
 

„Bűntudatt

című pályázati program

Az EMMI Budapesti Javítóintézet

a BM-15-MI-0150 számú pályázat

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa

 

Mottó: 
 
 „Sosem tudhatod, milyen eredm
eredményük sem lesz. „  
                                                                                                                 
 
 

Bevezetés 
 
A pályázatot Szász Mária nevelőtanár,

írta meg és adta be elbírálásra. 

helyi adottságait és sajátosságait figyelembe 

 

 12 fiatal részére, egyénre szabott

 12 fiatal részére, pszichiáter által vezetett konfliktuskezelő,

  minimum 12 fő, intézményi dolgozó bevonásával

konfliktuskezelő, életkészségeket fejlesztő, stresszcsökkentésre orientált tréning lebonyolítása

  minimum 12 fő részvételével

traumafeldolgozást segítő 

lebonyolítása 

 
 
A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács támogatásával, 
 

az EMMI Budapesti Javítóintézetben 
megvalósított 

 
 

„Bűntudattól az öntudatig” 
 

című pályázati program szakmai tartalma
 
 

Az EMMI Budapesti Javítóintézetben, 2016. január 15 -2016. május 08. között valósított

pályázatot, melynek kiírója és támogatója a Belügyminisztérium 

ési Tanácsa volt. 

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, 

                                                                                                                 (Mahatma Gandhi)

nevelőtanár, projektmenedzser, a program résztvevőinek bevonásával 

. A pályázat kiírója által megadott lehetőségek közül

helyi adottságait és sajátosságait figyelembe véve, az alábbiak megvalósítását vállaltuk: 

egyénre szabott, pályaorientációval egybekötött munkaerő

pszichiáter által vezetett konfliktuskezelő, életkészségeket fejlesztő program

ézményi dolgozó bevonásával, a kiégést lassító

konfliktuskezelő, életkészségeket fejlesztő, stresszcsökkentésre orientált tréning lebonyolítása

észvételével, biblioterápiás elemekre épülő, rap és versíró szakkör

 - pszichológus és művészetterápiás szakember vezetésével

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács támogatásával,  

az EMMI Budapesti Javítóintézetben 
 

szakmai tartalma 

május 08. között valósítottuk meg 

támogatója a Belügyminisztérium 

ényei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, 

(Mahatma Gandhi) 

program résztvevőinek bevonásával 

által megadott lehetőségek közül, intézményünk 

ak megvalósítását vállaltuk:  

munkaerő-piaci tréning  

életkészségeket fejlesztő program   

a kiégést lassító-megelőző céllal, 

konfliktuskezelő, életkészségeket fejlesztő, stresszcsökkentésre orientált tréning lebonyolítása  

rap és versíró szakkör, 

és művészetterápiás szakember vezetésével történő- 



 minimum 12 fő részvételével, egy – a biblioterápiás szakkörben megírt, irodalmi alkotásokat 

felhasználó – zenés produkció színpadra állítása 

  minimum 10 fő részvételével kézműves kreatív műhely létrehozása, amelynek fókuszában a 

szimbolikus - társadalmi jóvátételre alkalmas- ajándéktárgyak készítése (cérnakép)  

  A projekt zárásaként egy szimbolikus társadalmi jóvátételi nap megszervezése az intézmény 

kerületében élő, az idős-ellátás keretein belül gondozott idős emberek számára.  

 

A pályázat lebonyolításában résztvevő fiatalok főbb jellemzői, a bűnmegelőzés fontossága  

 

Növendékeink normaszegő, deviáns viselkedésük jogi következményeként - bűncselekmény (ek) 

elkövetésének alapos gyanújával- kerülnek beutalásra intézményünkbe, ügyük rendőrségi vagy 

bírósági szakaszában. A javítóintézetben végrehajtott előzetes letartóztatás, - mint egy személyi 

szabadságot korlátozó kényszerintézkedés – a fiatalkorú 12 éves korától alkalmazható.  

