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A kérdôívek alapján azt láttam, hogy teljesen más fela-
datot kell végeznem, mint Szolnokon, mivel képzett, sok
esetben csupán felsôfokú iskolájukat be nem fejezô fia-
talokkal álltam szemben.

November végén volt a pályázat beadási határideje. In-
nen nehezen telt az idô, de azért nem állt meg. Ígéretem-
hez híven, és a várható együttmûködés reményében ka-
rácsony elôtt egy filmet vittem be kalács és tea kíséreté-
ben, amit együtt néztünk és beszéltünk meg. Nagy örö-
met szereztem a programmal, melynek célja részben a
fogva tartottak bizalmának elnyerése volt.

Peter Weir Holt Költôk Társasága címû alkotását vetí-
tettük le. Ez a film lehetôséget adott a beszélgetés kap-
csán az egyéni megközelítésre. Jellemeztük John Keatin-
gent mint tanárt, és módszereit, beszélgettünk Neil diák
tragédiájáról, a tradíció, becsület, fegyelem, kiválóság je-
lentôségérôl. Hogyan kellett viselkednie, hogy ezeknek
az elveknek, szülôi elvárásoknak meg tudjon felelni.

Érdekes volt, bár akkor még csak kóstolgattuk egy-
mást, és az idôvel is nagyon kellett gazdálkodni, mert a
film több mint kétórásra nyúlt.

✦  ✦  ✦

Január végén végre az NFI közzé tette a nyertesek lis-
táját, s mivel a Zalai Népfôiskolai Egyesület is szerepelt a

listán, elkezdôdhetett a program indításának az elôkészí-
tése.

✦  ✦  ✦

Órarendet készítettem, egyeztettem az elôadókkal,
pontosítottam az idôpontokat, csoportokat alakítottunk
stb., szóval lázasan dolgoztam/dolgoztunk, hogy az elôt-
tünk álló feladatokat hibátlanul megvalósítsuk.

Gondot okozott az eszközhiány, ezért megkerestem a
Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatóját, Kiss Amb-
rus urat, akitôl 10 db számítógépet és 5 db nyomtatót
kaptam. A gépeket a parancsnok úr engedélyével egy kü-
lön (frissen festett) helyiségbe telepítettük, ezzel megte-
remtôdött, a fogva tartottak nagy örömére az informati-
kai képzés lehetôsége.

✦  ✦  ✦

2005. február 15-én ünnepélyes megnyitó keretében
Zalaegerszegen így elindult el a Börtön Népfôiskolai
program.

Zalaegerszeg, 2005. augusztus 24. 

Fehér Lászlóné
a Zalai Népfôiskolai Egyesület titkára

Ünnepi pillanat a hosszú hétköznapokban (Képünk „idézet” a Zalai Hírlap egyik börtön-népfôiskolai tudósításából)
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lig egy – két hete kerültem a Zalai Népfôiskolai
Egyesülethez, amikor egy meghívót kaptam a IV.

„Ezerarcú Népfôiskola” Szentendrén megrendezett or-
szágos tanácskozására. Örültem is, meg nem is, hiszen
senkit sem ismertem, de még a szervezetet, sôt az elnö-
künket sem. Kaptam egy idôpontot, hogy ekkor itt talál-
kozom dr. Szinku Mihállyal és Kun Ernônével (akikkel
együtt utaztam), és egy nevet Nagyné Kiss Mária, akit
keressek meg, hogy vegyen a szárnyai alá, és beszélges-
sek vele.

Ma is emlékszem az utazásra, az évszakhoz képest na-
gyon hideg, esôs idô volt. 

Délután indultunk és a szakadó esôben csak este ér-
keztünk meg. Amikor bekapcsolódtunk a programba ép-
pen az úgynevezett „Jó gyakorlatok” ismertetése volt. A
rendezô felszólította akkor még nem ismert Nagyné Kiss
Máriát programja bemutatására. Tôle hallottam elôször a
Börtön Népfôiskolai programról. Ma sem tudom igazán
megfogalmazni, hogy mi, – talán az elôadás módja, talán
a feladat, talán a lehetôség, ami a Zalai Népfôiskolai
Egyesület újbóli elindítását jelenthetné – fogalmazódott
meg bennem a gondolat, hiszen Zalaegerszegen is van
egy elôzetes ház, ahol én is megvalósíthatnám ezt a
programot. Döntésemrôl azonnal tájékoztattam elnö-
künket, aki meglepôdött, de szabad kezet adott a megva-
lósításra. 

