezt a helyben megtartott gyakorlati vizsgákon is bizonyí-
tották 
 
Ez úton is köszönet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak, hogy lehetővé tették számunkra a kihelye-
zett vizsgáztatást a BV Intézetben 
 
Hujber Sándor 
Ügyvezető 
Szám-Pont Kft 
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Irodalmi „Teaház”  
a Bv. Intézetben 

Második alkalommal került megrendezésre április 11-én 
a Költészet Napja alkalmából irodalmi programunk. Ta-
valy, József Attila születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból szavalóversenyt rendeztünk, míg ebben az évben, 
kötetlen formában beszélgettünk a költészetről, az iro-
dalomról. Programunkat az intézet könyvtárában, a fe-
hér terítővel letakart asztal, a gőzölgő tea, és a helyiséget 
betöltő hagyma és friss zsíros kenyér illata tette még ün-
nepélyesebbé. 
 
Egyesületünk elnökének a beszélgetést elindító gondola-
tait gyönyörűen előadott versek követték. A szavalatok-
nak értéke volt, hiszen az előadók megosztották velünk 
gondolataikat is, a vers keletkezésének körülményeiről. 
Egyik előadótól gyönyörűen előadva Petőfi Sándor Ma-
gyar vagyok, című versét hallottunk. Külön öröm volt 
számomra, hogy a másik előadó a tavalyi szavalóverse-
nyen kapott verseskötetből választotta József Attila Bukj 
föl az árból című versét. Bevezetésként azzal magyarázta 
választását, hogy „találva érezte magát a vers címével 
és témájával kapcsolatban.” 
 
Jó érzés volt hallani, ahogy a beszélgetést át-át szőtték 
az éppen odaillő idézetek, magyarul, latinul és más nyel-
ven.       
 
 
 
„Aequam memento rebus in arduis servare men-
tem…” 
„ Lelked nyugalmát őrizd, kutyasorban is” 
                                        Quintus Horatius  Flaccus 
                                      
 
 
Szemmel láthatóan, leolvasható volt arcukról, 
hogy hatott rájuk ez az ókori idézet.. 
                                                                                                                                              
 

Fehér Lászlóné 

Ijessz meg engem, Istenem, 
szükségem van a haragodra. 
Bukj föl az árból hirtelen, 
ne rántson el a semmi sodra.  

Én, akit föltaszít a ló, 
s a porból éppen hogy kilátszom, 
nem ember szívébe való 
nagy kínok késeivel játszom.  

Gyulékony vagyok, s mint a nap, 
oly lángot lobbantottam - vedd el! 
Ordíts reám, hogy nem szabad! 
Csapj a kezemre menyköveddel.  

És verje bosszúd, vagy kegyed 
belém: a bűntelenség vétek! 
Hisz hogy ily ártatlan legyek, 
az a pokolnál jobban éget.  

Vad, habzó nyálú tengerek 
falatjaként forgok, ha fekszem, 
s egyedül. Már mindent merek, 
de nincs értelme semminek sem.  

Meghalni lélekzetemet 
fojtom vissza, ha nem versz bottal 
és úgy nézek farkasszemet, 
emberarcú, a hiányoddal!  

1937. márc. - ápr. 

József  Attila: 
BUKJ FÖL AZ ÁRBÓL 

6  Zala i  Kapocs  2006.  1 .  szám  



               

 
 

Az egyesület gazdálkodását röviden a 
közgyűlésre kiadott beszámoló alapján 
mutatjuk be. 
 
Az év során 5 168 104 Ft-os bevételt 
értünk el, ennek jelentős hányada, pályá-
zati úton elnyert támogatás volt. 
A támogatás az adott célok megvalósítá-
sának finanszírozása, mely kihatással 
van a kiadások között szereplő költsé-
gek nagyságára. 
 
Az egyesület záró pénzkészlete 2005. 
december 31-én 1 646 875 Ft volt. 
 
Egyesületünk - 2005. évre szóló – 
közhasznúsági jelentését a közgyű-
lés elfogadta, a Zala Megyei Fő-
ügyészség törvényességi szempont-
ból megvizsgálta és tudomásul vette. 
 