 

Az élethosszig tartó tanulás - az Európai Unió által is felhangosított-, a munkavállalás és a 

mentális jólét szintjén egyaránt megjelenő társadalmi elvárás, igény. Hogy mennyire lesz sikeres 

- a társadalomba beilleszkedni tudó, a társadalmi normákat elfogadó - felnőtt egy fiatalból, az 

azon is múlik, hogy felnevelkedése során milyen mennyiségű és minőségű odafordulást, 

figyelmet kapott a felnőttektől.  

A fiatalok többsége diszfunkcionálisan működő családból került hozzánk, ismeri a tudatmódosító 

szerek hatását, sok esetben ki is próbálta azokat, esetenként szenvedélybeteg környezetben 

szocializálódott. A bűncselekmények elkövetésének hátterében gyakori ok a tudatmódosító szer 

(ek) megszerzésére irányuló bűnelkövetés.  

A növendékek előéletét rejtő dokumentumokat olvasva látható, hogy a fiatalok többsége 

korábban kliensként megjelent a gyermekvédelmi rendszer különböző színterein, az alap, illetve 

szakellátásban. 

A diszfunkcionális családokban felnevelkedett fiatalok segítség nélkül a felnőttkorba érve, nagy 

valószínűséggel elszigetelődve élnek, idős korban gyakrabban jelenik meg náluk a haláltól való 

félelem, a kétségbeesettség, az élet értelmének ambivalens verbális megjelenítése, a tanult 

tehetetlenség érzése.  

 



Összességében megállapítható, hogy fiataljaink nem kapták meg azt a szükséges figyelmet 

közvetlen környezetüktől, amely a társadalomban elvárt viselkedés kialakításához elegendő lett 

volna. 

 

Janett G Woititz, amerikai pszichológus az 1970-es években kutatta az alkoholbetegek felnőtt 

gyermekeinek populációját és 13 olyan jellemvonást írt le, amelyet jellemzőnek talált.  A későbbi 

évek kutatásaiból az is kiderült, hogy vizsgálati eredményei nem csak az alkoholbeteg családokra, 

hanem valamennyi diszfunkcionális családra igazak. 

 

Woititz szerint a diszfunkcionális családok gyermekei 

 

 Találgatják, mi a normális (autonómia helyett kétségek) 

 Nehezen visznek véghez egy tervet az elejétől a végéig (autonómia hiánya) 

 Akkor is hazudnak, ha ugyanolyan könnyű lenne igazat mondani (kisebbségi érzés 

palástolására alkalmas csúsztatások, szépítések, bagatellizálások, melyek mögött a megrekedt 

személyiség áll) 

 Kíméletlenül ítélik meg önmagukat (az ősbizalom hiánya, kétségek) 

 Nehezen szórakoznak (hiányzó korai fejlesztések, a játék képességnövelő funkcióinak hiánya 

a szocializációs környezetben) 

 Nagyon komolyan veszik önmagukat (kétségek, bűntudat, kisebbségi érzés) 

 Nehézségekkel küszködnek a bensőséges kapcsolatok területén (elégtelen szülői minta, korai 

elszigetelődés) 

 Túlzott mértékben reagálnak olyan dolgokra, amit nem tudnak irányítani (bizalmatlanság, 

kétségek, kisebbségi érzés palástolása) 

 Állandó elismerésre és megerősítésre vadásznak (kisebbségi érzés) 

 Úgy érzik, mások, mint a többi ember (ősbizalom hiánya) 

 Vagy nagyon felelősségteljesek, vagy nagyon felelőtlenek (bizonytalan éntudat helyett 

konfúzió a problémamegoldásban) 

 Rendkívül hűségesek, akkor is, ha szembesülnek annak bizonyítékával, hogy hűségüket nem 

érdemlik meg (kisebbségi érzés, tanult tehetetlenség) 



 Impulzívak. Hajlamosak a nélkül cselekedni, hogy komolyan megfontolnának más 

viselkedésformákat, vagy a lehetséges következményeket. E viselkedés zavarodottsághoz, 

önutálathoz, és a környezetük felett gyakorolt irányítás elvesztéséhez vezet. Ennek 

eredményeképp több energiát használnak fel a zűrzavar megszüntetéséhez, mintha először 

megfontolták volna választási lehetőségeiket és következményeiket (konfúzió okozta 

zavarok, szenvedélybetegségek, kodependencia, stb.) 