A konferenciáról hazatérve lázas munkába kezdtem,
ami idônként meg -meg torpant, mert a nyári szabadsá-
golási idôszak alatt nehéz volt a kapcsolatok kialakítása.

ôsz lett, amire eljutottam a Zala Megyei Önkormány-
zat közbiztonsági munkatársához, akitôl megtudtam,
hogy egy sajnálatos baleset következtében létrejött nyár
közepén egy Együttmûködési Megállapodás a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a Zala Megyei Büntetés-végrehaj-
tási intézet között, a visszaesô bûnözés megelôzésére, a
szabadulás után a társadalomba való beilleszkedés elôse-
gítésére, amibôl addig semmi sem valósult meg. 

Nagyon örültem az önkormányzati kapcsolatnak, mert
ekkor egyesületünk hihetetlenül rossz (pénz, feladat nél-
küli, mûködés képtelen) helyzetben volt.

Az Önkormányzattal kötöttem egy Partnerségi Megál-
lapodást, melynek keretében kezdtem el a munkát. A
megállapodás lényege az anyagi támogatás volt.

✦  ✦  ✦

Aztán felcsillant a remény, mert találtam egy pályáza-
tot, melyet a Nemzeti Felnôttképzési Intézet írt ki a „Tár-
sadalmi szervezetek felnôttképzést segítô tevékenységé-
nek támogatására”. Ebben a pályázatban tudtam elkép-
zelni a Zalaegerszegi Börtön Népfôiskolai program meg-
valósítását.

Óriási volt a felelôsség:
• mert, életem második pályázata volt (NCA, NFI, ami-

ket aztán megnyertem)
• mert, ez jelentette az elindulási lehetôséget, a munkát
• mert, ma már tudom, hogy ez jelentette a jövôt.

Nagy volt a felelôsség azért is, mert segítség nélkül
egyedül kellett kitalálni, megvalósítani egy programot.

Aztán rájöttem, hogy mégsem vagyok egyedül. Felhív-
tam Marikát Szolnokon és a segítségét kértem. Hosszan
beszélgettünk telefonon, aztán egy hirtelen ötlettel azt
mondta: „tudod mit, holnap úgyis órám van az intézet-
ben, gyere le, és személyesen megbeszéljük”. Igent
mondtam, és másnap a Megyei Önkormányzat kisebbsé-
gi tanácsnokával, Vajda Lászlóval útnak is indultunk. Is-
mét furcsa érzés kerített a hatalmába, mivel nem ismer-
tem Lacit féltem a hosszú úttól, és hát még nem voltam
börtönben.

Mire Szolnokra értünk elmondtam elképzeléseimet,
terveimet nagyon jó volt, hogy teljesen egyformán gon-
dolkodtunk és terveztük a jövôt.

Szolnokon találkoztunk Marikával, és együtt kerestük
fel a parancsnok urat, aki már várt bennünket. ô foglalta
össze az elmúlt hat éves munkájukat. Beszélt induló ku-
darcaikról, de büszkén mondta, hogy ma már csak ered-
ményeik vannak. Nagyon örültem, hogy egyeztetés nél-
kül is azonos volt az elképzelésünk. Ezután került sor az
intézet bemutatására. Hihetetlen volt számomra, hogy
hol vagyok, ami jelezte: talán csak a remegô lábam, a rá-
csos ablakokon besütô nap, na és az osztályterem felé
haladva a Marikát barátságosan köszöntô rabruhás fogva
tartottak. Egy terembe értünk, ami ízlésesen volt beren-
dezve, könyvekkel teli polcok, a falon térképek, szekré-
nyek, melyben általános iskolai és egyéb könyvek, kü-
lönféle eszközök jelezték az itt folyó munkát. Mi is itt be-
szélgettünk, itt kaptam ötleteket, tanácsokat és valójá-
ban innen indul el a munkám.