 
Kiadványok, publikációk  
 
·            Több éves szünetelés után sike-
rült egyesületünk lapját újraindítani. A 
Zalai Kapocs  első száma új külsővel és 
tartalommal jelent meg.  
·            Írásunk jelent meg a Magyar 
Népfőiskolai Társaság folyóiratának 
2005. évi őszi számában. 
 
Partnerkapcsolatok 
2005. évben  kiemelt célul tűztük ki a 
partneri kapcsolatok erősítését. Különö-
sen azért, mert az Országos Foglalkoz-
tatási Közalapítvány által kiírt pályázatot 
együttműködő partnereink segítségével 
tudjuk megvalósítani. 
 
 

Folytatás a 8. oldalon..    

BESZÁMOLÓ  (2005.01.01-2005.12.31.)       

BEVÉTELEK (1+…+4)     5 168 104 

1. Pályázati bevétel  4 963 
928 

 

2. Tagdíj bevételek  36 500  

3. SZJA 1%-os bevétele  144 
080 

 

4. Kamatbevétel  23 596  

KIADÁSOK (I + II + III+ IV)     5 559 342 

I. Bérjellegű kiadások (1+3)  3 499 
720 

 

1.Bérköltség 2 567 000   

2. Bérjellegű kifizetések 88 000   

3. Járulékok 844 720   

II. Anyagjellegű kiadások 
(1+2) 

 414 
133 

 

1. Tárgyi eszközök 204 042   

2.Anyagköltség 210 091   

III. Igénybevett szolgáltatá-
sok(1+..+9)) 

 1 640 
641 

 

1. Számlás tiszteletdíjak 1 072 000   

2. Hivatali célú kiküldetés 50 061   

3. Oktatás, továbbképzés 17 000   

4. Helységbérleti díj 99 399   

5. Telefon 175 853   

6. Postaköltség 14 620   

7. Karbantartási költség 30 800   

8. Hírdetés, reklám, propa-
ganda ktg. 

67 525   

8. Különféle egyéb ig.bevett 
szolgáltatás  

93 580   

9. Egyéb kiadások 19 803   

IV. Egyéb nem pénzforgalmi 
kiadás 

 4 848  
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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 � A 
kiadvány megjelenését támogatják: Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány, Nemzeti Civil Alapprogram � email: zalanep@axelero.
hu 

BESZÁMOLÓ  (2005.01.01-2005.12.31.)        

 
Folytatás a 7. oldalról... 
 
2005. évben megvalósított szakmai programok: 

 
·     Börtön Népfőiskolai Program, melyet 2005. február 15-től május 31-ig a Nemzeti Felnőttképzési Intézet által 

kiírt pályázattal sikerült megvalósítani. A programban 32 fő vett részt, heti négy alkalommal, tizenegy előadó-
val dolgoztunk hét témakörben. Fontos volt, mert ezzel a programmal nyertük el az intézet és a 
fogvatartottak bizalmát a folytatáshoz. 

·     Művészeti Ösztöndíjasok kiállítása, ezzel a programmal 15 fiatal részére sikerült bemutatkozási lehetőséget 
biztosítani a Hevesi Színház előcsarnokában. A fiatalok között voltak iparművészek, népművészek, előadó-
művészek és képzőművészek. 

·     Sport programok a Bv. Intézetben (sorjátékok, foci, sakk) 
·     Művelődés hete- Tanulás ünnepe: a program keretében az élethosszig tartó tanulásról beszélgettünk a Zala 

Megyei Kórház pszichiátriai osztályának betegeivel. 
·     Kézműves foglalkozás a Bv. Intézetben. Apró ajándékokat készítettünk a családnak. 
·     Ismeretterjesztő előadások: egyesületünk elnöke több témakörben tartott előadást. Deák Ferenc és családjá-

ról, a népfőiskolai mozgalom történetéről, állatbetegségekről. 
·     Egyesületünk tevékenységét elnökségi üléseken, illetve a tagság számára közgyűlésen mutatjuk be. Ezek a fó-

rumok lehetőséget adnak arra, hogy részletesen megbeszéljük az egyesület eredményeit, gondjait, problémáit 
egyben folyamatos betekintést nyújtanak a munkába. 

 

 Címzett: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezt a rajzot az intézetben egy fogvatartottól kaptam 
ajándékba, melyet ezúton is köszönök. (szerkesztő) 
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