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Megújult a                           !
Reméljük, hogy az új tar-
talmak és a színes külső 
könnyebbé teszi a bent 
töltött időt.

M A  M I N D E N T  Ú J R A  K E Z D H E T S Z

Jó olvasást kívánunk,
A szerkesztők 



tököli Büntetés-végrehajtás Köz-
ponti Kórház, vagyis a tököli rab-
kórház patinás épülete közel száz 
év múltját őrzi. Mielőtt 1961-ben a 

magyarországi fogvatartottak egészségügyi 
ellátására hivatott intézmény birtokba vette 
volna az épületet, az egy huszárlaktanyának 
adott helyet. Majd hat évtizedig gyógyultak 
itt a bűnös betegek, és e falak 
között adtak életet gyermekeik-
nek a várandós rabnők is. 1958 
óta kétezernél is több kisded 
látta meg a tököli rabkórház-
ban a napvilágot. Az épület 
tehát egyedülálló volt a maga 
nemében, ugyanis soha egyet- 
len napra sem zárta be a ka-
puit, nem csoda, 2020 novem-
beréig nem volt másik ehhez 
hasonló intézmény az ország-
ban, ahol a beteg fogvatartot-
tak ilyen széleskörű gyógyítását 
végezték volna. Aztán elké-
szült Berettyóújfaluban a Büntetés-végrehajtás 
Egészségügyi Központja, amely új börtönkór-
házként átvette a tököli intézmény szerepét.  
Az utolsó időkben még jelentős feladatot kapott  
a tököli intézmény: a büntetés-végrehajtási 
szervezet covid-központjaként látta el felada-
tát. Majd mikor a koronavírussal kezelt betegek 

is átköltöztek a Hajdú-Bihar megyei intézmény-
be, megszületett a döntés az üresen álló kór-
házépület átépítéséről. 
„Ez egy nagyon régi épület, amelyet három 

időszakban is jelentősen átépítettek. A bontás 
során szembesültünk vele, hogy az eltérő anya-
gokkal és technológiával készült falak gyakor-
latilag szanaszét voltak már vésve” – mondja 

Barcsik Attila, az átépítési pro-
jekt szakmai vezetője, amíg vé- 
gig kísér minket a földszinten. 
Az egykori Bajmegállapító Osz-
tály csupasz téglafalai között 
sétálva látjuk és halljuk, hogy 
teljes gőzzel megy a munka: 
folyamatosan zúgnak a gépek, 
pattog a vésők alatt a tégla, ka-
lapálnak, sikálnak, fúrnak és 
flekszelnek az itt dolgozók, akik 
egytől egyig elítéltek. A cemen-
tes zsákok kerülgetése közben 
megtudjuk, hogy az épületet tel- 
jesen „kipucolták”, csak a kór- 

ház főfalai maradtak meg, minden mást el- 
bontottak, az egyetlen, ami megúszta a mun- 
kálatokat a kórház kilencszemélyes liftje. 
A remek állapotban lévő felvonó ételszállítóként 
fog jó szolgálatot tenni majd az új épület- 
ben. „86-an vannak most, itt 66-an meg 20-an 
a tüdőgondozóban, ott falaznak, vakolnak és 

Huszárlaktanyából kórház

Munkában
A tököli börtön területén található rabkórház évtizedekig egyet jelentett 
a gyengélkedő elítélteknek a szükséges kezelések nyújtotta szabadabb 
léttel. Itt nem volt sorban állás, vizitdíj, vagy hálapénz. Az épület felett 
azonban eljárt az idő, így a börtönkórház átköltöztetését követően 
nagyszabású átépítés kezdődött.

A kórházépítők Tökölön

 A
Majd hat évtizedig 
gyógyultak itt  
a bűnös betegek,  

és e falak között 
adtak életet 

gyermekeiknek  
a várandós rabnők is.

Író: Kellner Gergely Jóaz új ablakokat építik be éppen. Azt is zárká-
sítjuk, mint a főépületet” – ezt már Kiss Bálint 
bv. őrnagy, az építkezés biztonsági szakmai 
vezetője mondja. Megkülönböztető mellény 
nem kötelező mindenkinek, attól függ, hogy 
ki, hol dolgozik. De egyébként itt van minden-
kin. Mi több, mindenkinek saját, névre szóló 
egyéni védőfelszerelése van, ezen felül az itt 
dolgozók még extra garnitúra ruhát is kapnak, 
hogy legyen miből pótolni a kemény munkában 
elhasználódott öltözéket – teszi hozzá. A két 
méter magas, határozott fellépésű őrnagy sze-
rint itt csak a keménymag dolgozhat, azok, akik 
tényleg értenek is a szakmához. „A hozzá nem 
értés és a nagyotmondás hamar kiderül, mert itt 
a vakolástól a villanyszerelésig aztán mindent a 
zsiványok csinálnak” – mondja. „Ők rakják a csö- 
veket, húzzák be a kábeleket, kötik be a radiá-
torokat” – kontráz rá Barcsik „kórházátépítési” 
felelős. Azt mondja, a fogvatartottak kizárólag 
olyan engedélyköteles feladatokat nem végez-
hetnek el, mint amilyen a villamos szekrények 
bekötése, egyébként minden az ő kezük mun-
káját dicséri. „Ez nem olyan, mint az új kórház 
építése Berettyóújfaluban, ahol volt egy fővál-
lalkozó, aki alá dolgoztak be az elítéltek. Itt az 
elejétől a végéig gyakorlatilag mindent a rabok 
csináltak és csinálnak” – hangsúlyozza. Ez te-
hát a büntetés-végrehajtás saját építési projekt-
jeinek főpróbája. 

Az egész országból érkeztek a szakmával 
rendelkező fegyencek, jelentős részük a mun-
kák legelejétől itt van, de persze vannak kény-
szerű cserék. Meglepően sokan szabadultak 
már. „Mindenkinek van szakmája, persze akad, 
aki jobban ért hozzá és olyan is, aki kevésbé, 
de a kollégák szépen kiképzik őket és megta-
nítják a gyakorlatra. Volt olyan felügyelőnk, 
aki fogta a fogvatartott kezét és vele húzta  
a vakolókanalat és így tanította meg neki a 
helyes mozdulatot” – mondja az építésvezető. 
A felügyelők ugyanis mind szakmával rendelke-
ző iparosok, vannak villanyszerelők, víz-, gáz- 
és fűtésszerelők. Egy-két speciális szakmunkára 
persze nélkülözhetetlen volt külsős vállalkozó 
bevonása. Amikor egyikük meglátta, hogy ho-
gyan vakolnak a rabok, annyira tetszett neki  
a munkamorál, a munkatempó és a minőség is, 
hogy kijelentette, hogy ő holnap már vinné is 
tovább a brigádot. 

Egyébként nem a munkabér az egyetlen do-
log, amiért szeretnek itt dolgozni az elítéltek. 
Az élelmezésben is plusz jár annak, aki munkát 
végez. Reggel megkapják a szinten a reggelit, 
ami ugye jár mindenkinek, ott nincs kivételezés, 
és a munkaterületen kapnak még egy pótlé-
kot, illetve mikor felmennek, akkor is. Az ebéd 
pedig természetesen ugyanúgy jár nekik, mint 
bármelyik elítéltnek. Hétfőtől szombatig dol-
goznak, de néha fakultatívan lehet választani 
a vasárnapot is. „Jobb itt lent, mint fent a zár-
kán. Itt megy az idő. Fent is ugyanaz a szombat, 

Ők rakják a csöveket, 
húzzák be a kábeleket,  
kötik be a radiátorokat.

„

 Jobb itt lent, 
mint bent a zárkában

KÍVÜL TÁGASABB / 4.OLDAL                    KÍVÜL TÁGASABB / 5.OLDAL

LAPOZNI JÓ

2022 JÚLIUS                 



Jó életet akarok ne-
kik adni, olyat, ami nekem 
nem volt meg, de  
rendes, tiszta és 
tisztességes úton

„
„

meg a vasárnap. A munkával keresett pénzből 
viszont tudok vásárolni, még félre is tudok rakni 
egy keveset” – mondja egy vakolókanállal a 
kezében sürgő-forgó elítélt. 

A kötelezően kiadott szünet idején csönd 
lesz, most egy kicsit nyugodtabban tudunk be-
szélgetni a munkásokkal is. A raktárban ülünk 
le. Én egy kiszuperált forgószékre, a beszél-
getőtársak a szerszámosládákra. Az elején 
megbeszéljük a legfontosabbat: milyen formá-
ban vállalják a szereplést. Egyikük sem vona-
kodik, leírhatom a teljes nevüket. Balog Attila 
és Nagy István Zsolt is a „B közép” tagja, akik 
a brigád „keménymagját” képviselik, hiszen  
a munka legelejétől itt vannak, ahogyan mond-
ják, „börtönátépíteni”. A beszélgetés során de-
rül ki – mármint számomra –, hogy a két férfi 
régről ismeri egymást. Ha egy gyékényen nem 
is árultak, de labdát azért varrtak együtt Mári-
anosztrán. Ám ne szaladjunk ennyire előre.
„Egy rossz döntés volt, rossz helyen és rossz 

pillanatban” – kezdi a börtönbekerülések slá-
gerbevezetőjével történetét Balog Attila. A mo-
solygós arcú köpcös elítélt már hat hónapja tölti 
második szabadságvesztését a négy fal között, 
de arról, hogy pontosan miért, nem szeretne 
beszélni. 32 éves, Kispesten lakik, de Heves 
megyében nőtt fel. Mint mondja, neki soha sem 
volt büdös a kétkezi meló, amikor volt munkája, 
akkor odakint is kőművesek mellett kereste a ke-
nyerét. „Örülök, hogy dolgozhatok, mert van 
lehetőségem tanulni. Minél több folyamatban 
szeretnék részt venni” – teszi hozzá. Sok gépet 
kezelt már, például a keverőt is. Három hóna-
pig egyhuzamban ezt csinálta. De bontotta a 
falat vagy éppen hordta a sittet, ha éppen az 

volt a feladat. És hogy mi volt az eddigi építke-
zés legnehezebb folyamata? Attila szerint nem 
is klasszikus építési feladatról van szó.
„A kórházépület előtt évtizedes fák sorakoz-

tak, amik a homlokzat felújításánál útban lettek 
volna, ezért kivágták őket. A gyökereiket vi-
szont kézi erővel nekünk kellett kiszedni, mert 
a közeli vezetékek miatt nem lehetett gépeket 
használni. Tízen csináltuk, az erősebbeket vá-
lasztották ki közülünk. Persze egyéb szempon-
tokat is figyelembe kellett venni, baltát meg 
csákányt nem adnak ám akárki kezébe”– teszi 
hozzá. Majd visszaszámlálásba kezd: 7, 6, 5, 
4, 3, 2 és itt megáll. „Ennyi idősek a gyermeke-
im, de rajtuk kívül van még három neveltem és 
egyikőjüktől egy gyönyörű unokám is” – mond-
ja. „A nejem van velük otthon, hálás vagyok 
neki, hogy vigyáz rájuk. Én pedig igyekszem 
minél előbb hazamenni hozzájuk, hát ezért sem 
balhézok senkivel. Meg azt sem akarom, hogy 
a gyerekeim úgy nőjenek fel, hogy börtöntöl-
teléknek tartsák az apjukat. Jó életet akarok 
nekik adni, olyat, ami nekem nem volt meg, de 
rendes, tiszta és tisztességes úton” – teszi hoz-
zá mosollyal az arcán. Attila korábban évekig 
vendégeskedett Márianosztrán. Kétes dicsőség, 
de az egykori zárdából börtönné avanzsált 
intézetben szinte minden munkahelyen meg-
fordult. Készített seprűt, medicinlabdát, a bör-
töncégnél pedig ládákat. Elmondja még, hogy 
2022. szeptember 28-án már otthon is lehetne, 
de egy folytatólagos felfüggesztettje miatt csak 
jövő márciusában szabadulhat. 