 

A bűnelkövetés leleplezése után a rendőrségi – bírósági szakaszban különválik a tettes és az 

áldozat. Növendékeink valamennyien tettes minőségben meggyanúsított fiatalok, ugyanakkor a 

fent leírt személyiségfejlődési keretben maguk is szocializációs környezetük áldozatai. A 

gyermekvédelembe, a javítóintézetbe került gyermekek gondozását, nevelését-oktatását ellátó 

szakmai közösségeknek, szinte utolsó esélyként, korrekciós neveléssel lehetősége van kialakítani, 

fejleszteni azokat a készségeket, amelyek szükségesek a társadalomba való eredményes 

reintegrációhoz.  

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázata ehhez a törekvésünkhöz 300 órányi alternatív 

lehetőséget biztosított, amellyel a fiatalok fakultatív formában élhettek. A pályázat elnyerésével 

szakemberek által vezetett munkaórák keretében, a hagyományosnál intenzívebb fejlesztésre volt 

lehetőségünk, valamint a pályázati tevékenység fejlesztő hatásait a javítóintézeti nevelés 

többleteként vihetik tovább a megvalósítás időszakban-intézményünkben tartózkodó növendékek 

és munkatársak.        

                                 (Készült:Szász Mária beszámolójának felhasználásával). 

 

A pályázat elemeinek lebonyolítása 
 

1. 2016. január- február hónapban került sor Dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter vezetésével, 

a Williams életkészségfejlesztő (WÉK) program megvalósítására. 

 

A gyermekek számára indított tréning célja az empátiakészség növelése, hatékony 

konfliktuskezelési technikák tanulása volt. A pályázatban vállalt 12 gyermek helyett 16 

főt vontunk be a programba a nagy érdeklődésre való tekintettel. Szabadlábra helyezése 

miatt 2 növendék morzsolódott le, 14 fő sikeresen elvégezte a tréninget. A fiatalok 



élvezték és szerették a játékokkal tűzdelt, őszinte beszélgetéseket. A tréningen való 

eredményes részvételért 14 tanúsítványt osztottunk ki a tréning végén. 

 A szakemberek számára meghirdetett tréningen 16 fő vett részt, 100%-os volt a 

részvétel, a 4x5 órás munkaidőn túli alkalmakon. Projektmenedzserként Szász Mária is 

fontosnak tartotta a tréningen való aktív részvételt, amit szakmai fejlődési lehetőségként 

élt meg. A tréningeken felhangosított igény volt a kollegialitás növelése. Az egyéni 

érzések kimondása, megnevezése során a tréner eleinte ellenállásba ütközött. A tréning 

végére alakult ki az a bizalom, ami szakmai stáb közösségfejlesztéséhez elengedhetetlen. 

A közösségfejlesztés iránti igényt valamennyi résztvevő kihangsúlyozta a tréning 

zárásakor. 

 (Készült: Szász Mária beszámolójának felhasználásával).  

         

2. Februárban indult a munkaerő-piaci tréning is, ahol Arany Ágnes munkaerő-piaci 

tanácsadó 12 fő számára tartott 4×5 órában, egyénre szabott pályaorientációs és munkaerő-

piaci alapismereteket.  

 

A tréning során a fiatalok bepillantást nyerhettek az önismeret, és a sikeres munkavállalás 

fontosságába, az önéletrajzírás rejtelmeibe, az állásinterjúk etikettjébe. Az állásinterjúk 

szimulálása során átérezhették a kommunikáció fontosságát, annak célszerű elsajátítását. A 

fakultatív programok közül ez a csoport volt az, ahol a fiatalok a leginkább elfáradtak. A tréner 

igyekezett oldani a téma „reál”, kevésbé játékos elem alkalmazási lehetőségei miatti 

nehézségeket rajzos és relaxációs feladatok beillesztésével, ahol a fiatalok “kikapcsolódhattak” 

egy kicsit. A tréning a nagykorúság közelében lévő fiatalokat szólította meg, akik a szabadulásuk 

után szükséges élményként kell, hogy megtapasztalják a munkaerő-piaci próbát. A tréning 

megerősítette bennük azt is, hogy az intézményen belüli iskolai oktatással, valamint a 

munkaterületeken való szorgalommal olyan tudással bővülhetnek egyéni képességeik, amelyek 

pozitív haszonnal bírhatnak a szabad életben. Egy önéletrajzírás esetén például beírhatják 

munkatapasztalatként azokat a tevékenységeket, amelyekben foglalkoztatva vannak intézményi 

életszakaszukban. A tréninget 14 fő kezdte el, 12 fejezte be. Kettő fő szabadult a tréning vége 

előtt.  

