
| Kultúra és sport Baracskán

A nevelésfejlesztési koncepció új feladatok elé állította intézetünket. Elem
zéseit, megállapításait, megoldandó feladatait már megismerte a személyi állo
mány. Legnagyobb értéke, hogy specifikus helyet biztosít a nevelésnek, segítségé
vel akarván pótolni a szocializáció hiányosságait, amelyek a bűn elkövetéséhez 
vezették az elítéltet. Az alábbiakban intézetünk megoldási lehetőségeiről tájékoz
tatjuk az olvasót, leltárszerűen felsorolva az elmúlt másfél év nevelési törek
véseit.

Tárgyi és személyi feltételek

Intézetünkben a nevelés tárgyi feltételei jók. A fogházkörleten négy kultúrte
rem, két könyvtár, stúdió, barkácsműhely, testedző terem és sportszertár áll az el
ítéltek rendelkezésére. A börtönkörlet stúdióval, könyvtárral, kondicionálóterem
mel, barkácsműhellyel és két kultúrhelyiséggel gazdálkodhat. Valamennyi felsze
reltebb, ellátottabb az átlagosnál. Futball-, tenisz- és röplabdapálya, atletizálásra 
alkalmas terület, valamint nagyméretű szabadtéri sakktábla egészíti ki lehetősé
geinket.

A biztonsági-nevelési helyettesek, a csoportvezető nevelők kinevezése, vala
mint a belső őrség személyi állományának a nevelési szolgálat közvetlen irányítá
sa alá kerülése szintén pozitív tényként könyvelhető el munkánk szempontjából. 
Az öntevékeny szervezet többéves múltra tekint vissza. Feladatait precízen, jól, a 
megadott határidőre teljesíti. Javaslattevő, véleményezési jogkörük kiszélesítésé
vel állandóan keressük adottságaik jobb kihasználását. 1984 óta a börtönkörleten 
is működik az öntevékeny szervezet, itt is alapos, értékes munkát végeznek a fog-

Problémaként tartjuk viszont számon a nevelők túlterheltségét. 150-160 el
ítélt jut egy-egy kartársunkra, holott romlott a fogvatartottak összetételének mi
nősége és megszaporodott az úgynevezett „rövid idős” elítéltek száma.

Tartalmi munka

Az öntevékeny szervezet kulturális bizottsága 1984 végén összeállította az 
1985-ös évre vonatkozó kulturális és sportmunka tervezetét. Az öntevékeny szer
vezet vezetői tanácsa megvitatta a javaslatot, ahol jónak látta megváltoztatta, 
majd felterjesztette a nevelési szolgálatnak, illetve az intézetparancsnoknak, akik 
jóváhagyták a programokat.

Az 1985. évi kulturális és sporttevékenység megtervezésekor figyelembe vet
tük: V

— at 101/1981. IM utasítás 131. §-át,
— *az ötnapos munkahét nyújtotta lehetőségeket,
— az új nevelési koncepció megszabta feladatokat,
— az öntevékeny szervezet javaslatait, elképzeléseit,
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— a szabadidő tervezésekor a differenciálás szempontjait,
— végül számoltunk az elítéltek közömbösségével, ezért olyan programok, 

műsorok összeállítására törekedtünk, amelyek mind értelmi, mind érzelmi téren 
hathatnak az elítéltekre.

A kulturális tevékenység céljait a következőkben határozzuk meg:
— segíteni kell az elítéltek képzettségi színvonalának fejlesztését,
— biztosítani kell a világnézeti nevelés folyamatosságát,
— biztosítani kell az erkölcsi-akarati nevelés keretében a társadalmi együtt

élés szabályait,
— hozzá kell szoktatni a fogvatartottakat a szabadidő hasznos és kulturált 

felhasználásához,
— fel kell kelteni az elítéltek érdeklődését a tanulás és ismeretszerzés iránt,
— fontosnak tartjuk a sportversenyeket, a testi nevelést is.
Csütörtökönként az öntevékeny szervezet kulturális bizottsága elkészíti a kö

vetkező hét sport- és kultúrprogramját, mind a fogház, mind a börtön számára. 
Ezt véleményezi a kultúrnevelő, illetve hagyja jóvá a intézet parancsnoka. Tartal
mazza ez az összeállítás a rádióból felvételre szánt, illetve sugárzandó műsoro
kat; a helyi stúdió, valamint a tévé programjait és egyéb szervezéseket. Március 
15-én, 21-én, április 4-én, május 1-jén stb. részletes műsortervet készítünk, me
lyek tartalmazzák a megemlékezést, a vetélkedőket, a kulturális és sportprogra
mokat egyaránt.