Zsolt erősáramú villamosipari technikumot 
végzett, volt hivatásos katona, majd ipari al-
pinizmussal és építőiparral foglalkozó vállalk-

Most voltam  
kedvezménytárgyaláson. 
77 dicséretnél járok 
jelenleg, 
fegyelmi nélkül. 

„
„

élet
zása lett, és több mint 50 alkalmazottat foglal-
koztatott. Cégével egyedi munkákat végeztek  
a gyárkéménybontástól kezdve a templomok fel-
újításáig szinte mindent. Egyik legszebb munká-
ja – mondja – a Domonkos rendi nagytemplom, 
amelynek a teljes tetőszerkezetét ők készítették.

Az ipari alpinizmussal foglalkozó cégek közül 
általában olyan dolgokkal keresték meg, ami-
vel más nem igazán boldogult. A Tiszai Vegyi 
Kombinát közel 90 ezer négyzetméteres acél-
szerkezetének az átfestésével például az után 
bízták meg, hogy előtte öt cég már belebukott. 
Durván négy év alatt lett kész, de megcsinál-
ták. Elképzelése szerint szabadulása után az 
építőiparban majdnem ott tudja folytatni, ahol 
kényszerűségből abba kellett hagynia. Mári-
anosztrán már lecsavart tíz évet. Ez idő alatt 
megfordult a raklapgyárban és a lövöldében,  
a labdavarró üzemben, a könyvtárban, a stú-
dióban, a konyhán, a karbantartóknál, de még 
kint Nagymaroson is dolgozott, ahol békeidő-
ben macskakövet pakoltak, az árvíz idején pe-
dig homokzsákokat töltve segítették társaival  
a védekezést. Majd a börtönbekerülésére te-
relődik a szó.
– Hol siklott ki az élete?
– Amikor elkezdtem bankokat rabolni.
– Volt több is?
– Persze. Háromszor is sikerült.
– És a harmadik után fogták el?
– Nem elfogtak, hanem megadtam magam. 

Ez volt az a bizonyos eset az Örs vezér térhez 
közel, a Nagy Lajos király útjánál. Az újságok 
akkor ezt úgy hozták, hogy a zsilipbe szorultam. 
Na, akkor elég érdekeseket írtak egyébként. 
– Például?

– Például azt, hogy indiánüvöltéssel rontot-
tam be a bankba és kezdtem lövöldözni. Hol-
ott zsilipes beléptető rendszer volt, bementem, 
sorszámot húztam, leültem, megvártam, amíg 
a civilek kimennek és csak aztán kezdtem el az 
egészet. Emiatt is hívtak úgy, hogy az udvarias 
bankrabló. Én soha nem bántottam senkit.
– Akkor az indiánüvöltés és a lövöldözés?
– Nevetséges. 
– És a zsilippel mi a helyzet? Bent rekedt, vagy sem?
– Valóban bent rekedtem, de csak azért, mert 

így döntöttem. Amikor ki kellett volna jönnöm, 
ezt csak úgy tudtam volna megoldani, ha vala-
ki megsérül, tehát ha bántok valakit. Akkor azt 
mondtam, hogy ennyit viszont nem ér az egész 
és eldöntöttem, hogy itt lezárult a történet.
– És akkor letette a fegyvert?
– Le, de a Terrorlehárító Szolgálattal nehezen 

tudtunk megegyezni abban, hogy ez hogyan 
történjen. Utólag egy kicsit röhejes volt az egész.

Először 2005 júniusában rabolt bankot, azt 
mondja, hogy azért, hogy ki tudja fizetni az 
alkalmazottait. A sikeren felbuzdulva aztán 
két hét múlva ismét betért ugyanahhoz a pénz-
intézethez, hogy újra segítsen magán és a vál-
lalkozásán. Ezt követően négy év szünet kö-
vetkezett, de a cég csődközeli helyzete miatt 
ismét bankrablónak állt. 
– A hátsó személyzeti bejárón akartam elhagy-

ni a bankot, viszont az is egy zsilipes kijárat volt.  
Világos volt számomra, ha egyedül lépek be ide, 
akkor engem senki sem fog kiengedni. Azért kel- 
lett tehát mellém egy ott dolgozó, hogy biz- 
tosan kinyissák a kijárati ajtót. Az meg már csak 
a helyszínre kiérkező rendőrök kérdése volt, 
hogy mit szeretnék, helikoptert, repülőt vagy 
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autót. És én elkövettem azt a hibát, hogy azt vá-
laszoltam, hogyha ide állnak az autóval, már itt 
sem vagyok. Ez utóbbi pedig egy követelésnek 
minősül egy hivatalos szerv felé, ami a magyar 
törvények szerint kimeríti a terrorcselekmény 
fogalmát – emlékszik vissza Zsolt. 

A korábbi gazdasági jellegű bűncselekmé-
nyei miatt kapott felfüggesztettjeivel, na meg 
egy olyan bűncselekménnyel együtt, amelyről 
nem akar beszélni, de állítása szerint nem kö-
vette el, lett végül közel húszéves ítélete.

2009 óta van a rácsok mögött, ha kedvez-
mény nélkül kell kitöltenie az ítéletét, akkor 
2027-ben szabadul. Építőiparban szerzett 
tapasztalata miatt szinte bármilyen munkát rá 
lehetett bízni, mivel az ablakos a héten szaba-
dult, most éppen az ő helyére került. Itt Tökö-

lön a B17-ben, vagy ahogy az elítéltek nevezik,  
a „babaházban” tölti az idejét munka után. Ez 
a könnyűszerkezetes épület, ahol másodmagá-
val osztozkodik a lakóhelyiségén. Nyílt tekin-
tete, határozott, de nyugodt stílusa ellenére is 
búskomornak látszik. Kisvártatva kiderül: rossz 
híreket kapott, ezen emészti még magát.
– Most voltam kedvezménytárgyaláson. 77 di- 

cséretnél járok jelenleg, fegyelmi nélkül. Ez 
most kevés volt – sóhajt egy nagyot miközben 
hatalmasat csap a munkásnadrágjára. A por 
beteríti az egykori kórtermet.
– Ne aggodalmaskodj már annyit! Nézd in-

kább az élet jó oldalát: tíz hónapja itt vagy és 
még nem ejtettél túszt – szól közbe megnyug-
tatás képpen az egyik elítélt.
–Milyen tíz hónapja? 12 és fél éve nem ej-

tettem túszt – tromfol Zsolt, majd folytatja: az 
APEH felszámolta a cégemet, zárolt, inkasz-
szózott mindent. Elismerem: hoztam egy rossz  
döntést, de beleálltam, itt vagyok és tisztes-
séggel viselem a büntetésem. Én már egy élet-
re elengedtem ezt a bankszakmát – vallja be 
töredelmesen, mire derűs nevetésbe törnek ki 
mindannyian.
– És mi mindenre lehet 77 dicséret kapni? – ér-

deklődőm tovább.
– Hát rengeteg plusz munkára – érkezik  

a válasz azonnal, mintha Zsolt már várta volna 
a kérdést. 
– Készítettem a márianosztrai bazilikának egy 

festett szárnyas oltárt. Aztán rendszeresen kon-
certeztünk az ipolytölgyesi gyermekotthonban. 
Részt vettünk a zenekarral a keresztény magyar 
ifjúsági találkozón Nagymaroson. Ott is adtunk 
egy félórás koncertet. Gitározom, azt is idebent 
tanultam meg. Azontúl a kopjafáktól kezdve az 
ékszeresládikákon át a börtönnek és a börtön-
múzeumnak is rengeteg dísztárgyat csináltam, 
és én készítettem Márianosztrán az összes út-
baigazító táblát és Zebegénynek a faragott 
címerét is. A múzeumi tárgyak kiválogatásá-
ban, és a tárlat megépítésében is benne voltam 
egyébként, ahogyan a rabtemető felújításá-

ban is: az összes kereszt az én műhelyemből 
került ki – jegyzi meg büszkén. Önérzetessége 
nem túlzás, mindezek mellett ugyanis Zsolt ta-
nult, tanfolyamokra is járt és szakmát is szer-
zett büntetése alatt. 
– A fizikai munkával nincs bajom, bírom. Ne-

kem ez nem nagy megterhelés, sőt talán jobban 
segít visszarázódni a kinti életbe, mint bármi. 
Ez számomra – jegyzi meg szinte végszóként 

– megint csak a folyamat része, aminek a célja, 
hogy minél előbb kikerülhessek innen.

Közeledik a munkaidő vége, a sorakozó-
ra mindenkinek pontban meg kell jelennie, 
így már csak egy kérdésre maradt időnk.  
A szabadulás utáni életről érdeklődőm és az 
otthon is szóba kerül. Az ötvenéves Zsoltnak 
nem volt felesége és már élettársa sem várja 
haza, gyermekei viszont vannak, akikkel tart-
ja is a kapcsolatot, illetve a szülei, testvérei 
és néhány barátja jelentik még neki a kapasz-
kodót. Miután elindult még egy kérdést felte-
szek, csak úgy futtában. Arra vagyok kíván-
csi, hogy mi az, amit a legjobban megbánt 
az egészben. Gondolkodás nélkül vágja rá: 

– A lányom most lett 30, a fiam pedig 21, én 
pedig nem láttam őket felnőni. Ennyit nem ér 
semennyi pénz sem.
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Kishírek
Virágot ültettek
A SZÉKESFEHÉRVÁRI FOGVATARTOTTAK

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet székesfehérvári  
objektuma sikeresen pályázott a Virágos Székesfehérvár programra.

 
Székesfehérvár Önkormány-
zata és Székesfehérvár Város-
gondnoksága Kft. már több 

 mint egy évtizede támogatja  
a fehérváriak parkosítási tö-
rekvéseit ezzel a népszerű nö- 
vényültetési pályázattal, mely- 

nek eredményeként kulturáltabbá, vonzóbbá 
tehetik környezetüket a résztvevők. Az intézet 
Székesfehérváron található objektuma sike-
resen pályázott az intézményi kategóriában, 
ennek eredményeként összesen 56 tő egynyá-

ri virágot vehettünk át, többek között begónia, 
bársonyvirág, nebáncsvirág, rézvirág, korall-
bogyó is megtalálható volt a csomagban. 

A virágtövek az objektum egyetlen zöldfelüle-
tét képező kertben kerültek elültetésre május első 
napjaiban. A feladatot a háziműhelyben foglal-
koztatott fogvatartottak nagy örömmel végez-
ték, a szabad levegőn végzett kertészkedés vál-
tozatosságot hozott az általában négy fal között 
végzett munkáikhoz képest. A virágosítás kultu-
ráltabb képet eredményez és egyben mindenki 
számára szemet gyönyörködtető látványt nyújt.

A tavalyi húsvétváró ünnepségre példá-
ul fonalból készült pom-pom nyulakat és 
3D origami csibéket kaptak az óvodások.  
A nagyobb gyermekeknek iskolakezdéskor 
készültek könyvjelzők és ceruzára rakható 
díszek, de nem maradhatott ki decemberben  
a mikuláscsomag kiegészítése sem egy-egy 
3D origami Mikulással. Ebben az évben  
a NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. is hozzájárult a projekthez, 
rétegelt lemezből lézervágott nyúlformákat 
készítettek, amelyeket a fogvatartottak cso-
portfoglalkozás keretében festéssel és díszí-
téssel varázsoltak játékokká.

Márianosztra Község Önkormányzata és a 
Márianosztrai Kistücsök Óvoda minden alka-
lommal örömmel és köszönettel veszi a fogva-
tartottak e formában megjelenő jóvátételi szán-
dékát. Így volt ez 2022. április 13-án is, amikor 
az idei húsvéti ajándékok átadása megtörtént.

„A fogvatartotti reintegrációs program” a Kon-
vergencia régiókban megvalósuló „Fogvatartot-
tak reintegrációja” című projekthez kapcsolódik.

