
folyosók dekorálásának lebonyolításában. S folyamatosan tájékoztatják a mun
kacsoport többi tagját az osztályon tapasztaltakról.

A szociálterápia megvalósításához intézetünkben nagy lendületet adott az
1981-ben megnyílt szabadidőközpont, más néven szociokulturális osztály. Két 
gyógyfoglalkoztató szakasszisztenes irányításával működnek itt a szakkörök. Van 
itt perzsa- és rongyszőnyegszövés, kosárfonás, fafaragás, varrás. Az intézeti szin
tű társasági programokat is itt bonyolítjuk le. Az oktatásokon (általános iskolai 
oktatás, betanítottmunkás-tanfolyam, segédápolói tanfolyam), a szervezett kultu
rális és sportprogramokon, valamint a szakköri foglalkozásokon kívül ez az osz
tály ad otthont a nagyfai alkoholellenes klubmozgalomnak.

Összefoglalva: 1975 előtt az egészségügyi ellátást a börtönrendszerhez igazí
tották, 1975 után az alkoholbetegek gyógyítása, rehabilitása lett a fő cél. A kezde
ti három egészségügyi státuszból ma már hatvanhárom lett. Állománytábláza
tunk ennyi szakápoló foglalkoztatását teszi lehetővé. Ezek a számok önmagukért 
beszélnek. A korszerű gyógykezelés az egészségügyi alapellátáson túl minőségi, 
pszichiátriai szakápolói feladatok elvégzését követeli ápolóinktól. A komplex te
rápia a betegek sokoldalú kezelését jelenti. Ehhez az kell, hogy a beutaltak kez
detben ellenséges, időnként agresszív magatartását együttműködő viselkedéssé 
változtassuk, hogy kialakítsuk az ún. gyógyulni vágyó habitust, lelki alkatot.

Sisák Péterné — Barta Mária

A  nevelési szolgálat gondjai Kalocsán

Valamennyiünk számára ismeretes, hogy az IM Bv. Országos Parancsnoká
nak 0111. sz. intézkedése rendelte el a nevelési szolgálat szervezeti módosítását, 
melyet 1986. július 1-jéig végre kellett hajtani. Ezen intézkedés szervesen illeszke
dik ahhoz a büntetésvégrehajtási programhoz, amelyből a nevelésfejlesztési kon
cepció is kinőtt, és előfutára a szervezetfejlesztési koncepciónak.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a körletek belső életének irányításában a 
kísérleti modelleknek több alternatívája volt, s valamennyi azt bizonyította, hogy 
az intézetek szervezeti felépítésének is a büntetésvégrehajtásra háruló reszociali- 
zációs feladatokat kell szolgálnia.

1986. május 1-jétől új felállásban folytattuk munkánkat. Az átszervezés so
rán 25 testületi tag került a nevelési szolgálathoz. E mennyiségi változás új mun
kastílust tett lehetővé, amelynek alapját a személyi állomány egységes követel
ménytámasztása képezi.

Kidolgoztuk a csoportvezető nevelő, a főfelügyelő, valamint az előállító őr 
munkaköri leírását. M ódosítottuk az őrhelyekre vonatkozó utasításokat, egyszó
val mindenkit tájékoztattunk, még az átszervezés előtt, újdonsült feladatairól.

Rövid idő telt el ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le. De 
tapasztalataink alátámasztották, illetve megcáfolták néhány korábbi feltételezé
sünket. így például beigazolódott, hogy sokéves beidegződéseket, megrögzött 
szokásokat nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, ehhez hosszabb 
időre van szükség.

A jelenlegi létszám csak optimális esetben elegendő. Nem várt helyeztekben 
(lásd betegség, továbbtanulás, vezénylés) szükségmegoldásokra kényszerülünk. 
A felügyelők egyharmada nő. Közülük többen krónikus betegséggel küszködnek,
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néhányan pedig gyermekápolás miatt vannak távol. Legalább két új státust kelle
ne kapnunk ahhoz, hogy a belső felügyelet hatékonyan tudja munkáját végezni.