(Készült:Szász Mária beszámolójának felhasználásával). 



 

 

3.Lipka Péter művészetterapeuta és Tóth Andrea pszichológus biblio-terápiás elemekkel 

végzett művészetterápiás csoportot vezettek. A fiatalok verseket, és rap dalszövegeket is 

írtak, saját élményeikből.  

 

A csoportfoglalkozások célja volt, hogy a résztvevő fiatalok szókincsük bővítésével, 

beszédtechnikai - logopédiai támogatásnyújtással, verbális kommunikációjuk fejlesztésével, 

képesek legyenek  rapszövegben megfogalmazni, életük fontos eseményeit és az azokat kísérő 

érzéseket. A pszichológusi támogatás lehetőséget nyújtott a versbe írt sorok mögötti traumák 

feldolgozására is.  

“A projekt keretében készült verseket, dalokat hangzóanyagként dokumentáltuk, ezek egy részét 

a készülő színházi produkcióba integráltuk. A foglalkozáson résztvevő növendékekből többen az 

elkészült színházi produkcióban szereplőként is részt vettek, amiről videó felvétel készült az 

intézet számára. 

Azt tapasztaltuk, hogy a célkitűzéseken túl a csoportfoglalkozások jó lehetőséget teremtettek arra 

is, hogy aktuális kérdéseket, nehézségeket, akcidentális kríziseket megbeszéljenek a fiúk 

egymással és velünk, melyeket egy bizalmi légkörben, konstruktív megoldási alternatívák 

felvetése követett az egyes alkalmakon. Ez a kompetenciák fejlődésén túl egy járulékos haszna 

volt a foglalkozásoknak. A speciális, bizalmi légkörben számos barátság szövődött, illetve a 

vezetők és a növendékek között is teremtődött egy olyan bizalmi kapcsolat, mely a továbbiakban 

nagymértékben megkönnyíti az intézetben végzett segítő munkát. A záró foglalkozások keretében 

fontosnak tartottuk, hogy a fiúk láthassák, hogy milyen módon sikerült rövid és hosszú távú 

céljaikat elérni és megvalósítani, értéket és közösséget teremtve.”  

(Részlet:Lipka Péter és Tóth Andrea beszámolójából) 

 

A biblioterápiás csoport tapasztalatait a mindennapi életben, -pl. egy állásinterjún, hivatali 

ügyintézés alkalmával,- közvetlenül hasznosíthatják fiataljaink. A foglalkozásokon 13 gyermek 

vett részt, 9 fiatal munkáját ítélték meg úgy a szakemberek, hogy emléklappal jutalmazták őket. 

A szakemberek a közös munkát rap szakkör formában, a pályázatzárás után, minimum fél évig 

folytatják.                    (Készült:Szász Mária beszámolójának felhasználásával)  



4. Orbán Béla nevelőtanár, a Szertelen-kék Alapítvány munkatársa és Lipka Péter 

terapeuta rendezésével valósítottuk meg a „Börtönszínház” projektelemet. Ennek keretében 

bemutatásra került egy 40 perces rap musical, „Így megy egy nap a Szőlőben” címmel. 