Ez már hagyomány
AJÁNDÉK A GYERMEKEKNEK

A Márianosztrai Fegyház és Börtön fogvatartottjai, immár hagyományt te-
remtettek azzal, hogy jeles alkalmakkor közösségi jóvátételi program keretében 
ajándéktárgyakkal lepik meg a település gyermekeit.

Figyeld a jobbik részed...

VIRÁGOS KAPOSVÁRÉRT
ÜLTETTEK AZ ELÍTÉLTEK

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet évről évre az épület körüli te-
rület gondozásával, új növények telepítésével segíti a kulturált és vonzó város-
kép fenntartását.

 
Az épület főbejárata előtt a fogvatartottak 

egynyári növényeket telepítettek a kihelyezett 
balkonládákba. A járókelőktől elzárt, déli ud-
varrészen egy régebbi büntetés-végrehajtási 
pályázat keretében dísznövény- és sziklaker-
tet alakakítottak ki az elítéltek.  Fenntartását és 
gondozását is ők végzik szabaidejükben fel-
ügyelet biztosításával.

Az ajándékokkal a martonvásári Pápay 
Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Iskola és Kollégium diákjai számára szerez-
tek örömet 2022. április 12-én. Az iskola és  
a börtön között hosszú évek óta meglévő kivá-
ló kapcsolatnak köszönhetően a fogvatartottak 
rendszeresen lepik meg ajándékokkal, adomá-
nyokkal, illetve műsorok előadásával a diáko-
kat különböző jóvátételi programok keretében.  
A baracskai elítéltek az előző alkalomhoz ha-
sonlóan a Húsvét közeledtével is konzerve-
ket gyűjtöttek és ajánlottak fel, valamint saját 
készítésű üdvözlőkártyákkal kedveskednek a 
diákoknak. Az ajándékokat Botos Imre Ádám 
intézményvezető vette át a Közép-dunántúli Or-
szágos Bv. Intézetet képviselő Lakatos Antal bv. 
alezredestől. Az intézményvezető köszönetét 
fejezte ki, és elmondta, hogy a gyerekek min-
dig nagy örömmel fogadják az ajándékokat.  
A bv. intézetben kiemelt fontosságú a jóvátételi 

programok végrehajtása a reintegrációs célok 
elérése érdekében. Az elítéltek szívesen részesei 
is az ilyen eseményeknek, mert segít nekik ab-
ban, hogy a társadalom hasznos tagjának érez-
zék magukat, továbbá abban, hogy csökkenjen 
a bűncselekményük miatt a társadalom irányába 
érzett bűntudatuk. Gyerekek számára nyújtott 
bármilyen segítséget pedig mindig különösen 
nagy lelkesedés övezi a fogvatartottak köré-
ben, és az intézet minden lehetőséget igyekszik 
megragadni a segítségnyújtás és a reintegráci-
ós célok együttes érdekében.

Iskolásokat ajándékoztak meg
BARACSKAI ELÍTÉLEK  ISMÉT RÉSZT VETTEK AZ ADOMÁNYGYŰJTÉSBEN

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objek-
tumában elhelyezett fogvatartottak a húsvétot megelőző időszakban adomány-
gyűjtésben vettek részt.
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A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végre-
hajtási Intézetben elhelyezett női elítéltek saját 
készítésű horgolt ajándéktárgyakat készítettek  
a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyermek- 
osztálya részére, melyet az intézet dolgozói ad-
tak át Dittmayer Péternek, az intézmény ápolási 
igazgatójának. A börtön és a kórház együttmű-
ködése kiváló, a kölcsönös segítségnyújtás az 
intézet megnyitása óta folyamatos.

Az EFOP „Fogvatartottak reintegrációja” cí-
mű kiemelt projekt keretében a Pálhalmai Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézetben „munka-
szocializációs”projektelem indult, melynek célja, 
hogy már a börtönben megkezdődhessen a fel-
készülés a szabadulás utáni elhelyezkedésre.

A programelemben részt vevő női fogvatar-
tottak a munkaszocializációs mentor segítésé-
gével sajátítják el a munkavégzéshez szükséges 
tanulási, kommunikációs és problémamegoldó 
képességeket, naprakész munkaerőpiaci isme-
reteket szereznek. A tanműhely keretében az el-
méleti felkészítést követően munkagyakorlaton 
vesznek részt a fogvatartottak, ahol begyako-
rolják a mosodai munkafolyamatokat.

A munkagyakorlat során tisztításra kerülő 
szennyes ruha – a dunaújvárosi 
Szent Pantaleon Kórház számára 
jóvátételi felajánlásként kerül átadásra. 
A projektelem indulása óta 4800 kg 
kórházi textíliát mostak ki a börtönben.

kiskunhalasi Gyermekosztálynak vittünk 
SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ AJÁNDÉKOKAT

A Semmelweis Kórház gyermekosztályán nagy örömet szereztek a női elítéltek.

ANYÁK NAPJA
A KISKUNHALASI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBEN

Az intézetben több program keretein belül emlékeztek meg május 1-jén  
az anyák napjáról a női elítéltek.

Képeslapokat készítettek, illetve anyák napi 
novellaíró versenyen vettek részt, ahol a leg-
jobb novella írója győztesként került kihírdetés-
re. Ezt követően pedig anyák napi köszöntőn és 
szentmisén vettek részt a fogvatartottak.
„Egyetlen nyelv sem tudja kifejezni az anyai 
szeretet hatalmát, szépségét és hősiességét.” 
Frédéric Chopin

újjabb lépés
A REINTEGRÁCIÓ FELÉ

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartandó március 15-i 
ünnepségre készülve nyolc női fogvatartott takarította meg az egri Petőfi teret.

A személyi állományi tagok az egyesület ké-
résének megfelelően tisztítószereket és macska-
almot gyűjtöttek az állatok ellátásának támo-
gatása érdekében. Az elítéltek újrahasznosított 
alapanyagokból készített kisállatbútorokkal és 
játékokkal járultak hozzá a segítségnyújtáshoz. 
A személyi állomány részéről érkezett adomá-
nyok, valamint a fogvatartottak által készített ka-
parófák és fonott játékok átadására április 19-én 
került sor a HEROSZ Budapesti Állatotthonban. 
A felajánlásokat Szekeres Gábor telepvezető 
vette át Lévay Gábor bv. őrnagy, büntetés-vég-
rehajtási osztályvezetőtől. Az egyesület képvi-
selője köszönetét fejezte ki a befogadott állatok 
ellátásához való hozzájárulásért. A jóvátételi 
program célja a jogerős szabadságvesztésre 
ítéltek egyéni önértékelésének fejlesztése, a bel-
ső motiváció felkeltése és megerősítése, valamint 
az elkövetett bűncselekmény kompenzálásának 

elősegítése, ezáltal a büntetés-végrehajtás társa-
dalmi megítélésének javítása. Az okozott sérelem 
szimbolikus helyreállítása alkalmas a közösség 
kiengesztelésére, befogadó attitűdjének erősí-
tésére. A végrehajtás során kiemelt célként fo-
galmazódott meg az állatvédelemre és a felelős 
állattartásra való figyelemfelhívás is. A HEROSZ 
Magyarország első, sokáig egyetlen állatvédő 
egyesülete, amelyet Herman Ottó hozott létre 
1882-ben. Kiemelt céljaik között szerepel a baj-
ba jutott állatok segítése és az élővilág egészéért 
való küzdelem. Öt állatotthont működtetnek az 
országban, fő profiljuk a kutya- és macska-
mentés, de más fajtájú gazdátlan állatokról is 
gondoskodnak a menhelyeken. A Közép-Ma-
gyarország régióban működő „Fogvatartotti 
reintegrációs program” a Konvergencia régi-
ókban megvalósuló „Fogvatartottak reinteg-
rációja” című projekthez kapcsolódik.

állatmenhelynek 
SEGÍTETT A GYŰJTŐ

A Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület (HEROSZ) 
részére szervezett adománygyűjtést és fogvatartotti jóvátételi programot a Bu-
dapesti Fegyház és Börtön.

A Magyar Kultúra Napjára időzítve indult 
volna útjára az az előadássorozat, amelynek 
a célja Magyarország nevezetességeinek meg-
ismertetése, különös tekintettel az intézetben 
fogvatartott külföldi állampolgárokra. Bár az 
egészségügyi helyzet miatt a Himnusz „szüle-
tésnapjához” kapcsolódó kezdési időpont nem 
volt lehetséges, a közelmúltban elindulhatott 
az az ismeretterjesztő előadás-sorozat, ami a 
külföldiek beilleszkedését segítő tematikával 
került összeállításra. A járványügyi helyzetre 
tekintettel ezúttal is figyelembe kellett venni a 

hatályos intézkedési terv szigorú előírásait, így 
az előadás csak online és csak egy kis csoport, 
egy zárkaközösség részére valósulhatott meg, 
mégis pozitív kezdeményezésnek bizonyult. 

Dr. Molnár Erzsébet, a Miskolci Egyetem Mo-
dern Filológiai Intézetének egyetemi docense 
nemzeti jelképeinkről (szentkorona, nemzeti 
címer és lobogó, országház, himnusz) tartott 
kifejezetten tudománynépszerűsítő, közérthe-
tő stílusban egy 45 perces online prezentációt. 
Docens asszony zárszavában külön kiemelte és 
megköszönte a fogvatartottak figyelmét.

hungarikumról
FOGVATARTOTTAKNAK

Ismeretterjesztő előadás-sorozat indult a sátoraljaújhelyi elítélteknek.  
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A Budapesti Fegyház és Börtön „B” objektumá-
nak külső környezetét tette rendbe a Föld napja al-
kalmából nyolc fogvatartott. Az elítéltek önként vál-
lalták, hogy részt vesznek takarításban a természeti 
értékek megóvása érdekében. 22 zsák szemét gyűlt 
össze. A Föld napját 1970 óta világszerte ünneplik, 
Magyarország 1990-ben csatlakozott a természeti 
környezet megóvására létrehozott programhoz. 

Föld napja
ELÍTÉLTEK TAKARÍTOTTÁK AZ INTÉZET KÜLSŐ TERÉT
   Önkéntes munkával a természet megóvásáért

A Gyűjtő fogva- 
tartottjai évek óta 
hasonló szemétszedé- 
si és területrendezési  
akciókkal járulnak hozzá  
bolygónk védelméhez.

A „Börtön a városért” programot 2008-ban 
indította a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet azzal a céllal, hogy erősítse az intézet és 
az elítéltek közösségi szerepvállalását, a fog-
vatartottak reszocializációját, továbbá, hogy a 
fogvatartottakat felelősségvállalásra ösztönöz-
ze. Hagyomány már, hogy a nagyobb ünnepek 
előtt a fogvatartottak teszik rendbe az ünnepsé-
gek helyszíneit. Az elítéltek ezúttal parkgondo-
zói munkálatokat végeztek a Petőfi téren, hogy 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra 
való megemlékezés alkalmából tartott ünnep-
ség méltó helyszínévé tegyék.

Az intézet a fogvatartottak biztonságos őrzé-
sét, a Városgondozás Eger Kft. pedig a szakmai 
felügyeletet biztosítja a programhoz. 

A fogvatartottak a Börtön a városért program 
keretében már 121. alkalommal takarítottak. 

Szemetet szedtek, parkot 
gondoztak és a lehullott leve- 
leket is összegereblyézték.  
A munka végeztével ovis gyer- 
mekcsoportok érkeztek  
a megtakarított  
parkba, ahol  
zászlókkal,
kokárdákkal 
díszítették az 
emlékmű 
környékét.

fogvatartottak
DOLGOZTAK A PETŐFI TÉREN

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartandó március 15-i 
ünnepségre készülve nyolc női fogvatartott takarította meg az egri Petőfi teret.