A főfelügyelők még nem zárkóztak fel az új feladatokból adódó követelmé
nyekhez. A régi felállásban nem volt annyi önállóságuk, mint ma. Megszokták, 
hogy az őrparancsnok által m ondottakat kell végrehajtaniuk. Véleményünk sze
rint türelem és idő kérdése, s megszerzik a munkakörük igényelte határozottabb 
kiállást.

Az anyagellátó főfelügyelő beállítását kedvezően fogadták a körlet dolgozói. 
Önálló munkaköri leírás alapján végzi tevékenységét, mely így — egy térben ösz- 
szefogva — eredményesebb. Bár a feladatok koordinálása nem zökkenőmentes, 
az intézkedések rövidebb lefutásúak ebben az új szervezeti keretben.

A felügyelők az őrutasítások alapján végzik feladataikat. Jó a munkakapcso
latuk mind a felügyelőkkel, mind a nevelőkkel. Nem olyan aktívak még mint kel
lene, ám nevelési teendők világos, szabatos meghatározásával közömbösségük 
előreláthatóan oldódni fog. A felügyelők és a vezetők közti viszony egymást erő
sítő intézkedésekkel tovább javítható.

^  nevelők általában segítőkészek. Ötleteikkel, javaslataikkal egyre inkább 
aktivizálják a felügyelőket. Ennek ellenére úgy ítéljük meg, hogy bőven van ten
nivaló a foglalkozások és napirendek összehangolásában, az információk érdemi 
cseréjében.

A csoportvezető nevelő lelkiismeretesen irányítja és ellenőrzi a felügyelői ál
lomány munkáját. Saját elítéltcsoporttal rendelkezik, a nevelőknek is tanácsot 
ad, s miután a túlórákat is ő számolja el, maximálisan leterhelt. Ráadásul még a 
nevelési szolgálatvezetőt is helyettesíti, ha az távol van.

Az átszervezés legérzékenyebben őreinket érintette. Megszokott közösségü
ket, közegüket nekik kellett elhagyniuk. A nevelők tapintata viszont lehetővé tet
te, hogy zavartalanná váljék a felügyelők és a nevelők közti kapcsolat.

Az átszervezés eredményeként lerövidült a körletekben az információk 
áram lásának ideje. így nagyobb lehetőség nyílt a fogvatartottak megismerésére, 
több javaslat született az egyéni bánásmódra. A hírek gyorsabb terjedése miatt 
könnyebben tartható be a napirend, egyszerűbb az elítélteket a különböző foglal
kozásokra mozgósítani.

Említést érdemel az a tény is, hogy a felügyelők újabban alaposabban meg
gondolják, kit és mikor jutalmaznak, illetve fenyítenek meg. így hat rájuk az a 
helyzet, hogy egy folyamat részesei, nem egy részterület végrehajtói.

Számadatokkal bizonyíthatjuk, hogy a nevelőmunka tudatossága megtérül. 
Amíg 1985-ben 49 elítélt tagadta meg az utasítások végrehajtását, addig 1986 ok
tóberéig csupán 24. Amíg tavalyelőtt 45 fogvatartott utasította vissza a munkát, 
addig tavaly őszig csak 26. Végezetül pedig tán az sem véletlen, hogy 1985-ben 
52-en kaptak fegyelmi fenyítést hanyag munkavégzésért, 1986. október 1-jéig vi
szont csak 17-en. A zárkák rendje is javult.

Természetesen nem mindenkiből váltott ki osztatlan örömet az átszervezés. 
Egyesek nehezebben álltak át, egyesek kissé bizalmatlanok voltak. A felügyelők 
és a biztonsági szolgálat tagjai némiképp eltávolodtak egymástól. Többször el
hangzott a megjegyzés: „Ez most már nem az én asztalom, oldjátok meg ti!”

Összefoglalás gyanánt azokról a nehézségekről szeretnék szólni, melyek kö
zösek más intézetekével, amelyek — úgymond — tipikusak.