 

A zenés színpadi produkció forgatókönyvét a Lipka Péter-Tóth Andrea által vezetett 

biblioterápiás csoportban írt dalszövegek felhasználásával Orbán Béla készítette. A versek 

megzenésítésével az intézmény életét bemutató musical készült  A Szertelen-kék Alapítvány 

munkatársai 2016. január végén a saját tehetséggondozott fiataljaikkal bemutattak egy musicalt, 

melyet korábban a „Dal a Tiéd” címmel ismerhetett meg a közönség. A kedvcsináló bemutató 

után toborzás kezdődött, ami a 2016. március 11-én megrendezett intézményi “Ki mit tud?” 

megszervezésével folytatódott. A tehetségkutató versenyen 24 fiatal vett részt, a szereplésért 5 

emléklapot és 19 oklevelet osztottunk ki. A verseny után került kiválasztásra az a 15 fiatal, aki 

később részt vett az előadásban előadóként és/vagy szerzőként. A “Ki mit tud?” színpadi díszlet 

készítésében részt vett 9 fő oklevél dícséretben részesült.  

A legtehetségesebb szerzőkből és előadókból hívta életre Orbán Béla és Lipka Péter a 

Börtönszínház csoportot. “Egyéni és csoportos foglalkozásokon, próbákon készültünk fel az 

előadásra, a művészetpedagógia és az élménypedagógia eszközeivel. A színházi bemutatkozásra 

szakmai és technika felkészítést folytattunk, egymásra épülő rendszerben. Elkészítettük a műsor 

hanganyagát, a stúdiófelvételeket, a zenei alapot. A 7. nevelési  csoport tagjai, egy óriási fehér 

anyagra, Kőszegi Julinna nevelőtanár irányításával megfestették az első jelenet “szobabelső” 

díszletét.”                                                                               (Részlet:Orbán Béla beszámolójából) 

“A színpadi kellékek elkészítésében Szőnyi Zoltán nevelőtanár irányításával vettek részt a 

fiatalok. Az intenzív felkészülés, a csoportban való megmaradás igénye megfelelési kényszert, 

feszültséget generált a csoporttagokban. A Börtönszínház foglalkozásain résztvevő növendékek 

megsegítése céljából ezért, az egyéni szükségletekhez igazodó együttműködési technikák, 

probléma megoldási és konfliktuskezelési módszerek megismertetésével adaptívabb 

viselkedésmintázat kialakításában támogattuk a fiatalokat, egyéni és csoportos formában, az 

előadásra való felkészülés időszakától a színpadi produkciót követő záró szakasz végéig.”  

(Részlet: Gelb Beáta oktatási szakmai vezető és Pados Eszter gyógypedagógiai csoportvezető 

beszámolójából)  



A musical nyilvános főpróbája 2016. április 26-án 11órától került megrendezésre. Az intézmény 

valamennyi növendéke és az érdeklődő felnőttek megnézhették, együtt örülhettek a fiatalok 

sikerének. A nyilvános főpróba után került sor az oklevelek, tanúsítványok átadására.  

                                           

5. A kézműves kreatív műhelyt pályázatíróként és pályázatfelelősként Szász Mária vezette.  

 

“A legtöbb fiatalt bevonó foglalkozássá vált a cérnaképkészítés, melyet korábbi munkahelyemen, 

egy fővárosi büntetés-végrehajtási intézetben tanultam meg a klienseimtől (a TÁMOP 5.6.3. 

projektjében). A kézműves tevékenység több képesség fejlesztésére alkalmas. Növendékeink 

között gyakori a függőség határára került, tudatmódosítószert használó fiatal. A velük való 

foglalkozásban a kamaszkorral összekapcsolható indulatkezelési problémák megsokszorozódnak 

a tudatmódosítószerek okozta idegkárosodások miatt. A kézműves foglalkozások az 

indulatkezelési nehézségek csökkentésében olyan hatást értek el, hogy a fiataloknál 

magatartásszabályzó eszközzé válhatott, beindult a szakkörön való részvételért folyó verseny. 