Ezen a szakaszon, ahonnan a fogvatartottak 
összeszedték a hulladékot 50 zsák szeméttel 
lett könnyebb a környezetünk. Intézetünk az 
idén is örömmel csatlakozott az Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért mozgalomhoz, hiszen 

fontosnak tartjuk a környezettudatos életmódra 
nevelést. Intézeti szinten is nagy hangsúlyt kap 
a környezetvédelem és a 2022-es év ennek je-
gyében is telik Kecskeméten, különböző prog-
ramok keretein belül.

Te szedd! 
ÖNKÉNTESEN TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT
   A hagyományos Te szedd! akcióban 19 kecskeméti elítélt szedte a szemetet 2022. 
május 6-án. A Korhánközi út – Kiskőrösi út – Károly Róbert körút mintegy  
3 kilométeres szakaszán gyűjtötték össze a szemetet. 

Az EFOP „Fogvatartottak reintegrációja” 
című projekt keretében rendezett csoportfoglal-
kozáson a Szegedi Fegyház és Börtön Csillag 
épületében a jeles nap eseményeit idézték föl a 
programba bevont fogvatartottak is. Az alábbi-
akban az elítéltek összefoglalóját olvashatják.
„Nagyon hasznos foglalkozás volt, ahol tudá-
sunkat, eddigi ismereteinket bővíteni tudtuk. Fel-
idéztük azokat az emlékeket, ismereteket, ame-
lyeket még iskolai tanulmányaink 
alatt tanultunk, emellett új tudást 
is szereztünk a forradalom hátte-
réről. Megtudtuk, hogy az 1848-
49-es forradalmat és szabadság-
harcot Európa-szerte kávéházi 
forradalmaknak nevezték, ugyanis 
a forradalmárok gyülekezőhelyei 
kávéházakban voltak. Ismereteket 
szereztünk arról, hogy Petőfi Sán-
dornak és a márciusi ifjaknak oly-
annyira törzshelye volt a Pilvax kávéház, hogy 
esténként onnan tértek nyugovóra, valamint a 

tulajdonos villás reggelivel várta őket reggelen-
te. Az EFOP tanácsadó elmesélte nekünk, hogy a 
forradalom egyik jelképét – a kokárdát – Szend-
rei Julianna és Laborfalvi Róza tűzte fel a márciusi 
ifjak kabátjára, valamint Petőfi korai verseit Pö-
nögei Kis Pál néven jelentette meg. Szó volt arról 
is, hogy Magyarországon az első miniszterelnök 
hamvai a Fiume úti Nemzeti Sírkertben, a Bat-
thyányi Mauzóleumban nyugszanak. Petőfi ko-

kárdája a Nemzeti Múzeumban, 
míg Jókai Mór kokárdája a Petőfi 
Múzeumban még ma is megte-
kinthető. Az elméleti ismeretek 
mellett mi is kokárdát készítettünk 
dekorgumiból, illetve emléklapot 
is kaptunk. A foglalkozás hangu-
latát egy szóval, vagy egy rövid 
leírással nem lehet összefoglalni. 
Tanulságos és fejlesztő volt, ami 
Matovics Anita EFOP tanácsadó 

asszony felkészülésének és hozzáértésének 
köszönhető.” 

1848-49-es forradalom
ESEMÉNYEIRE  EMLÉKEZTEK AZ ELÍTÉLTEK

Március 15-én országszerte megemlékezések és ünnepségek voltak  
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. 

Jókai Mór 
kokárdája a 

Petőfi Múzeumban 
még ma is megte-

kinthető.

A 30 órás önismereti foglalkozások során  
a résztvevők alapvető ismereteket szereztek 
a sztereotípiák, értékrendek fogalomköréről, 
az énképet alakító tényezőkről. Az elméleti 
oktatás mellett játékos formában gyakorol-
ták a toleráns viselkedésformákat fogva-
tartott társaikkal. Az agresszív, erőszakos 
megnyilvánulások csökkentését, megelőzését 
szolgálta a következő 30 órás kompetencia-
fejlesztés, amely fontos jelentőséggel bír a 
börtönbeli fogvatartotti közösségekben. A 
résztvevők motivációt és eszközöket kaptak 
arra is, hogy képessé váljanak a kontroll-
vesztéssel járó helyzetek azonosítására, ag-
resszív viselkedésük fokozatos leépítésére és 
az erőszakmentes kommunikáció alapjainak 
elsajátítására. A kompetenciák fejlesztése se-

gítséget nyújt a szabadulása utáni sikeresebb 
társadalmi visszailleszkedésben, a bűnismét-
lés elkerülésében. „Az EFOP „Fogvatartot-
tak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 
2020 program keretében valósul meg.”

agressziócsökkentés és önismeret
FOLYTATÓDIK A FOGVATARTOTTAK REINTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ  PROGRAM

A fogvatartottak szabadulás utáni visszailleszkedését elősegítő foglalkozások 
az önismeret fejlesztésére és az agressziócsökkentésre irányultak.

„A résztvevők motivációt és 
eszközöket kaptak arra is, hogy 
képessé váljanak a kontrollvesz-
téssel járó helyzetek azonosí-
tására, agresszív viselkedésük 
fokozatos leépítésére és az 
erőszakmentes kommunikáció 
alapjainak elsajátítására.„

KISHÍREK -  JÓVÁTÉTEL/ 15.OLDAL

LAPOZNI JÓ

KISHÍREK -  JÓVÁTÉTEL/ 14.OLDAL                    2022 JÚLIUS                 

M A  M I N D E N T  Ú J R A  K E Z D H E T S Z



A „Célzott prevenciós programok a szenve- 
délybetegség megelőzése érdekében” elne-
vezésű pályázat az   EFOP, Szertelenül hatá-
rok nélkül című projekt keretén belül valósult 
meg a Veszprém Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézetben. A veszprémi székhelyű Al- 
kohol-Drogsegély Ambulancia, mint projekt-
gazda szakemberei hónapokon át foglalkoz-
tak az elítéltekkel. A bűnmegelőzési céllal 
létrejött projekt átgondolt, egymásra épülő 
elemekből állt és fő célja a kábítószermentes 
élet népszerűsítése volt. A foglalkozásokon  
a részvevők nem csupán tájékoztatást kap-
tak a szerhasználat veszélyeiről, következ-
ményeiről, hanem a szakemberek igyekeztek 
őket érdekeltté tenni annak felszámolásában, 
elkerülésében is. Az egészségügyi vonatko-
zásán túl egyéni, megrázó életutakat elemez-
ve kitértek a fogyasztók életviteléből fakadó 
egyéb veszélyekre, illetve a bűncselekmé-
nyek elkövetése esetén a várható büntetési 
tételekre is. Az addiktológiai foglalkozást 
egészítette ki a meseterápia és a drámapeda-
gógia. Mindkét módszert évek óta meggyőző 
hatékonysággal alkalmazza már az Alko-
hol-Drogsegély Ambulancia.
 
Drámapedagógia a bűnmegelőzés 
szolgálatában

A drámapedagógia eszközeivel két cso-
portban, összesen 16 résztvevő önismereti, 
és együttműködő készségfejlesztése történ-
hetett meg. A heteken át tartó foglalkozások 
végeredménye egy színdarab, melyet ezúttal 
a pandémiás helyzetre tekintettel intézeten 
kívül jóvátételi szándékkal sajnos nem mutat-
hattak be, de a többi fogvatartott a járvány- 
ügyi szabályok betartása mellett megtekint-
hetett. A drámapedagógiai foglalkozás sike-
re, hogy a résztvevők együttműködése, ön- 
értékelése, empatikus képessége javult, és ez 
majd vélhetően támogatja őket a konfliktusok 
megoldásában, egymás elfogadásában, illet-
ve a szabadulást követően a társadalom által 
elvárt normák, szabályok, valamint a jog- 
szabályok betartásában.

Mesével a családi kapcsolatokért
A meseterápián két csoportban nyolc-nyolc 

fő vehetett részt. A programelem elsődle-
ges célja, hogy a részt vevő elítéltek családi 
kapcsolataik fenntartásában, fejlesztésében 
támogatást kaphassanak. Tapasztalatból 
tudjuk, hogy a gyermekek életében fontos 
szerepet betöltő egy-egy családtag jelenlé-
tének időszakos hiánya a gyermek fejlődé-
sét negatív irányba terelheti, és a kötődés is 
csökken. A csoportfoglalkozáson résztvevők 
a terapeuta segítségével egy-egy kiválasz-
tott mesét dolgoztak fel meghatározott szem-
pontrendszer alapján. A terápia zárásaként 
minden bevont elítélt felolvashatta a mesét, 
a hanganyagot rögzítették. Az ebből készü-
lő CD-t az érintettek hazaküldhették a gyer-
mekeiknek, unokáiknak abban a reményben, 
hogy az ilyen formában személyre szabott 
ajándék a gyermekeknek örömet okoz. A csa-
ládtagok közötti kommunikációba ezáltal be-
kerülhet egy szokatlan, újszerű, elismerésre 
okot adó, színvonalas elem, ami kizökkenthe-
ti őket a napi rutinból és más szintre emelheti 
kapcsolatukat. Tervezzük a CD-re írt mesék 
felajánlását jóvátételi szándékkal kórházak, 
vagy gyermekotthonok lakóinak, remélve, 
hogy feledhetetlen perceket okoznak és a ki-
csinyek arcára mosolyt csalnak majd.

DROGPREVENCIÓ
SZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE A VESZPRÉMI BÖRTÖNBEN

Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia a veszprémi börtönben a szerhasználat 
megelőzése és kezelése érdekében valósította meg programját. 

Nem szokványos, hogy március hónapban 
bejglik készüljenek egy hazai pékségben, azon-
ban a külföldi megrendelő, aki a karácsonyi 
időszakot megelőzően készített 25000 da-
rab bejglivel oly módon elégedett volt, hogy 
Húsvétra további 2-2 ezer darab diós, illetve 
mákos bejgli elkészíttetésére adta le igényét  
a baracskai székhelyű gazdasági társaság felé.  
A napi 5-6 órában legyártott mennyiség körül-
belül egy hét alatt elkészül, ideértve a dagasz-
tás, a pihentetés és a csomagolás időtartamát is.

A prémium minőségű bejgli gyártása a 13 
büntetés-végrehajtási intézet, továbbá iskolák, 
óvodák és szállodák részére biztosított kü-
lönféle pékáru napi termelése mellett zajlik  
a péküzemben. Ez az egyik olyan péktermék, 
amelynek gyártása a legnagyobb szakértel-
met igényli. Különös figyelmet kell fordítani  
a tészta dagasztására, tekerésére és a felület 
tojáskezelésére is, mely az elkészült bejglinek 
márványos felületet kölcsönöz. A termék külö-
nös szakértelmet igénylő gyártása miatt a fog-

vatartottak betanulási ideje is hosszabb volt 
az átlagosnál, azonban a kft. szakembereinek 
szakmai irányításával kiválóan elsajátították 
karácsony előtt a gyakorlatot. 

A szakemberek figyelmet fordítottak arra, 
hogy a mostani gyártásba a már betanított fog-
vatartottak kerüljenek kiválasztásra, a meg- 
szerzett gyakorlatuk alapján. 

Fontos, hogy a fogvatartottak a börtönben 
értelmes, a társadalom számára hasznos te-
vékenységet végezzenek és erősítsék azokat 
a képességeiket, amelyek segíthetik őket elhe-
lyezkedni a munkaerőpiacon szabadulásukat 
követően. Ennek érdekében a kft. az intézet-
tel együttműködve foglalkoztatja és képzi is  
a fogvatartottakat. A pék szakképzés gya-
korlati részének helyszíne a korszerű, HACCP 
és ISO minősítéssel rendelkező péküzem. Az 
Annamajori Kft. az itt zajló fogvatartotti fog-
lalkoztatással hozzájárul a fogvatartottak re-
integrációjához, amely a bv. szervezet egyik 
legfontosabb célkitűzése.

kelendő a bejgli
ÚJABB MEGRENDELÉS A BARACSKAI ELÍTÉLTEK ÁLTAL KÉSZÍTETT BEJGLIRE

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumá- 
ban  elhelyezett elítéltek március elején ismét bejglit készítettek. A foglalkoztatásu-
kat az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. sütőüzemében tartották.
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Köszönőlevél 
Petra utolsó néhány hónapját tölti a börtön falain belül. Késztetést érzett magá-

ban ahhoz, hogy összefoglalót és köszönetet írjon a bent töltött idő alatt megélt 
útról. A levél teljes terjedelmét nem áll módunkban megosztani, viszont legszebb 
részleteit mindenképpen szeretnénk továbbítani. 

