
Innovatív fogvatartotti programjaink

Meseterápiás eszközök

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2010- 
ben indították az „Esti mese" programot, a brit „Story- 
book Dads" projekt alapján. Céljaik között szerepelt, 
hogy erősítsék a családi kötelékeket és fejlesszék a fog
vatartottak olvasási készségét, képességét, ösztönözzék 
őket, hogy egyre többen akarjanak részt venni az ok
tatásban. Ha valaki szabadságvesztést kap büntetésül, 
az a családjára is sokkszerűen hat, és éppen azokat a 
hozzátartozókat, a gyermekeket terheli meg a legjob
ban, akik teljesen ártatlanok a bűnelkövetésben, akik
nek szüleik büntetése miatt hamar szembesülniük kell 
az elhagyatottság, a szégyen és a magány érzésével. Az 
egri program első fázisában közel negyven fogvatar- 
tott küldhetett ki családjának egy-egy általuk választott 
mesét tartalmazó cédét. Később a társadalmi jóvátétel 
is megjelent célként: a fogvatartottak minden hónapban 
terápiás foglalkozást tartanak az Egri Fogyatékos Gyer
mekotthonban élő gyermekek számára.

2012 augusztusában öt elítélt nő és tizenhárom gyer
mek vehetett részt a paloznaki Meseterápiás Központ
ban tartott, tíznapos, intenzív meseterápiás kurzuson. 
A jogerősen elítélt nők vállalták, hogy a programban

büntetés-félbeszakítás keretében vesznek részt. Ez azért 
nagyjelentőségű, mert megmutatja a fogva tartott édes
anyák elhivatottságát, és azt az üzenetet is hordozza, 
hogy az illető nem jutalmat kap, hanem neki is aktív 
szereplőként áldozatot kell hoznia, hiszen a kint töltött 
napokkal nő a büntetéséből még hátra lévő időtartam. 
A projekt eredményesnek bizonyult, megerősödtek a 
családi kötelékek, főleg az anya- gyermek kapcsola
tok, fejlődött a fogvatartottak olvasási és önkifejezé
si készsége, és nem utolsó sorban lehetőséget kaptak, 
hogy az egyénileg is felelősséget vállaljanak.

Balassagyarmaton is sikeresen alkalmazták a mesék 
erejét. A Mesekör elítélt-tagjai az általuk írt darabbal 
debütáltak hozzátartozóik előtt még 2011 karácsonyán, 
tavaly további három előadással lepték meg családjukat 
a látogatásokon. A Mesekört társadalmi felelősségvállalá
si programja keretében a Feldmár Intézet segíti. Az in
tézet névadója és vezetője Feldmár András, a Kanadában 
élő magyar pszichológus, terapeuta. A fogvatartottak a 
Mesekör révén nemcsak a csapatmunkát és az együtt
működésjó hatásait ismerik meg, de egyúttal a Feldmár 
Intézet különleges önismereti csoportprogramjában is 
részt vesznek.

illusztráció
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Börtön és színház

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
fogvatartottjai az általuk írt, „Ma is légy jó mindhalálig" 
című darabot a dunaújvárosi Bartók Béla Színház és 
Művészetek Házában adhatták elő június 13-án. A mű 
alapgondolatát Móricz Zsigmondi Légy jó mindhalálig 
című regénye ihlette, amelyet az elítéltek a mai kornak 
megfelelő történetre írtak át, saját élményeik és gondo
lataik alapján.

Az előadás sikerén felbuzdulva elkezdtük szervezni az 
„Első Országos Börtönszínházi Találkozó"-t. A Bartók 
Béla Színház örömmel fogadta az ötletet, a program 
várhatóan 2013. május-júniusában valósulhat meg. A 
börtönszínházi fesztiválra közel húsz színdarabbal jelent
keztek a börtönökben működő elítélt színjátszó körök.

Elsőként a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végre- 
hajtási Intézet meghívására lépett fel börtönben a „A 
fiú a tükörből, avagy rekviem a gyerekkorért - Színház 
a családi erőszak ellen" című előadásával a Turay Ida 
Színház társulata. A kétfős dráma egy családon belüli 
erőszakot elszenvedő gyerek felnőtté válásáról szól. A 
nagy sikerű darabot tavaly kilenc börtönben adták elő a 
„börtönturné" művészei.