Késô délután indultunk haza, kavarogtak bennem a
különbözô érzések, de mire Zalaegerszegre értünk csak
a következô idôszak feladatait láttam.

✦  ✦  ✦

Másnap idôpontot kértem a Zalaegerszegi intézet pa-
rancsnokától, dr. Rózsás János úrtól, aki azonnal foga-
dott (a kisebbségi tanácsnok és a közbiztonsági munka-
társsal együtt). Tájékoztattam elképzeléseimrôl, enge-
délyt kértem a pályázat megírására (arra, hogy munkán-
kat befogadja), és hogy találkozzak a fogva tartottakkal,
akiknek bemutattam egyesületünk munkáját, elképzelé-
semet az intézetbeli munkáról és egy kérdôívet indítot-
tam útjára, hogy részt vennének-e a programban és mi-
lyen témakörök érdekelnék ôket. Nagyon jó érzés, hogy
elsô perctôl élvezem a parancsnok úr és munkatársainak
támogatását. Nagyon örültem annak is, hogy az akkori
kis létszámhoz viszonyítva 32 fô jelentkezett a képzésre.
Kiderült, hogy informatika, jog, nyelv, történelem té-
makörben szeretnének elôadásokat. Mivel a szervezô
munkával párhuzamosan már írtam a pályázatot, szinte
naponta jártam be az intézetbe és egyeztettem, tervez-
gettem Szalai Tamás nevelôvel, aki a segítôtársam volt
a program elindításában. Néhány alkalom után azt vet-
tem észre, hogy elmúlt a félelmem, már nem zavar az,
hogy hol vagyok. Az ôrök, a fogva tartottak megismer-
tek, és tudták miért jöttem.

Tamással még egy alkalommal jártam a szolnoki inté-
zetben, ennek a látogatásnak a célja az volt, hogy intéze-
ti szemmel nézzék meg a Szolnokon folyó munkát.

Út az ötlet születésétôl a megvalósulásig
Börtönprogram Zalában is

A
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A kérdôívek alapján azt láttam, hogy teljesen más fela-
datot kell végeznem, mint Szolnokon, mivel képzett, sok
esetben csupán felsôfokú iskolájukat be nem fejezô fia-
talokkal álltam szemben.

November végén volt a pályázat beadási határideje. In-
nen nehezen telt az idô, de azért nem állt meg. Ígéretem-
hez híven, és a várható együttmûködés reményében ka-
rácsony elôtt egy filmet vittem be kalács és tea kíséreté-
ben, amit együtt néztünk és beszéltünk meg. Nagy örö-
met szereztem a programmal, melynek célja részben a
fogva tartottak bizalmának elnyerése volt.

Peter Weir Holt Költôk Társasága címû alkotását vetí-
tettük le. Ez a film lehetôséget adott a beszélgetés kap-
csán az egyéni megközelítésre. Jellemeztük John Keatin-
gent mint tanárt, és módszereit, beszélgettünk Neil diák
tragédiájáról, a tradíció, becsület, fegyelem, kiválóság je-
lentôségérôl. Hogyan kellett viselkednie, hogy ezeknek
az elveknek, szülôi elvárásoknak meg tudjon felelni.

Érdekes volt, bár akkor még csak kóstolgattuk egy-
mást, és az idôvel is nagyon kellett gazdálkodni, mert a
film több mint kétórásra nyúlt.

✦  ✦  ✦

Január végén végre az NFI közzé tette a nyertesek lis-
táját, s mivel a Zalai Népfôiskolai Egyesület is szerepelt a
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tése.
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pontosítottam az idôpontokat, csoportokat alakítottunk
stb., szóval lázasan dolgoztam/dolgoztunk, hogy az elôt-
tünk álló feladatokat hibátlanul megvalósítsuk.

Gondot okozott az eszközhiány, ezért megkerestem a
Zala Megyei Munkaügyi Központ igazgatóját, Kiss Amb-
rus urat, akitôl 10 db számítógépet és 5 db nyomtatót
kaptam. A gépeket a parancsnok úr engedélyével egy kü-
lön (frissen festett) helyiségbe telepítettük, ezzel megte-
remtôdött, a fogva tartottak nagy örömére az informati-
kai képzés lehetôsége.