 

M  egértettem, hogy mindennek pontos és fontos, megszabott helye van az életemben. 
Ráébredtem arra, hogy az egyetemes rendező elv, amely soha nem tévedett, az én 
életemben is hibátlanul alkotott. Pontosan azt, és akkor tette az életemben, amire és 
amikor szükségem volt, ahhoz, hogy azzá lehessek, akivé szívem igazi vágya szerint 

lenni szeretnék. Megértettem, hogy először önmagam feletti győzelmet kell megszereznem. Olyan 
élettapasztalatokon vezetett át Valaki, aki a legjobbat akarta nekem. Segített, hogy az úton letisz-
tultabb legyen a jellemem, és olyan emberré válhattam, amilyen mindig is szerettem volna lenni. 
És igen, minden fájdalom ellenére Köszönöm az életnek, amit kaptam. Köszönöm, és soha nem 
feledem azokat, akik ezen az úton segítettek, támogattak és nem hagytak cserben engem. Köszö-
nöm azoknak az elöljáróknak, felügyelőknek és a jóindulatú fogvatartott társaimnak, akik mindig 
szép szóval támogattak. Köszönöm a türelmet, a megértést, hogy segítettek nekem. Ma alázattal 
és hálával arra gondolok, minden úgy jó, ahogy van. Ami fájt, az arra kellett, hogy jobbá legyek.

Én arra bíztatlak Benneteket, ismerjétek fel miért kellett kilépnetek az életetek „mókuskereké-
ből”? Mi az amit fel kell ismernem ezáltal? Melyek azok a jellemvonásaim amelyektől szabaddá 
kell válnom, és melyek azok, amelyeket erősítenem kell magamban. (?) Kívánom Nektek, hogy 
ismerjétek fel. Becsüljétek meg a szép szavakat, a segítő kezeket és a támaszokat. Így könnyebbé 
válik elviselni azt, ami korábban számomra is elviselhetetlennek tűnt.
 

Köszönjük szépen a fenti sorokat és sok sikert kívánunk az újrakezdett és szabad élethez!
A szerkesztők

Szeretettel PetraIST
Az életet csak 
Hátratekintve 

„
Sören Kierkegaard

lehet megérteni,
De előretekintve 
kell élni.

M A  M I N D E N T  Ú J R A  K E Z D H E T S Z

Petőfi 
SándorENIrodalmi rovatunkban elhozunk 
néhány közismert költőt, és a tel-
jesség igénye nélkül bemutatjuk 
őket. Érdekes életükkel, munkás-
ságukkal és jellemükkel beírták 
magukat a történelmünkbe, ezért 
a könyvtárban is érdemes róluk 
tovább olvasni ...

K iskőrös, Petőfi Sándor tér 5. Ma már 
róla nevezik el az utcát, ahol szülő-
háza áll, hiszen tehetsége messzire 
világított innen, a nádtetős házikó 

falai mögül. Petőfi Sándor 1823. január 1-én 
látta meg a napvilágot, eredetileg nemesi csa-
ládban, Petrovics István és Hrúz Mária fiaként. 
Felnőtt korában nemesi jogaival nem élt, ő in-
kább a szívére hallgatva a néppel azonosította 
magát. Apja szerb származású, kocsmáros és 
mészáros volt, édesanyja szlovák származású, 
ebből adódóan a költőnek inkább egyéni dön-
tése volt az az intenzív magyarságtudat, ami 
végig kísérte az életútját. A sok költözésnek kö-
szönhetően, rengeteg városban tanult ország-
szerte. Az áttörést 1842-ben az Athenaeum 
című folyóirat hozta, hiszen megjelent nyomta-
tásban, A borozó című verse. 18 évesen ván-
dorszínésznek állt, majd Pestre került, és Vahot 
Imre lapjának, a Pesti Divatlapnak dolgozott 
szerkesztőként. A János vitéz című elbeszé-
lő költeménye 1844-ben született.1846 őszén 
megismerkedett Szendrey Júliával, majd egy 
év múlva össze is házasodtak. Petőfi Sándor a 
legismertebb magyar költőnk, a nemzet költő-
jeként tartjuk számon. Nevéhez kötjük a Nem-

zeti dal megírását, mely olyan mélyen írta be 
magát a szívekbe, hogy nincs olyan magyar 
ember, aki ne tudna szavalni belőle. A mű, 
ami nemzedékeken átívelő módon összeköt 
bennünket, magyarokat, 1843. március 13-
án lett papírra vetve. Ezen a napon az első 
sora ekképpen hangzott: „Rajta magyar, hí a 
haza”. Az elbeszélés szerint Szikra Ferenc a 
következő szavakat intézte a költőhöz: 

„Barátom, elébb talpra kell állítani  
a magyart, azután rajta!”. 
 
Petőfi megfogadta a tanácsot, így nyerte el az 
első sor a mindenki által ismert formáját.
A költő a sportban is remekelt, kiváló vívó volt 
és profi evező. Ennek köszönhetően egy kirán-
dulás alkalmával Szűcs János barátját ki kellett 
mentenie a Dunából, elkerülve ezzel a végze-
tes következményt. Petőfi Sándor termékeny, 
sokoldalú és nem utolsósorban jó humorú költő 
volt, némelyik verséhez dallam is született, így 
népdalként is rálelhetünk alkotásaira. Ha versei 
után kutatunk, biztos nem fogunk csalódni, hi-
szen alkotásait az érzelmek sokszínűsége hatja 
át, így mindenki találhat belőle, legalább egy 
kedvencet, de inkább többet. 

Top
érdekesség!
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Versek Nagyjainktól 

Petőfi Sándor 

Pacsírtaszót hallok megint
A Költő ezt a verset Betlenben vetette papírra 1849 április 8-án.

Pacsírtaszót hallok megint! 
Egészen elfeledtem már. 
Dalolj, tavasznak hírmondója te, 
Dalolj, te kedves kis madár. 
 
Oh istenem, mi jólesik 
A harci zaj után e dal, 
Mikéntha bérci hűs patak füröszt 
Égő sebet hullámival. 
 
Dalolj, dalolj, kedves madár, 
Eszembe hozzák e dalok, 
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmind költő is vagyok. 
 
Eszembe jut dalodrul a 
Költészet és a szerelem, 
Az a sok jó, mit e két istennő 
Tett és még tenni fog velem. 
 

Emlékezet s remény, ez a 
Két rózsafa ismét virít 
Dalodra, és lehajtja mámoros 
Lelkem fölé szép lombjait, 
 
És álmodom, és álmaim 
Oly kedvesek, oly édesek... 
Terólad álmodom, hív angyalom, 
Kit olyan híven szeretek. 
 
Ki lelkem üdvessége vagy, 
Kit istentől azért nyerék, 
Hogy megmutassa, hogy nem odafönn, 
De lenn a földön van az ég. 
 
Dalolj, pacsírta, hangjaid 
Kikeltik a virágokat; 
Szivem mily puszta volt és benne már 
Milyen sok szép virág fakad. 

Köszönőlevél 
Sz. Tünde - Kalocsai Fegyház és Börtön 
 
Szeretnék köszönetet mondani a Börtönújság kiadójának és szerkesztőségének, hogy megjelen-
hettek a verseim. Jó volt látni és olvasni egy hivatalos újságban. Az pedig különösen jó volt, amikor 
hallottam, hogy mások is olvasták és gratuláltak nekem. Volt olyan anyuka, aki elsírta magát, mert 
annyira tetszett neki. A nevelőnőm is gratulált nekem, mondta, hogy neki is nagyon tetszett. Köszö-
nöm szépen mindenkinek, nekem ez sokat jelent. Köszönöm a lehetőséget, amit kaptam önöktől. 
Kaptam ezáltal egy plusz energiát és pozitívumot, hogy későbbiekben is folytassam a versírást.
 

Számunkra is öröm volt olvasni a fenti sorokat, és ezúton is gratulálunk a költeményekhez.  
A jövőben is szívesen fogadunk különféle írásokat, verseket vagy akár novellákat mindenkitől, aki 
indíttatást érez magában az íráshoz. 

Tünde

JÓ
így írtok Ti 
Fogvatartottak oldala 
„A két vers saját szerzemény és szeretném, ha 
mások is el tudnák küldeni az Édesanyukájuk-
nak, illetve a párjuknak.”

B. Róbert
Martonvásár

 Szerelmemnek

Álmaimban néha, néha,
Itt vagy újra énvelem,
Két szép szemed beragyogja,
A napsütötte kék eget.

Álmaimban néha, néha,
Látom én az arcodat,
Érzem még az illatodat,
Érzem édes csókodat.

Álmaimban néha, néha,
Újra fogom két kezed,
Úgy suttogom a füledbe,
Te vagy az Én életem.

Álmaim, ha véget érnek,
Én ott leszek Veled,
S tiszta szívvel arra kérlek, 
Bocsáss meg nekem.

 

Édesanyámnak

Én még gyermek voltam, ártatlan, s te őrizted az álmom.
Dédelgettél, babusgattál, kezed sose bántott.
Elmúltak a gyermekévek s felnőtt ember lettem,
Sírva kérve a Jóistent, hogy óvjon s védjen Téged.
Ameddig a szívem dobban, imádkozom érte,
Nyolcszáz évig élj még Anyám, boldog szeretetben.
Áldott legyen az életed, áldott minden lépted,
Megköszönöm most e versben, hogy felneveltél engem.

Sz. Tünde
Kalocsa

Idő

Telnek a napok, nap, nap után,
Futnak a hónapok egymás után.
Oly sok mindent megéltem,
Amit soha nem reméltem. 

Olyat kaptam, mint soha még,
Amit elvesztettem rég.
Hálát adok mindenért, 
Hogy újból élek én. 

Újra értékeltem életem,
Hogy én is bízhatok az életben
Most még homályos minden
De idővel kitisztul a lelkem.

Nézem az ablakot, fényt látok
Nagyot sóhajtok és kívánok.
Érzem, hogy testem meleg lesz, 
Mert hittől, erőm lett.
Hiszek abban, hogy jobb lesz,
És a rossznak  vége lesz.
Öröm és boldogság meglel,
Így az életem teljes lesz.
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Kishírek

Húsvéti istentisztelet
A TISZALÖKI BÖRTÖNBEN

Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke 
 tartott húsvéti istentiszteletet április 13-án a Tiszalöki Országos  
Büntetés-végrehajtási Intézetben.

 
Elvégeztetett

A húsvéti – várakozással teli időszakban minden 
ünnepi pillanat reménységgel tölti el a fogvatar-
tottak közösségét, amely Püspök Úr szolgálatá-
val hatványozottan érvényesült. 
Igehirdetése bevezetőjében kiemelte, hogy mi-
ként készült erre az alkalomra, viszont elismerte, 
hogy vannak olyan helyzetek, amikor a pillanat 
felülírja azt, amit tervezett. A szolgálat a fogva-
tartottak ünnepi előadásával kezdődött, ahol a 
feltámadás történetét elevenítették meg verses, 
prózai szavalatokkal. Felhívta a figyelmet a fe-

lelősség kérdésére, arra, hogy miért történhetett 
meg mindez, miért kellett meghalnia Jézusnak? 

Jézus legyőzte a halált
Üzenetként megfogalmazta, hogy Jézus szen-
vedésével és halálával kapcsolatban senki nem 
lehet közömbös. Mindenkinek meg van a maga 
felelőssége. Mindemellett reménységet közve-
tített, mert Jézus a bizonyíték arra, hogy nem  
a halálé az utolsó szó, hanem az életé. 
Az ünnepi istentisztelet a járványügyi megelő-
ző intézkedések megtartása mellett került meg-
szervezésre, 35 fő fogvatartott részvételével.