Az értelmi sérült színészekből álló, Magyarországon 
egyedülálló Baltazár Színház színi előadásával a kecs
keméti börtön lakóit örvendeztette meg. A Down-szind- 
rómás fiatalokból álló színészcsoport az Aranylépés című 
darabot játszotta el, a sétaudvaron berendezett sakk- 
tábla-szerű labirintus segítségével. Elek Dóra, a színház 
művészeti vezetője szerint „Az Aranylépés egy olyan 
útvesztő, ahol mindenki az élet értelmét keresi, és csak 
apró mozzanatok választják el a jót a rossztól és nincs 
abszolút igazság."
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A zene ereje
r

Allatterápia

Intézeteinkben nagyszámú irodalmi, kreatív és alkotókör, 
sport- vagy zenei szakkör működik, amelyek alkalmasak 
a személyiség- és közösségformálásra, konfliktuskeze
lésre.

A tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetben 
először 2010-ben szervezték meg az Autentikus Zenei 
Fesztivált, amit azóta is minden évben megrendeznek. 
Idén a nosztalgia jegyében Táncdalfesztivált rendeztek, 
ahol tizenhárom börtön csapata csapott a húrok közé.

A résztvevők ismét megtapasztalhatják az egészséges 
versenyszellemet, átélhették a megmérettetés kihívásait 
és megérezhették a siker ízét.

A fiatalkorú fogvatartottak a miskolci börtön szirma- 
besenyői telephelyén „Vakvezető- kutya kölyöknevelő 
program"-ban vesznek részt. A fiatalok a Magyar Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége által meghatáro
zott kiképzési gyakorlatban működnek közre, kis
kutyákkal foglalkoznak, hogy azok minél több ingerrel 
találkozzanak, amíg a Kiképző Iskolába visszakerülnek. 
A kölyökkutyákkal töltött idő alatt a fogvatartottak 
megtapasztalhatják az állatokkal való kapcsolat pozitív 
hatásait, egy olyan speciális környezetben, amelynek a 
személyiségre gyakorolt negatív hatásai megkérdőjelez- 
hetetlenek. A kutyákkal való kapcsolat legismertebb 
előnyei a feltétel és ítélkezés nélküli szeretet és ragasz
kodás. A börtönök felülről irányított és szabályozott 
légkörében az állatok olyannak fogadják el a fogvatar- 
tottakat, amilyenek, nincsenek elvárásaik, feltételeik 
velük szemben. Ez javítja az önértékelést és önelfoga
dást, ami egybehangzik a büntetés-végrehajtás hosszú 
távú céljával. Az állatokról való gondoskodás, a folya
matos gyakorlás nagymértékben fejleszti a fiatalkorúak 
felelősségérzetét, valamint segíti kommunikációs 
készségük és társas kapcsolataik javulását.
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Művészet és börtön

„HatArtalan értékek - közösségi művészetekkel a fia
talkorú elítéltek és gyermekotthonokban nevelkedő fi
atalok megerősítéséért" című, ifjúsági önkéntes projekt 
indult januárban.

A program azt a célt tűzte ki maga elé, hogy fiatal 
önkénteseket vonjon be a közösségfejlesztő munká
ba. Elméleti és módszertani képzés során készítik fel a 
résztvevőket arra, hogy közösségi művészeti módsze
reket alkalmazzanak az intézetekben élő gyermekekkel 
és fiatal elítéltekkel. Az Európai Unió Fiatalok Lendület
ben Programja által támogatott projektben két börtön 
és két gyermekotthon vett részt: a Baranya Megyei és a 
Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetek fiatalkorú telephelyei, 
a Velencei Gyermekotthon, illetve a Pécsi Gyermekott
hon. A projektek eredményeként három nagyméretű 
kültéri falfestmény, egy interaktív óriás társasjáték, egy 
hatalmas patchwork-kép és egy fényfestés-performansz 
is született.

Festmény a börtönök falán

Mindvégig arra késztették az ifjú „művészeket", hogy 
mondanivalójukat plakátszerűen, nagy felületre, 
nagyméretű figurákba, szimbólumokba sűrítve fejezzék 
ki, és törekedjenek arra, hogy kapcsolódjanak egymás 
ötletéhez, munkájához is.

Óriástársas Pécsett

A pécsi börtönben először készült ilyenfajta alkotás. A 
nagy fekete fóliára felfestett színes mezők a fogvatartot
tak számára fontos helyekre kalauzolták a résztvevőket, 
mint például kávézó, kocsma, diszkó, bevásárlóközpont. 
Ezeken úgy lehetett továbbjutni, ha a csapatok kiálltak 
valamilyen próbát: történetet írtak látszólag összefüg
géstelen szavakból, önismereti kérdésekre válaszoltak, 
memóriájukat próbára téve montázskép-részleteket is
mertek fel, hangokat állítottak párba, vagy éppen gitáron 
lejátszott dallamfoszlányból elénekeltek egy dalt.
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