Oktatás, képzés

Az elítéltek általános iskolai oktatásának már többéves hagyománya van. Az 
oktatást a nevelési utasításban meghatározottak szerint szervezzük meg, és a Ba
racskai Általános Iskolától kapunk segítséget. Az oktatók a nevelési szolgálat és 
a társszolgálati ágak személyi állományából kerülnek ki, s rendelkeznek a kívánt 
képesítéssel. Az 1983/84-es tanévben hetvenöt elítélt végzett, kettő bukott meg. 
Az 1984/85-ös tanévben hatvannyolc fogvatartott végzett, egy bukott meg.

Megjegyzendő, hogy a beiskolázásra kerülő elítéltek száma két okból is 
csökkenő tendenciát mutat. A fogvatartottak többsége már a szabad életben elvé
gezte az általános iskolát, sokan pedig értelmi fogyatékosságuk miatt nem képe
sek semmiféle oktatásban részt venni. Ez utóbbi probléma megoldásán most tör
jük a fejünket.

A szakmunkásképzés is nehéz feladat elé állít minket. Azok a vasipari szak
mák ugyanis, amelyekkel üzemeinkben foglalkoztatni tudnánk elítéltjeinket, 
1200-1600 gyakorlati óra elvégzéséhez kötöttek. A beiskolázáskor figyelembe kell 
venni az iskolai végzettséget, az egészségügyi vizsgálatok eredményeit, és arra 
kell törekedni, hogy azokat a fogvatartottakat mozgósítsuk erre a célra, akik 
szakmai végzettséggel nem rendelkeznek és előreláthatóan hosszú időt töltenek 
intézetünkben. Ugyanakkor a foglalkoztatók számára a betanított munkás na
gyobb érték.

Ezen problémák megoldása céljából vettük fel a kapcsolatot a KÖFÉM, az 
IKARUS, a FÉG társvállalatok illetékeseivel. Az alábbiakat sikerült elérnünk:

— a Velencei Szakmunkásképző Intézet segítségével az 1984/85-ös tanév
ben sikeres traktorvezetői vizsgát tett 14 elítélt,

— a Székesfehérvári Ságvári Endre Szakmunkásképző Intézettel karöltve 
megszerveztük a láng- és ívhegesztőképzést, amelynek keretében 1984-ben 52, 
1985-ben 57 fogvatartott végzett,

— célgazdaságunk közreműködésével pedig 1985-ben 35 elítélt szerezte 
meg a gépi fejő szakmát.
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Aki a könyvet szereti. . .

Könyvtár

Az 1983. január 1-jén életbe lépett IM Bv. OP. 0115/1982. számú intézkedé
se alapján kezdtük meg könyvtáraink új működési rendjének kialakítását. Igen 
komoly segítséget adott ehhez a módszertani útmutató.

A Könyvértékesítő Vállalat könyvtárellátó főosztályával kötött szerződés se
gítségével szépen gyarapszik az elítéltkönyvtár állománya. Ugyanakkor nagy sze
rencse, hogy tág látókörű, olvasott, kezdeményezni tudó fogvatartott vezeti a 
könyvtárat.

Jelenleg a három könyvtár 9485 kötettel rendelkezik, 310 000 Ft értékben. 
1985-ben 1361 beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, amely tény olvasókedv
re, s jó képességű könyvtárosra utal. Az 1985-ben megrendezett könyvvásárain
kon 120 000 Ft-os, játékvásárainkon pedig 80 000 Ft-os forgalmat bonyolítottunk 
le.

A fogházkörleten 40 különböző újságra, illetve folyóiratra fizetnek elő az el
ítéltek. Ez megint csak a művelődés, az információszerzés, a külvilággal való in
tenzív kapcsolat igényét, részbeni megvalósulását tükrözi.

Filmvetítések, stúdió

Stúdióink rendszeresen működnek úgy a fogház-, mint a börtönkörleten. 
Stúdiós elítéltjeink rátermettek, jól képzettek. Célunk — a szórakoztatáson kívül 
— a Kossuth és Petőfi rádió nagyobb érdeklődésre számot tartó műsorainak
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A kondicionálóterem önmagáért beszél

rendszeres sugárzása élőben vagy felvételről. A Központi Stúdió anyagait folya
matosan közvetítjük, de önálló összeállításaink is vannak. Például:

— több fordulóból álló vetélkedő,
— politikai összefoglaló,
— intézeti parancsnoki és öntevékeny szervezeti hírek,
— tudományos érdekességek,
— könyvajánlások,
— munkahelyi riportok,
— ízelítő a Heti Híradóból,
— alaki és magatartási szabályok ismertetése,
— elítéltjeink kérték.
A stúdió munkáját faliújságok is segítik.
A Fehér Megyei Moziüzemi Vállalattól kapott — zömmel — szórakoztató 

jellegű, 35 mm-es filmeket hétvégén nézhetik meg a 400-450 férőhelyes étkezőé- 
ben az elítéltek. Kisebb közösségek előtt, a kultúrteremben, hetenként változatos 
igényeket kielégítő 16 mm-es filmeket vetítünk.