Gelb Beáta oktatási szakmai vezető megszervezte, hogy ügyeleti napokon, szabadidőben, 

szombaton és vasárnaponként is, jutalomként részt vehessenek a növendékek a tervezett 80 órán 

felül a képek készítésében. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy a jóvátételi nap minden résztvevő 

intézményét meg tudjuk ajándékozni, ezen felül egy kiállításnyi képet a saját környezetünk 

díszítésére is fel tudtunk használni. Több, mint 150 kisebb-nagyobb kép készült el. A 

legnagyobbak mérete A/3 nagyságú. A fiatalok körében máig nagyon népszerű kézműves 

tevékenység fejleszti a türelmet, a kitartást, a koncentrációt. Javítja a szín és szépérzéket, a 

finom-motorikát, miközben munkára nevel. A foglalkozások interaktív mentálhigiénés 

beszélgetések is voltak egyben, ahol a társadalmi jóvátétel fogalmán túl az adni tudás öröméről, a 

drogprevencióról, vagy akár a párkapcsolati dilemmákról, szerelmi csalódásokról, családi 

gyászokról is szó esett. A tabuk nélküli, őszinte beszélgetések teret adtak a sorstársi kapcsolatok 

megélésének, elfogadóbbá váltak a fiatalok. Számomra meglepő volt, hogy a csoportban 

leginkább megmaradók az iskolai közösség két végletéből jelentkező fiúk lettek. A hiperaktív, 

vagy a korábbi szerhasználat okozta magatartászavaros, indulatkezelési problémákkal rendelkező 

fiatalok, és az áldozattá válásra hajlamos, speciális nevelési igényű, illetve tanulásban 

akadályoztatott fiatalok csoportjából került ki a legtöbb olyan növendék, aki végig kitartóan 

dolgozott velem”. 

 (Részlet: Szász Mária beszámolójából)  



 

A csoport azóta is folyamatosan működik. Pedagógusnapra minden munkatársunk számára 

egyedi, személyre szóló képet készítettek a csoporttagok, amit a tanévzáró ünnepélyen adtak át. A 

fiatalok a számukra kedves személyeknek, családtagoknak az “Iskola másképp” időszakában 

készíthetnek cérnaképeket. 

 

6. A pályázat hetedik eleme, egyben a pályázat záró rendezvénye 2016. április 27.-én került 

megrendezésre, egy szimbolikus társadalmi jóvátételi nap keretein belül.  

 

A rendezvényre az Óbudai Szociális Szolgáltató Központ idősgondozásban tevékenykedő 

szakembereit és időseit hívtuk meg a szimbolikus társadalmi jóvátétel jegyében. Az intézmény 30 

fővel képviseltette magát. A programra természetesen meghívtuk a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács munkatársait, az alapító és fenntartó szervezetünk vezetőit és munkatársait, a velünk 

együttműködő partnerszervezeteink, a társintézmények, a gyermekvédelemben tevékenykedő 

szervezetek, a rendőrség, az igazságszolgálatási szervezetek vezető munkatársait, a velünk 

rendszeres kapcsolatban álló felsőoktatási intézmények oktatóit és diákjait, valamint a kerületi 

Polgármesteri Hivatal vezető munkatársait. Örömmel tapasztaltuk, hogy ünnepélyes projektzáró 

rendezvényünkre közel 100 fő fogadta el meghívásunkat és tisztelt meg bennünket a jelenlétével. 

 

Azért választottuk az időseket a  szimbolikus társadalmi jóvátétel alanyainak, mert 

 

 A gyermekek és az idősek a két leginkább veszélyeztetett populáció a magyar társadalomban. 

 Fiataljaink bűncselekményeiben gyakorta jelennek meg áldozatként idős emberek, így a két 

korosztály közötti érzékenyítést fontosnak tartottuk, ugyanúgy ahogy a 

 generációk közötti híd építését is, a családon belül és a társadalmi környezetben egyaránt.  

 Növendékeinket gyakorta sújtja előítélet, és megvetés, választásunkkal az előítéletesmentes 

gondolkodást szerettük volna segíteni. 

 

A jóvátételi napon, Szász Mária projektmenedzser prezentációjában bemutatta a pályázat elemeit, 

ismertette a megvalósítás folyamatát, a projektelemek vezetőinek és csoportjainak munkáját, a 

felmerülő problémákat, az eredményeket. Ezt követte  az „Így megy egy nap a szőlőben ”című 



rapmusical előadás, 15 fiatal részvételével, Orbán Béla és Lipka Péter rendezésében. A zenés 

produkció nagy sikert aratott, vendégeink elismerően nyilatkoztak az előadásról.  