Az elmúlt nagyjából két és fél évben a ko-
ronavírus-járvány miatt bevezetett preventív 
intézkedések miatt Püspök Atya nem tudott 
személyesen megjelenni a börtönben, éppen 
ezért is volt különösen nagy öröm az inté-
zet dolgozói és a fogvatartottak számára a 
személyes találkozás. A főpásztort Ráncsik 
Róbert, a börtön lelkésze fogadta, aki a kö-
szöntőjében kihangsúlyozta, hogy „Püspök 
Atya mindig szeretetteljes irgalommal fordul 
a határhelyzetben lévőkhöz, és folyamatosan 
keresi a rászorulókkal – így a fogvatartottak-
kal is – történő találkozás, illetve kapcsolat-
tartás lehetőségét”. A húsvéti ünnepkör ke-
retében Dr. Székely János – a börtönlelkész 

segédletével – ünnepi szentmisét mutatott be 
az intézet vezetősége, dolgozói, továbbá a 
fogvatartottak nagyszámú részvétele mellett. 
A szentmiseáldozat után a főpásztor meg-
ajándékozta a szentmisén résztvevőket, majd 
személyesen fogadta őt Porubszky Szabolcs 
bv. alezredes, a Zala Megyei Büntetés-vég-
rehajtási Intézet parancsnoka. A találkozón 
a Főtisztelendő elmondta, hogy örömmel 
fogadta el az intézet meghívását. A börtön 
parancsnoka  megköszönte az egyházi veze-
tő látogatását, és kifejezte abbéli reményét, 
hogy a főpásztor a jövőben a jelentősebb 
egyházi és állami ünnepeken személyes je-
lenlétével meg fogja tisztelni az intézetet.

Püspöki szentmise
A ZALA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBEN

Látogatást tett a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben Dr. Székely Já-
nos megyéspüspök, a Szombathelyi Egyházmegye főpásztora.

Kegyelemből, hit által...

Nagypéntek
IMAÓRÁN VETTEK RÉSZT AZ ELÍTÉLTEK

Dr. Orosz Atanáz püspök úr celebrálásával nagypénteki imaórán vettek részt 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet falai között 
büntetésüket töltő fogvatartottak.

 

Szűcs M. Klára börtönlelkész elmondta, hogy 
az elítéltekkel együtt János Passióját olvasták 
fel Barabásról, akinek eredetileg első neve szin-
tén Jézus volt. Így amikor Pilátus azt kérdezte 
kit engedjen szabadon, akkor az igazi kérdés 
úgy hangzott, hogy az ártatlan Jézust, vagy a 

bűnöst. A tömeg Barabás nevét kiáltotta, ami 
annyit tett, hogy a bűnöst. Erre emlékezve az 
elítéltek kabátjaikat, mint bűneiket helyezték el 
a kereszten. Az ártatlan Isten Fia miattunk, he-
lyettünk és érettünk hordozta a mi vétkeinket – 
tette hozzá a börtönlelkész.

húsvét a börtönben
A SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN  ÜNNEPELTEK AZ ELÍTÉLTEK

Húsvétkor a Szegedi Fegyház és Börtön mind a három objektumának kápol-
náiban nagypénteken és húsvéthétfőn református istentisztelet volt. 

Az evangéliumban nagypéntek Jézus ke-
resztrefeszítésének, szenvedésének, keresztha-
lálának napja, az egyházi év legcsendesebb 
napja. Ez alkalomból a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben elhe-
lyezett fogvatartottak dr. Orosz Atanáz püspök 
úr celebrálásával imaórán vettek részt. Püspök 
úr prédikációjában a nagypéntek hangulatát, 
annak fontosságát emelte ki. Elmondta a Golgo-

ta-hegyén történteket, kiemelve a jobb lator – a 
Jézussal együtt megfeszített gonosztevő, akinek 
keresztjét Jézus jobb oldalán állították föl – pél-
dáját. Bűnözőként élt, sok rosszat tett, élete vé-
gén kérte bűnei bocsánatát és bűnei megbocsát-
tattak. A példabeszéddel Püspök úr elmondta, 
hogy mindenkinek van esélye, mindenki számá-
ra van remény, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hi-
szen Jézus Krisztus szeret, segít új életet kezdeni.  

A fogvatartottaknak az ünnepek alkalmával 
mindig nehezebb elviselni, hogy távol vannak 
a családjuktól, szeretteiktől. Állampusztán ezt 
minden évben színes programokkal, ünnepi me-

nüvel, misével igyekeznek könnyebbé tenni. A 
fogvatartottak közös programokon, kiscsoportos 
foglalkozásokon vehettek részt, ünnepi műsort 
tanultak be, illetve részt vettek a húsvéti misén.

húsvét
ÁLLAMPUSZTÁN IS SZÁMOS PROGRAM VOLT AZ ÜNNEP ALKALMÁBÓL

Állampusztán is számos programon vehettek részt a fogvatartottak a húsvéti 
időszakban.

KISHÍREK -  HITÉLET/ 23.OLDAL

LAPOZNI JÓ

KISHÍREK -  HITÉLET/ 22.OLDAL                    2022 JÚLIUS                 



húsvéti
EGYHÁZI ALKALMAK

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben különleges húsvéti 
készülődés zajlott.

 
A börtönlelkész nagycsütörtökön a személyi 

állomány részére lelki elcsendesedést és ige-
magyarázatot tartott az Emmausi tanítványok 
történetét alapul véve. A fogvatartott nők nagy-
pénteken passiós játékot és „Húsvét reggelén” 
című verses jelenetet adtak elő, amit televízión 
keresztül minden fogvatartott megtekinthetett.  
A fogvatartottak négy csoportban vehettek részt 
a feltámadásra emlékező istentiszteleteken.

Nagypénteken ismét ellátogattak a bör-
töncursillos titkárság tagjai a sátoraljaújhelyi 
fegyházba, a börtöncursillok megerősítő al-
kalmára, vagyis az ultreyara. A szó eredeti 
értelme szerint a csüggedést, a lehangoltságot 
ellensúlyozó felkiáltás, amely az úton való to-
vábbhaladásra bíztat. A cursillos közösségek 
számára az ultreyák a mindennapokhoz erőt 
adó közösségi alkalmak, amikor időről időre 
imádsággal, beszélgetéssel, közös agapéval 
eltöltött találkozókat tartanak. A koronaví-
rus-járvány okozta elszigetelődést ellensú-
lyozta, a megújulást erősítette a részt vevő 
fogvatartottak körében a húsvét előtti készület 
Tóth Viktória és Szabó Márk református lelki-
pásztorok vezetésével és énekes kíséretével.

„áttört kezéhez szívem közel”
MINDENNAPOKHOZ ERŐT ADÓ KÖZÖSSÉGI ALKALMAK

Immár huszonharmadaik alkalommal zajlott ultreya a sátoraljaújhelyi bör-
tönben.

„Szomorúak lesztek, de szomorúsá-
gotok örömre változik.”

Így lesznek az 
utolsókból  

Máté evangéliuma 20:16
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elsők, és az 
elsőkből utolsók.”

tüdőszűrő busz
A SZŰRŐVIZSGÁLATOK SEGÍTENEK A MEGELŐZÉSBEN 

A Mátrai Gyógyintézet három munkatársa egy nap alatt több mint 70 fogva-
tartott és 47 büntetés-végrehajtási dolgozó szűrését végezte el Egerben egy mobil 
szűrőállomással.

Hepatitis szűrés a Gyűjtőben
A BETEGSÉG SZŰRÉSE ÉS ISMERTETÉSE

A diagnosztizált fertőzés az esetek többségében sikeresen gyógyítható.
 

fontos a megelőzés
A FOGVATARTOTTAK RÉSZÉRE  AZ INTÉZET ÉVENTE SZERVEZI AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉST

Szűrővizsgálatokat végeztek a fogvatartottak és a büntetés-végrehajtás szemé-
lyi állományának Állampusztán.

 

Legfontosabb a tbc kiszűrése az itt elhelye-
zettek összezártsága miatt. Közöttük ugyanis 
könnyebben terjedhet a betegség, de időben 
észrevéve még a tüdőrák gyógyítására is van 
esély. A fogvatartottak részére az intézet éven-
te rendszeresen szervez szűrővizsgálatot, az új 
befogadások esetében pedig az első hetek so-
rán végezzük el a szükséges szűréseket.

A két objektumban több mint 200 bünte-
tés-végrehajtási dolgozó és 1180 fogvatartott 
vett részt tüdőszűrésen, de lehetőség volt hepa-
titis-szűrésre is. Az intézet minden évben biztosít-
ja ezen vizsgálatok lehetőségét, hiszen nagyon 

fontos a prevenció, az időben felismert fertőző 
betegségek kiszűrése. A fogvatartottak tájékoz-
tatást is kaptak a betegségekről, mely segített 
jobban átérezni a fertőzés veszélyét, a megelő-
zés fontosságát.

A Budapesti Fegyház és Börtönben 333 fő 
fogvatartott és 123 fő személyi állományi tag 
vett részt a január végi hepatitis szűrésen. Az ön-
kéntes vizsgálatokat a Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága és az AbbVie Kft. között 
létrejött együttműködés eredményeként végezték 
el. A hepatitis-C vírus súlyosan károsítja a májsej-
teket, májzsugort, illetve daganatot is okozhat. 
A vérvétellel végzett vizsgálat a fertőzésre adott 
immunválaszként termelődő antitestek jelenlétét 
mutatja ki. Az egészségügyi szakterület munka-

társai a szűrést megelőző időszakban részletes 
felvilágosítást nyújtottak a betegség terjedésének 
módjáról, a rizikócsoportokról és a kezelési le-
hetőségekről. A diagnosztizált fertőzés az esetek 
többségében sikeresen gyógyítható.

KishírekEgeszségügy
Fontos a megelőzés...
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Érettségi
FIATALKORÚ FOGVATARTOTT  SIKERES VIZSGÁT TETT KECSKEMÉTEN

Hosszú idő után a fiatalkorúak közül egy fő május 2-án megkezdte érettségi 
vizsgáit a magyar nyelv és irodalom tantárggyal.

Kecskeméten fiatalkorú fogvatartott 7 éve 
érettségizett utoljára. Idén viszont egy szorgal-
mas fiatalkorú lány eljutott az érettségi vizsgá-
ig. Fáradtságos volt ez az út számára és a felké-
szítő tanárainak is.
Magyar nyelv és irodalom, matematika és mű-
vészetismeret tantárgyakból középszintű, míg 
történelemből és angol nyelvből pedig emelt 
szintű írásbeli vizsgát tett. A szóbeli vizsgák 
mindkét szinten június hónap folyamán voltak.
A kecskeméti börtön kiemelt hangsúlyt fektet a 
fiatalkorú fogvatartottak oktatására, jelenleg 
három fő jár általános iskolába, gimnáziumban 
pedig 4-en tanulnak.

Kishírek
Tudni jó...

Érettségi a börtönben
ÉRTÉKES IDŐTÖLTÉS

A Budapesti Fegyház és Börtönben tizenhat fogvatartott kezdte meg az írásbeli 
érettségit május 2-án. 

A vizsga a börtönben ugyanúgy zajlik, mint 
a civil életben. A különbség csak abban mu-
tatkozik, hogy az elítéltek formaruhát viselve 
adnak számot tudásukról. A Gyűjtőben hetven 
fogvatartott folytat középfokú tanulmányokat, 
közülük tizenketten érettségiznek az idén. A 
többi vizsgázót más intézetekből szállították át. 
Az első napon lezajlott magyar vizsgákat a ma-
tematika írásbeli követte, majd történelemből, 
angol, illetve német nyelvből, végül május 10-
én a választott földrajz tantárgyból maturáltak 
az elítéltek. A szóbeli megmérettetésre június 
13-án és 14-én került sor a Gyűjtő oktatási rész-
legén. A börtönbeli tanulmányok folytatásával 
értékessé válik az ott eltöltött idő. Emellett az 
érettségi bizonyítvány az elítéltek munkaerőpi-
aci esélyeit is javítja a szabadulás után.