✦  ✦  ✦

2005. február 15-én ünnepélyes megnyitó keretében
Zalaegerszegen így elindult el a Börtön Népfôiskolai
program.

Zalaegerszeg, 2005. augusztus 24. 

Fehér Lászlóné
a Zalai Népfôiskolai Egyesület titkára

Ünnepi pillanat a hosszú hétköznapokban (Képünk „idézet” a Zalai Hírlap egyik börtön-népfôiskolai tudósításából)

18

N É P F Ô I S K O L A I  K É P Z É S I  K Í N Á L A T

lig egy – két hete kerültem a Zalai Népfôiskolai
Egyesülethez, amikor egy meghívót kaptam a IV.

„Ezerarcú Népfôiskola” Szentendrén megrendezett or-
szágos tanácskozására. Örültem is, meg nem is, hiszen
senkit sem ismertem, de még a szervezetet, sôt az elnö-
künket sem. Kaptam egy idôpontot, hogy ekkor itt talál-
kozom dr. Szinku Mihállyal és Kun Ernônével (akikkel
együtt utaztam), és egy nevet Nagyné Kiss Mária, akit
keressek meg, hogy vegyen a szárnyai alá, és beszélges-
sek vele.

Ma is emlékszem az utazásra, az évszakhoz képest na-
gyon hideg, esôs idô volt. 

Délután indultunk és a szakadó esôben csak este ér-
keztünk meg. Amikor bekapcsolódtunk a programba ép-
pen az úgynevezett „Jó gyakorlatok” ismertetése volt. A
rendezô felszólította akkor még nem ismert Nagyné Kiss
Máriát programja bemutatására. Tôle hallottam elôször a
Börtön Népfôiskolai programról. Ma sem tudom igazán
megfogalmazni, hogy mi, – talán az elôadás módja, talán
a feladat, talán a lehetôség, ami a Zalai Népfôiskolai
Egyesület újbóli elindítását jelenthetné – fogalmazódott
meg bennem a gondolat, hiszen Zalaegerszegen is van
egy elôzetes ház, ahol én is megvalósíthatnám ezt a
programot. Döntésemrôl azonnal tájékoztattam elnö-
künket, aki meglepôdött, de szabad kezet adott a megva-
lósításra. 

A konferenciáról hazatérve lázas munkába kezdtem,
ami idônként meg -meg torpant, mert a nyári szabadsá-
golási idôszak alatt nehéz volt a kapcsolatok kialakítása.

ôsz lett, amire eljutottam a Zala Megyei Önkormány-
zat közbiztonsági munkatársához, akitôl megtudtam,
hogy egy sajnálatos baleset következtében létrejött nyár
közepén egy Együttmûködési Megállapodás a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a Zala Megyei Büntetés-végrehaj-
tási intézet között, a visszaesô bûnözés megelôzésére, a
szabadulás után a társadalomba való beilleszkedés elôse-
gítésére, amibôl addig semmi sem valósult meg. 

Nagyon örültem az önkormányzati kapcsolatnak, mert
ekkor egyesületünk hihetetlenül rossz (pénz, feladat nél-
küli, mûködés képtelen) helyzetben volt.

Az Önkormányzattal kötöttem egy Partnerségi Megál-
lapodást, melynek keretében kezdtem el a munkát. A
megállapodás lényege az anyagi támogatás volt.

✦  ✦  ✦

Aztán felcsillant a remény, mert találtam egy pályáza-
tot, melyet a Nemzeti Felnôttképzési Intézet írt ki a „Tár-
sadalmi szervezetek felnôttképzést segítô tevékenységé-
nek támogatására”. Ebben a pályázatban tudtam elkép-
zelni a Zalaegerszegi Börtön Népfôiskolai program meg-
valósítását.

Óriási volt a felelôsség:
• mert, életem második pályázata volt (NCA, NFI, ami-

ket aztán megnyertem)
• mert, ez jelentette az elindulási lehetôséget, a munkát
• mert, ma már tudom, hogy ez jelentette a jövôt.