1. A létszámhiány kényszerpályára sodor minket, feszültséget kelt dolgozó
inkban. Előállító felügyelő nincs. A főfelügyelő szinte mindenes, ezért nincs ide
je részt venni a körleten szervezett foglalkozásokon. A szervezeti módosítás kiéle
zett egy ellentétet. Csökkentette a kötelező órák számát, ugyanakkor emelte a 
követelményeket. De a túlórák megváltására nincs elegendő pénz.
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2. A fogvatartottakkal szembeni egységes fellépés, az elítéltek nevelése, kul
turált, középiskolai végzettséggel rendelkező embereket kíván. Sajnos, a felügye
lői állomány zöme nem érettségizett, még az újonnan kinevezettek sem. Ilyen kö
rülmények között egy lehetőség marad: a felügyelői állomány legfiatalabb tagjait 
középiskola elvégzésére ösztönözni. Viszont az iskolai oktatás, a tanulmányi sza
badság szolgálatkieséssel jár. A felügyelői állomány létszámának meghatározásá
nál ezt a körülményt is figyelembe kellene venni.

3. A vezénylések gyakran rendkívül nehéz helyzet elé állítanak bennünket. 
Egyik munkatársunk pl. ezért nem tudott leérettségizni. Sokat segítene rajtunk, 
ha mentesíteni lehetne a belső őrséget a vezénylésektől. Hiszen csak állandó em
berek tudnak megfelelni az egységes követelménytámasztás igényének, különö
sen 12 órás — fizikailag és idegileg megterhelő — szolgálat után.

Noha az átszervezés óta eltelt időszak tapasztalatai alapvetően pozitívak, a 
fent említett kérdéseket érdemes megvitatni. Egy főfelügyelő véleményével zá
rom értékelésemet. „Ha közös a cél, közössé kell tenni az erőfeszítéseket is.”

Vén Ferencné

A  Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézet 
beutaltjainak foglalkoztatása

Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelését az 1974. évi 10. sz. törvény- 
erejű rendelet szabályozza. Ennek hatályba lépése után történt meg az intézeti 
gyógykezelés feltételrendszerének kialakítása. Ez az Igazságügyi Minisztérium és 
a büntetésvégrehajtási testület feladata volt, amelyhez szakmai segítséget nyújtott 
az Egészségügyi Minisztérium.

A feltételek biztosításának első mozzanata a gyógyintézet helyének kijelölé
se volt. A választás Nagyfára esett, ideális földrajzi elhelyezkedése miatt. A nagy
fai börtön személyzete, épületei és egyéb adottságai természetesen nem feleltek 
meg egy egészségügyi intézmény rendeltetésének. 1975-től napjainkig folyamato
san zajlott a gyógyítás feltételeinek megteremtése. Építőipari értékben számolva 
összesen kb. 142 millió forintos beruházást jelentett mindez. A munkaterápiás in
tézet kialakítása mellett 1981 áprilisáig a hagyományos büntetésvégrehajtási fel
adatok ellátása is terhelt minket. Ekkor szállították el az utolsó elítéltet és lett 
tiszta profilú az intézet.

A személyi feltételek biztosítása még nehezebb volt, mint az anyagiaké. Egy
részt át kellett alakítani a hagyományos büntetésvégrehajtási rezsim szemléletét 
és alkalmassá tenni a munkaterápiás feladatok ellátására. Másrészt fel kellett 
venni munkaerőket és új, kialakulatlan területen m unkába állítani őket. 1981-re 
befejeződött a személyi és tárgyi feltételek létrehozása, bár bizonyos területeken 
ma is akadnak problémák.

M ár említettem, hogy a MAI elődje a nagyfai börtön volt. Az elítéltek fog
lalkoztatását önálló jogi személyként a Nagyfai Célgazdaság látta el. A termelési 
érték csaknem 90%-át a növénytermesztés és állattenyésztés adta. Egyéb tevé
kenység csak télen, illetve esős időszakokban játszott szerepet. A kiegészítő el
foglaltságok is a mezőgazdasági termeléshez kötődtek, zömmel azok mellékter
mékeinek feldolgozását jelentették. Némi szolgáltató tevékenység is zajlott. Az 
ipari bérmunka csak a hetvenes évek végén és csak kismértékben tűnt fel.
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