Érettségi a bástyafalak mögött
SIKERES VIZSGÁK SZEGEDEN

A Szegedi Fegyház és Börtönben május elején kezdődtek az érettségi vizsgák az 
ország más gimnáziumaihoz hasonlóan. Az elítéltek közül heten vizsgáztak írás-
ban és szóban 2022-ben. 

 

Divatszabó
VIZSGA KISKUNHALASON

Újabb sikeres záróvizsgát tettek a férfi és női elítéltek Kiskunhalason. 
 

Szakmunkásvizsga szegeden
ELÍTÉLTEK VIZSGÁZTAK 

Tizennégy villanyszerelő tanuló adott számot tudásáról, március első szerdá-
ján az elítéltek munkáltatását szervező Nagyfa-Alföld Kft. szegedi telepén.

 

Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, 
történelemből, angolból és földrajzból írásbeliz-
tek a vizsgázók. A szóbeli vizsgákra június végén 
került sor a Csillagbörtönben. A szabadulás utá-
ni beilleszkedést segíti, hogy az elítéltek a kinti 
életben félbeszakadt tanulmányaikat befejezhe-
tik. A Szegedi Fegyház és Börtönben 2004 óta 
érettségizhetnek fogvatartottak. Az eltelt idő fo-
lyamán évente átlagosan 10-12 elítélt maturált. 
Közülük többen szakmát tanultak, vagy levelező 
tagozaton főiskolai tanulmányokra jelentkeztek.

A bv. intézet törekedett arra, hogy a tervez-
hető felújítási és egyéb munkák alkalmával 
olyan orientációjú képzéseket indítson az elítél-
teknek, amelyekben a konkrét munkafolyama-
tokba bevonhatók. A börtön területén működő 
varrodában a divatszabó képzést elvégző női 

fogvatartottak munkáltatása jelenleg is megva-
lósul. A cél továbbra is azon szakmaképzések 
biztosítása, mellyel az elítéltek kis időn belül, 
gyorsan elsajátítható elméleti és gyakorlati is-
mereteket szerezhetnek és államilag elismert 
végzettséget igazol.

A fogvatartottak egy éven át, munka mellett 
tanulták az új szakmát, hetente négy alkalom-
mal a Szegedi Szakképzési Centrum tanárai-
nak közreműködésével. A tanulók képesítése 
speciális lesz, hiszen a villamos energia által 
működtetett készülékeket és nagyobb be-
rendezéseket is meg tudják majd javítani. Az 
egyéves képzés végén a fogvatartottak szak-
munkás bizonyítványt kapnak és a vizsgát si-
keresen teljesítőket a kft. alkalmazza.
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A reintegrációs törekvések egyik fontos eszköze 
– a munkáltatás mellett – az oktatás. Ezt a hazai 
börtönök ki is használják. De van, amikor egy-egy 
tanfolyam ettől kicsit több: kicsit ellensúlyozza a 
börtönártalmakat, kicsit kiszakít a szürkeségből.  
   Nem véletlenül van nagy sikere a szakácsképzés-
nek. A közelmúltban 18 tanuló tett sikeres ágazati 
vizsgát a Márianosztrai Fegyház és Börtönben. „Sosem gondoltam, hogy itt 
a börtönben tanulok meg 
zöldséget pucolni” 

 
– mondja Sándor, aki egyébként a fogvatartotti 
konyhán kisegítőként is dolgozik. 

„Nem főztem én előte, 
az mindig az asszony dolga 
volt. De ha kimegyek, megle-
pem őt egy ebéddel” 

– mosolyog a bajusza alatt. Egy másik tanuló 
szerint:

„Nem hiába mondják, hogy 
konyhaművészet. Az egysze-
rű, műanyagba csomagolt 
alapanyagokból rövid időn 
belül csodát lehet művelni. 
Ez itt a börtönben tényleg 
valódi hétköznapi csoda.”

 

Az egyik tanuló a börtönszemélyzet számára 
jól ismert arc. Problémát problémára halmoz, 
állandóan gondja van társaival, nem nagyon ta-
lálja a helyét. Mióta a neki kijelölt fontos, de álta-
lában monoton válogató munka mellett szakács 
képzésre is jár, teljesen kicserélődött: 

„Itt az a jó, hogy az  
alapokat megmondják,  
és azokat meg kell csinálni. 
De hogy aztán kicsit több 
majorannát teszek bele, 
vagy vágok még pár gerezd 
fokhagymát, azt én döntöm 
el. Én mondom meg, hogy  
milyen legyen, hogy  
szerintem hogy jó.  
Ez felelősséggel is jár, 
ha nem ízlik a többieknek,  
megszólnak érte”

 – meséli, majd mutatja, hogy már van, aki a 
díszes terítéket készíti el, mert bizony, amit főz-
nek, azt meg is eszik. Az effajta programoknak 
a tanulás, a munka és a rendszeres elfoglaltság 
berögződése mellett jelentős pszichológiai hatá-
suk is van. Sokan azt gondolhatják, hogy minek 
ez egy börtönben. Nem szabad elfelejteni, hogy 
ezek az emberek büntetésük letöltése után sza-
badulnak. A társadalomnak vissza kell fogadnia 
őket, nekik pedig mindent meg kell tenniük ennek 
érdekében. A visszailleszkedés közös ügyünk.

Kikapcsol
És feltölt - a főzés  
„Az effajta programoknak a tanulás, a munka és a rendszeres elfoglalt-
ság berögződése mellett jelentős pszichológiai hatásuk is van.„

Író: Szép Tamás

Emelőgép-kezelő vizsga
A TISZALÖKI BÖRTÖNBEN

Emelőgép-kezelő bizonyítványt szereztek az elítéltek a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az elítéltek közül heten vizsgáznak írásban és 
szóban 2022-ben. 

 

Burkoló szakmunkás bizonyítvány
SZAKMÁVAL SZABADULNAK AZ ELÍTÉLTEK

Februárban huszonkilenc elítélt szerzett burkoló szakmunkás bizonyítványt 
Szegeden és Nagyfán.

 

A tanfolyam záróvizsgájára 2022. március 
1-én került sor, amelyen valamennyien sike-
res vizsgát tettek. Az OKJ szakképesítés meg-
szerzésére irányuló oktatás 90 órás időtar-
tamban zajlott az intézet falain belül. Ugyan 
a pandémia okozta korlátozások megnehe-
zítették a kontaktórás képzés megvalósítá-
sát, ennek ellenére mind a tizenhárom főnek 
sikerült felkészülnie a gyakorlati és elméleti 
elvárásokra. A képzés során munka- és bal-

esetvédelmi, elméleti és gyakorlati ismerete-
ket is szerzett a tanulócsoport. A tananyag 
a gépkezelők általános ismeretei mellett az 
emelőgép-kezelő speciális feladatait is tartal-
mazta. A vizsgán számot adtak mind az el-
méleti, mind a gyakorlati tudásukból, amelyet 
három fő dicséretes eredménnyel teljesített. 
Az oktatás és vizsgáztatás szakszerűségét a 
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavas-
vári Középiskolája hajtotta végre.

A tanulók két évig ültek minden héten is-
kolapadba, vagy dolgoztak a gyakorlati 
oktatás színterén, hogy minél jobb mesterek 
váljanak belőlük. A Szegedi Szakképzési 
Centrum tanára elégedett volt mindkét cso-
port teljesítményével, a tanulásnak gyakor-
lati haszna is volt, mert például Nagyfán a 
Kulturális Központ egy helyiségét a burkoló 
tanulók csempézték ki. A burkoló képesítéssel 
rendelkező elítéltek munkájára a börtönben 
is számítanak, szabadulás után pedig hamar 
el tudnak helyezkedni a munkaerőhiánnyal 
küszködő építőiparban.

Sikeresen teljesítettek a szakácsok
A TISZALÖKI BÖRTÖNBEN

Emelőgép-kezelő bizonyítványt szereztek az elítéltek a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az elítéltek közül heten vizsgáznak írásban és 
szóban 2022-ben. 

 Valamennyien sikeresen teljesítették a fela-
datot, mely a vizsgára bocsátás feltétele volt. 
A tanulók a képzés eredményes teljesítése ese-
tén júniusban vehetik majd kézhez az új szak-
ma megszerzését igazoló bizonyítványaikat.   
A 2021  szeptemberében indult, tízhónapos 
szakmaképzés a Budapesti Komplex Szakkép-
zési Centrummal kötött együttműködési meg-
állapodás alapján valósul meg. A Gyűjtőben 

aktuálisan 144 fő fogvatartott tanul új szakmát. 
A szakképzési paletta nagyon színes, a szaká-
csok mellett asztalosokat, burkolókat, eladókat, 
festő-mázolókat, kőműveseket, panziós-foga-
dósokat, pincéreket képeznek. A börtönévek 
alatt megszerzett végzettség az intézetnél és a 
Bv. Holding Kft.-nél biztosított munkalehetőség 
mellett esélyt kínál a szabadulást követő társa-
dalmi és munkaerőpiaci reintegrációra is.
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Újabb sikeres záróvizsga
SIKERES VIZSGÁK A GYŰJTŐBEN

Hat fogvatartott tett sikeres záróvizsgát és szerzett kereskedelmi értékesítő vég-
zettséget a Budapesti Fegyház és Börtönben február végén. 

 

Vizsgáztak a szobafestők
PIACKÉPES SZAKMÁT SZEREZTEK 

Az oktatásban részt vevő fogvatartottak elméleti és gyakorlati vizsgát tettek.
 

A 2020 szeptemberében indult szakma-
képzés a Budapesti Komplex Szakképzési 
Centrummal kötött együttműködési megál-
lapodás alapján valósult meg. A fogvatar-
tottak elméleti és gyakorlati ismereteikről is 
számot adtak a záróvizsgán. Mindannyian 
sikeresen teljesítették a vizsgatételeket és 
megszerezték a bizonyítványt. 

A frissen végzett fogvatartottak szakmai 
ismereteik mielőbbi hasznosítását tervezik, 
első lépésként bekapcsolódva az intézet-
ben szervezett költségvetési munkáltatásba. 
Bíznak abban, hogy a végzettséget igazoló 
bizonyítványt és a börtönévek alatt szerzett 
munkatapasztalatot a szabadulást követően 
is hasznosítani tudják. 

2021. november 2-án 16 hetes   részszak-
maképzés indult a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben   a 
Nyíregyházi Szakképzési Centrum szervezé-
sében, melynek zárására 2022. február15-én 
került sor. Az oktatás és a vizsga is szigorúan a 
járványügyi szabályok betartásával zajlott. A 
fogvatartottak először az elméleti tudásukról 
adtak számot, majd ezt követően kezdték meg 
a gyakorlati vizsgát. Mind a 7 fő sikeresen le-
vizsgázott, megkapták a bizonyítványukat. 

 
A nyíregyházi börtön továbbra is kiemelt célja, 
hogy a fogvatartottak piacképes szakmát 
tanuljanak, mely szabadulásuk után 
segíti megélhetésüket, a munkaerőpiaci 
reintegrációjukat.

Burkoló és villanyszerelő  szakmák
ÁGAZATI ALAPVIZSGÁJA VÁCON

Villanyszerelő és burkoló szakmaképzések első féléve zárult le a Váci Fegyház 
és Börtönben.

 
Összesen 38 fogvatartott abszolvált sikeres 

ágazati alapvizsgát, ennek megfelelően foly-
tathatják tanulmányaikat a tanfolyamon. 