Nagy volt a felelôsség azért is, mert segítség nélkül
egyedül kellett kitalálni, megvalósítani egy programot.

Aztán rájöttem, hogy mégsem vagyok egyedül. Felhív-
tam Marikát Szolnokon és a segítségét kértem. Hosszan
beszélgettünk telefonon, aztán egy hirtelen ötlettel azt
mondta: „tudod mit, holnap úgyis órám van az intézet-
ben, gyere le, és személyesen megbeszéljük”. Igent
mondtam, és másnap a Megyei Önkormányzat kisebbsé-
gi tanácsnokával, Vajda Lászlóval útnak is indultunk. Is-
mét furcsa érzés kerített a hatalmába, mivel nem ismer-
tem Lacit féltem a hosszú úttól, és hát még nem voltam
börtönben.

Mire Szolnokra értünk elmondtam elképzeléseimet,
terveimet nagyon jó volt, hogy teljesen egyformán gon-
dolkodtunk és terveztük a jövôt.

Szolnokon találkoztunk Marikával, és együtt kerestük
fel a parancsnok urat, aki már várt bennünket. ô foglalta
össze az elmúlt hat éves munkájukat. Beszélt induló ku-
darcaikról, de büszkén mondta, hogy ma már csak ered-
ményeik vannak. Nagyon örültem, hogy egyeztetés nél-
kül is azonos volt az elképzelésünk. Ezután került sor az
intézet bemutatására. Hihetetlen volt számomra, hogy
hol vagyok, ami jelezte: talán csak a remegô lábam, a rá-
csos ablakokon besütô nap, na és az osztályterem felé
haladva a Marikát barátságosan köszöntô rabruhás fogva
tartottak. Egy terembe értünk, ami ízlésesen volt beren-
dezve, könyvekkel teli polcok, a falon térképek, szekré-
nyek, melyben általános iskolai és egyéb könyvek, kü-
lönféle eszközök jelezték az itt folyó munkát. Mi is itt be-
szélgettünk, itt kaptam ötleteket, tanácsokat és valójá-
ban innen indul el a munkám.

Késô délután indultunk haza, kavarogtak bennem a
különbözô érzések, de mire Zalaegerszegre értünk csak
a következô idôszak feladatait láttam.

✦  ✦  ✦

Másnap idôpontot kértem a Zalaegerszegi intézet pa-
rancsnokától, dr. Rózsás János úrtól, aki azonnal foga-
dott (a kisebbségi tanácsnok és a közbiztonsági munka-
társsal együtt). Tájékoztattam elképzeléseimrôl, enge-
délyt kértem a pályázat megírására (arra, hogy munkán-
kat befogadja), és hogy találkozzak a fogva tartottakkal,
akiknek bemutattam egyesületünk munkáját, elképzelé-
semet az intézetbeli munkáról és egy kérdôívet indítot-
tam útjára, hogy részt vennének-e a programban és mi-
lyen témakörök érdekelnék ôket. Nagyon jó érzés, hogy
elsô perctôl élvezem a parancsnok úr és munkatársainak
támogatását. Nagyon örültem annak is, hogy az akkori
kis létszámhoz viszonyítva 32 fô jelentkezett a képzésre.
Kiderült, hogy informatika, jog, nyelv, történelem té-
makörben szeretnének elôadásokat. Mivel a szervezô
munkával párhuzamosan már írtam a pályázatot, szinte
naponta jártam be az intézetbe és egyeztettem, tervez-
gettem Szalai Tamás nevelôvel, aki a segítôtársam volt
a program elindításában. Néhány alkalom után azt vet-
tem észre, hogy elmúlt a félelmem, már nem zavar az,
hogy hol vagyok. Az ôrök, a fogva tartottak megismer-
tek, és tudták miért jöttem.

Tamással még egy alkalommal jártam a szolnoki inté-
zetben, ennek a látogatásnak a célja az volt, hogy intéze-
ti szemmel nézzék meg a Szolnokon folyó munkát.

Út az ötlet születésétôl a megvalósulásig
Börtönprogram Zalában is
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