 „Az előadás után az először az idősellátásból érkezett vendégeket ajándékozták meg a fiatalok a 

cérnaképekkel. A pályázat ideje alatt, nagy mennyiségű és kiváló minőségű képek készültek, így 

lehetőségünk volt valamennyi rendezvényen megjelenő vendégünket is megajándékozni egy-egy 

cérnaképpel. A záró rendezvény szendvicsebédjét az iskolaépületben fogyaszthatták el a 

vendégek, az eseményt az iskolában megrendezett cérnakép kiállítás megtekintésével tettük 

hangulatosabbá. A nap végén a vendégek intézménylátogatáson ismerkedhettek mindennapi 

munkánkkal. 

 

A „Bűntudattól az öntudatig” projekt utóélete 
 
A jóvátételi nap olyan átütő sikerű volt, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

jelenlevő főigazgatója, Bátori Zsolt úr javaslatára egy következő előadás megtartását is 

meghirdettük azok részére, akik egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak jelen lenni. Az 

intézményezetőkkel, a társintézmények igazgatóival történténő egyeztetések után 2016. május 

17-én került újra bemutatásra a rapmusical. A májusi rendezvényen az ország javítóintézeteit 

képviselő növendékek is részt vehettek nevelőikkel.  

A növendékek számára az előadás és a cérnaképkiállítás mellett, a legnagyobb meglepetést 

Molnár Ferenc Caramel jelenléte okozta. Caramel, Dr. Farkas Johanna egyetemi adjunktustól 

hallott a Budapesti Javítóintézetben előadott “Így megy egy nap a Szőlőben” című rapmusicalról. 

A tanárnő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóival részt vett április 27.-én, a pályázat záró 

rendezvényén. Ő mesélt az előadás után Caramelnek arról, hogy milyen nagy hatással volt rá és 

tanítványaira az egész program és különösen a az előadás szereplői.  

 

CARAMEL koncert a Budapesti Javítóintézetben  

 

Az előadást követően meglepetés vendégként a Megasztár-győztese, a Fonogram díjas Molnár 

Ferenc “Caramel” adott koncertet. A fiatalok nem csak a színvonalas zene és remek énektechnika 

miatt kedvelik az előadót, hanem azért is, mert Caramel ki tudott törni tehetségével, 

akaraterejével, betegségét is legyőzve, ezért példaképként tekintenek az énekesre, akit komolyan 

meghatott a műsor és a növendékek szeretetteljes fogadtatása. Az előadás után egy kis 



beszélgetésre is sor került intézményünk vezetőivel és a darab előadóival, majd közös 

fényképezéssel és autogramok kiosztásával ért véget a rendezvény.  

 

“ Megnéztem a gyerekek előadását és  énekeltem is nekik pár dalt. Nagyon tanulságos volt ez a 

lehetőség számomra. Bízom benne, hogy mindegyik gyerek kap egy új lehetőséget az élettől, és 

remélem esélyt kapnak a boldogságra és boldogulásra. Szorítok értük!”  

(Részlet Molnár Ferenc Caramel facebook bejegyzésből, 2017.05. 17.) 

 

Élő rádióriport a RÁDIÓ Q (99, 5) adásában 

 

„Így megy egy nap a Szőlőben” címmel rapmusical született az EMMI Budapesti 

Javítóintézetében, egy bűnmegelőzési pályázat keretében. A növendékek kreatív munkájával és 

szereplésével Orbán Béla és Lipka Péter állította színpadra a darabot. Az előadást megtekintette a 

budapesti Rádió Q egyik munkatársa, és stúdióbeszélgetésre invitálta az intézet igazgatóját, 

Juhász Pétert, valamint az előadás szerző-rendezőjét Orbán Bélát. A beszélgetésre a Rádió Q 

Mediátor című műsorában került sor június 16-án, csütörtökön 11 órától, a szerkesztő Nyári Juli 

vezetésével. A riport első részében Juhász Péter elmondta, hogy a javítóintézetek a 

gyermekvédelmi rendszer részeként működnek, a nevelőtestület célkitűzéseit padagógiai- 

pszichológiai módszerekkek valósítja meg a fiatalok bevonásával, majd kitért arra is, hogy 

milyen programokat, lehetőségeket kínálunk növendékeknek ittlétük idején a szellemi, fizikai és 

lélektani fejlődéshez. Szóba került egy esetleges „börtönrádió” megszervezése és létrehozása az 

intézményen belül, a források és infrastruktúra megteremtéséhez kerestünk ötleteket a 

szerkesztőkkel. A beszélgetés második felében, szó esett az intézeten belüli értékteremtésről, a 

manuális, kulturális- és munkafoglalkozásokról, a tanulmányi fejlődés lehetőségeiről.  