A körleteken 60 televízió áll a fogvatartottak rendelkezésére, amelyek nem
csak a tömegkommunikáció, hanem a nevelés eszközei is. A példás magatartást 
tanúsító kollektívák, kiváló szintet elérő zárkák kapnak ugyanis televíziót.

Szakkörök

A szakkör az egyik legnagyobb élmény az elítélt számára, mivel a foglalko
zásokon egyénisége formálódhat, személyisége kibontakozhat. Ezért gondosan és
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körültekintően kell kiválasztani azt az elítéltet, aki szívügyének érzi a szakköri 
foglalkozások vezetését, aki jó szervezőképességgel és némi pedagógiai erzekkel 
is rendelkezik. Intézetünkben ez idő tájt négy (barkács-, komoly zenei, könnyű 
zenei és színjátszó) szakkör van. Célunk a szakköri mozgalom kiterjesztése, ezert 
szorgalmazzuk az alábbi — kerámia, rejtvényfejtő, állattenyésztő, kertészkedő, 
antialkoholista és olvasó — szakkörök beindítását.

TIT-előadások

Az előadások célja az elítéltek tudásának szinten tartása, bővítése, véle
ményalkotásuk módosítása helyesebb irányba, valamint vitakészségük, erkölcsi, 
esztétikai ítélőképességük fejlesztése. ...............

A programok igen széles skálát mutatnak. Irodalmi, történelmi, földrajzi, 
egyéb művészeti, jogi, politikai és gazdaságpolitikai témákból egyaránt vannak 
előadások, melyeket audiovizuális eszközök használatával színesítünk.

Az elmúlt évben négy előadó 42 órában tartott előadást, ezeken alkal
manként — 35-40 elítélt vett részt.

Élménybeszámolók, műsorok

Az Érdi Művelődési Központtal kialakított gyümölcsöző kapcsolat lehetővé 
tette, hogy körleteinken vendégül láthassunk néhány közismert személyiséget, 
előadóművészt. Elítéltjeink meghallgathatták Lakatos Menyhért és Csörsz István 
írók önvallomásait; Grosics Gyula és Chrudinák Alajos élménybeszámolóit, ne
vethettek a Vidám Színpad előadásán, élvezték Karda Beáta, Nagy Bandó And
rás, Kóta Károly Pávakör-műsorait.

Sportolási lehetőségek

Körleteinken leginkább a labdajátékok (futball, röplabda, kézilabda) divato
sak, melyek — természetesen — az időjárás függvényei. Vannak szervezett verse
nyek, spontán vetélkedések egyaránt. Ezek mellett sportolási lehetőség meg a te
nisz,’a tollaslabda, az atlétika. Népszerűek az úgynevezett játékos vetélkedők, 
például a zsákbafutás, kötélhúzás.

Kedvezőtlen időjárás esetén a kondicionálótermeket veszik birtokukba az 
elítéltek, sakkoznak, pingpongoznak, illetve a társasjátékok különböző formáit 
élvezik.

1985-ben 434 864 Ft-ot költöttünk sport- és kulturális célokra, ami azt bizo
nyítja, hogy jó úton haladunk Baracskán, noha sportolási lehetőségeink nincse
nek maximálisan kihasználva.

Összefoglalva: a szabadidő értelmes eltöltése csökkenti a fogvatartott elszi
geteltségét, elősegíti a kulturális értékek elsajátítását, a tömegkommunikációs 
eszközök által pedig értesülhet hazánk aktuális eseményeiről, s így felkészülhet a 
szabadulás utáni beilleszkedésre. A sporttevékenység révén pedig megőrizheti 
egészségét, fizikai kondícióját. A közművelődési programokat úgy terveztük es 
szerveztük, hogy a más módszerekkel keltett nevelői hatást felerősítsék és hozzá
járuljanak a nevelési koncepció gyakorlati megvalósításához.

Zsoldos Lajos
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