 

A sikeres színpadi darab jelentőségéről Orbán Béla elmondta, hogy a műben a gyermekek saját 

maguk fogalmazták meg kortársaiknak a javulás, a pozitív személyiségváltozás igényét, s 

kiemelte, hogy az előadás létrehozásának munkálataiban a részt vevő növendékek megtanultak 

egymásért küzdeni, komolyan és fegyelmezetten dolgozni, az utasításokat maradéktalanul 

betartani, saját ötletekkel alkotni a közös siker érdekében. A riport végén még maradtak 

megválaszolatlan kérdések és témák, ezért ígéretet kaptunk egy esetleges újabb interjúra. 



Reményeink szerint, abban hanganyagokat is be tudunk majd mutatni a rapmusical szerplőinek 

részvételével, természetesen a személyiségi jogok betartásával. 

                    (Készült: Orbán Béla beszámolója alapján) 

Intézetünk képviselői arra is ígéretet kaptak, hogy az adásról készült hangfelvételt CD 

formátumban, a szerkesztő rendelkezésünkre bocsátja. 

 

 

Összegzés 

  

“A „Bűntudattól az öntudatig” pályázat megvalósításával, elősegítettük a fiatalok szociális és 

mentális deficitjeinek csökkentését, képességeik, készségeik fejlesztésével, tehetségük 

kibontakoztatásával. A pályázatban résztvevő 67 fiatal számára a különböző programokon 

összesen 120 elismerő oklevelet adtunk át, több növendék 2-3 programban is sikeresen teljesítette 

a tanúsítványhoz, oklevélhez, emléklaphoz való jogosultság feltételeit.  

A projektben vállalt indikátorokat sikeresen teljesítettük, ami a növendékek nyitottságának, 

kitartásának, a “külsős” és a “belső” szakemberek sikeres munkájának is köszönhető. A pályázat 

megvalósításának folyamatában, az intézmény szinte valamennyi munkatársa jelentős részt 

vállalt támogatóként.   

 

Juhász Péter igazgató, az intézményi infrastruktúra és humán erőforrások rendelkezésre 

bocsátásával lehetőséget biztosított a pályázat lebonyolítására, személyes támogatásával segítette 

az eredményes projektmunkát.  

 

Hegedűs Sándor általános igazgatóhelyettes, a Budapesti Javítóintézet és a pályázatot kiíró 

Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Tanácsa közötti kapcsolatot tartotta, a pályázat kiírásától a 

pályázatot záró rendezvény lebonyolításig. Kosztolányi István gazdasági koordinátor a projekt 

pénzügyeit kezelte, a gazdasági elszámolást végezte. Gelb Beáta oktatási szakmai vezető 

koordinálta a programok résztvevőinek tevékenységét, megszervezte a növendékek és 

szakemberek találkozásait, a jóvátételi nap és második előadás programját. 

 



A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósított pályázatunk 

lehetővé tette, hogy intézményünkben 300 órában, szakemberek irányításával, fakultatív 

programok során, növendékeink megtapasztalják saját értékeiket, és hogy ezeket az értékeket 

indikátorokkal számszerűsítve láthatóvá tegyük mindenki számára.  

 

A színházi csoportot illetve a cérnakép készítő kézműves műhelyt az „Iskola Másképp”, a rap 

szakkört a „Szőlő Szünet” program részeként továbbra is működtetjük intézményünkben a nyári 

időszakban tartandó foglalkozásokon, ősztől pedig szakkörök formájában.  

 

A projekt bemutatása a pályázatban részt vevő programfelelősök beszámolójának illetve a 

megadott forrásokban található anyagok felhasználásával készült. 

 

Budapest, 2016. 06. 28.  
 
  