A burkoló és villanyszerelő szakmaképzé-
sek 2021 szeptemberében kezdődtek, a fog- 
vatartottak az első félév leteltével adhattak 
számot – ágazati vizsga keretein belül – az 
eddig megszerzett tudásukról. A 22 fős bur-
koló szakképzés minden tanulója sikeres 
vizsgát tett. A villanyszerelő alapvizsgán 16 
fogvatartott jelent meg és teljesítette a köve-
telményeket, míg egy fő betegség miatt kény-

szerült távol maradni, így pótvizsgán adhat 
számot a megszerzett tudásáról.

A fogvatartottak ezzel újabb lépést tettek 
meg az úton, mely közelebb viszi őket egy pi-
acképes foglalkozás elsajátításához. Mindkét 
szakmának növekszik a kereslete a civil mun-
kaerőpiacon, ez jelentősen megkönnyítheti a 
szabadulást követő talpra állást. Emellett az 
intézetekben is nagy az igény a szakemberek 
munkájára, így az oktatás gyakorlati részén 
elsajátított ismeretek mellett további tapasz-
talatokkal bővíthetik a szaktudásukat.

Sikeres divatszabó
ÁGAZATI VIZSGA A SÁTORALJAÚJHELYI  FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN

A divatszabó-képzésben részt vevő fogvatartottak letették első ágazati vizsgájukat.

A tavaly meghirdetett kétéves divatsza-
bó-képzés különösen népszerűvé vált az 
első félév során. Köszönhető ez az ösztön-
díj-lehetőségnek, de az is motiváló, hogy 
nem pusztán a teljes képzési időszak végén 
megszerezhető divatszabó szakma lehetsé-
ges, hanem a folyamat során tartott ágazati 
vizsgák eredményeként, részszakképesítések 
megszerzését is támogatja a tanfolyam. A 
vizsgát eredményesen záró 24 fogvatartott 
már alkalmassá vált a nagyüzemi munkára. 
Gyakorlati vizsgájuk során egy gumisdere-
kú női rövidnadrágot kellett 240 perc alatt 
kiszabniuk, bevasalniuk, megvarrniuk hátán 
foltzsebekkel, tűzéssel díszítve, a derekán 
pedig egybeszabott gumiházzal eldolgozva.

Bár mindenki letette a vizsgát, kitűnt, hogy 
a koronavírussal nehezített, részben online 
tanulási időszak végén, kik azok, akik példa-
ként szolgálnak a többiek számára, és akik 
számára láthatóan a képzés eredményeként 
megszerezhető szakma a szabadulás után is 
megélhetést biztosíthat.
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1. A tudás hatalom. 
Tartja a mondás. De miért is? 
A vizsgák letétele széleskörű tudást biztosít. 
Magától értetődő, hogy aki tágabb ismeretek-
kel rendelkezik, sokkal több mindent elér az 
életében, kifinomultabb célokkal rendelkezik.  
A tanulás jótékonyan hat a mentális egészség-
re, és mások segítésében is jobban képessé vá-
lunk a világ hasznára válni.
 
2. A kitartás erősít.
A kitartás nehéz feladat, viszont megéri fej-
leszteni ezt a képességet. Erőt ad és segíti  
a problémamegoldó képességet. A tudás és az 
ismeretek birtoklása/megszerzése jó érzéssel 
tölti el az embert, ami miatt megéri erőt venni 
magunkon a nehezebb pillanatokban.
 
3. Értékes időtöltés.
A börtön falain belül töltött idő értékessé vál-
hat, ha elkezdjük a tanulást. Ez az idő így nem 
lesz eldobott idő.  Célt és értelmet ad a hétköz-
napoknak, valamint kihívásokat és sikerélmé-
nyeket tartogat számunkra.

 4. Belépő egy jobb életbe.
Erre épül minden, később ez a belépő a fel-
sőoktatásba, vagy egy munkahelyre. Bármilyen 
vizsga megszerzése után, van lehetőség az is-
meretek bővítésére és rendszerint jobb anyagi 
megélhetést is biztosít.

5. Új kapcsolatok és barátságok.
Az osztálytársakkal a közös munka által elmélyül-
hetnek a kapcsolatok és értékes barátságok ala-
kulhatnak ki. A barátság feltétel nélküli elfogadást 
jelent, ami boldogítóan hat az érzelmeinkre.
 
6. Az elismerés lelkesít.
A környezet elismeri a teljesítményt. Az elisme-
rés pedig mosolyt csal az arcunkra, jótékonyan 
hat a testtartásra, önbizalmat ad és nem utolsó- 
sorban motivációt a továbblépéshez.

6 érv
    az érettségi vagy

 szakmai 
 vizsga 
  letétele 
mellett

Nem kezdted még el az érettségit vagy valamelyik szakma 
elsajátítását? Itt van 6 érv ami miatt megéri bele vágni.

Kezdhetjük ?

„A street art művészek tehetséggondozására talán a legjobb érv  
az lehetne, hogy utat mutassanak, a mindent válogatás nélkül való összefirkálásnál van 

hasznosabb felhasználása is a festékfújásnak. Ráadásul a károsított felületek helyreállítá-
si költségét is meg lehetne spórolni így”   

Takerone - a világhírű magyar graffitis szavait idéztük

Alkotói szabadság
A graffiti napjainkban egy külön művészeti ág. A rongálásra szánt utcai 
feliratok helyett, sok magyar és külföldi alkotót tartanak számon, akik  
igazán ki tudták bontakoztatni tehetségüket. Megmutatták, miképpen 
lehet értéket teremteni a street art, vagyis az utcai művészet világában. 
Engedd el a fantáziádat és színezd ki a feliratot.
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Kishírek

duna papír kft.
FEJLESZTÉSEK ÉS SIKERES VIZSGÁK

Új - műanyag-csomagolásmentes - kartondobozos termékek gyártása és forgal-
mazása a DUNA PAPÍR Kft.-nél.

 

Fejlesztés szegeden
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Nyár elejétől felújított orvosi rendelőben fogadják a beteg fogvatartottakat.

A társaság termékkínálatában elérhetőek az 
eddigi jól ismert DUNAPAPÍR® márkatermékeken 
kívül a fóliamentes csomagolású ÖKO dobozos 
háztartási toalettpapírok és kéztörlők, valamint 
a DUNAPAPÍR ZÖLDHULLÁM® ÖKO toalettpa-
pír, amely újrahasznosított papírból készül, és a 
csomagolása is újrahasznosított és újrahasznosít-
ható. Mind az ÖKO dobozos termékek, mind a 
100%-ban újrahasznosított termékek gyártása 
során globálisan kevesebb hulladék keletkezik, a 
termékek szállításakor pedig csökken a logisztikai 
károsanyag-kibocsátás. A Duna Papír Kft. folya-
matosan törekszik nemcsak a fejlesztésre, hanem 
szakemberek képzésére is. 

Ezt bizonyítja az is, hogy újabb sikeres vizsgát tett 
ez év elején 15 fő tököli nagykorú fogvatartott, 
akik a Kft. által szervezett hulladékválogató és 
feldolgozó tanfolyamot végezték el és számukra 
munkalehetőséget is kínáltak, ezáltal foglalkozta-
tásuk is megoldott a gazdasági társaságban.

Az idén tavasszal egészségügyi diagnosztikai 
berendezéseket szerzett be a Szegedi Fegyház 
és Börtön, amelyek segítenek a betegségek ko-
rai felismerésében. Az új eszközöket a megújult 
egészségügyi részlegben a börtön Mars téri épü-
letében helyezték el. Az elítéltek körletén tavaly 
kezdődött a rendelők felújítása. A festés után a 
várótermet és a betegfelvételi irodát új bútorok-
kal rendezték be. A börtönbe bejáró szakorvo-
soknak öltözőt és pihenő helyiséget alakítottak 
ki. Törzsök Tibor bv. ezredes, az egészségügyi 
osztály vezetője elmondta, hogy új eszközökkel 
gazdagodtak a fül-orr gégészeti és a szemészeti 
szakellátások. A régi helyett új digitális röntgen-

gépet helyeztek üzembe, amely alkalmas az 
emberi test vizsgálatára, e mellett mobil ultra-
hang is segíti munkájukat. A tervek szerint az 
intézet mindhárom objektumából ide szállít-
ják a fogvatartottakat, ha betegség gyanúját 
észlelik náluk. A belgyógyászati, fül-orr gé-
gészeti, szemészeti és röntgendiagnosztikai 
tevékenységre a Nemzeti Népegészségügyi 
Központtól szerez engedélyt a Csillagbör-
tön. Ennek birtokában várhatóan nyár elején 
megkezdődnek a szakrendelések, ezzel je-
lentősen csökken a külső polgári egészség-
ügyi intézetbe való szállítások száma – tette 
hozzá az ezredes.

Lépjünk előre...

Online
ÚJ SKYPE HELYISÉG  A GYULAI BÖRTÖNBEN

Intézetünkben megújult a fogvatartotti Skype helyiség és egy további végpont is ki-
alakításra került.

Nyílászárók korszerűsítése
A GYULAI BÖRTÖNBEN

Energiatakarékos és korszerű nyílászárók kerültek a közelmúltban a Békés Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet körletszintjeire.

Megújult a fogorvosi rendelő 
A GYŰJTŐBEN

Az egészségügyi részleg rekonstrukciójával folytatódik a Gyűjtő „B” objektumának 
korszerűsítése. 

Elítéltek festik a zárkákat 
A CSILLAGBAN

A közelmúltban megkezdődött a zárkák felújítása a Szegedi Fegyház és Börtön Mars 
téri épületében.

A bővítésnek köszönhetően, jelenleg négy 
fogvatartott tud egy időben Skype beszélge-
tést folytatni. 2022. május 1-től újraindultak 
a látogatófogadások. A látogatás mellett a 
Skype beszélőre havonta 1 alkalommal, leg-

feljebb 60 percben is továbbra is van lehető-
ség. Akik az adott hónapban nem fogadnak 
látogatót, azok legfeljebb heti 2 alkalommal, 
maximum 60 percben továbbra is élhetnek a 
Skype beszélő lehetőségével.

Energiatakarékos és korszerű nyílászárók 
kerültek a közelmúltban a Békés Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet körletszintjeire. Az 
új nyílászáróknak köszönhetően a következő 
télen már intézeten belül fog maradni a fűtés 
melege. A büntetés-végrehajtási intézetek az 

elmúlt két évben kiemelt figyelmet szenteltek 
a börtönépületek modernizálására. Ennek 
remek példája a jelenlegi nyílászáró korsze-
rűsítés is. A beruházást  a Békés Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet saját költségvetésé-
ből finanszírozta.

Az intézet házi műhelye május végéig 149 
zárkát újított fel. Az elmúlt években, a bör-
tönben kőműves, burkoló és szobafestő szak-
mát tanulhattak az elítéltek. Ennek köszönhe-

tően a zárkák tisztasági festését, az ágyak 
javítását, és a vízszerelési és karbantartási 
munkákat tíz szakmunkás fogvatartott végzi 
az ország egyik legszigorúbb fegyházában.

A fogvatartotti munkaerő hasznosításával 
zajló munkálatok során 6-8 fős csoportokban 
dolgoztak a szakképzett elítéltek. A „B” ob-
jektumi egészségügyi részlegen március elején 
fejeződött be a fogorvosi rendelő teljes körű 
felújítása. A kivitelezés eredményeként korsze-
rűsítették az elektromos hálózatot, kicserélték 
az álmennyezetet, a burkolatokat és a világí-
tótesteket, valamint új bútorokat és fogászati 
kezelőszéket szereztek be.
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Folytatódnak a munkálatok
A BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN 

2022-ben a harmadik emeleten folytatódnak a megújuló bal csillag rekonst-
rukciós munkálatai. 

Felújítások újabb lépcsőfoka
A VÁCI BÖRTÖNBEN

Lezárult a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló épület felújításának első üteme, így 
az épületegyüttes korszerűsítési terveinek újabb lépése valósult meg.

Új munkahelyeket
ÉPÍTETTEK MAGUKNAK A VÁCI ELÍTÉLTEK

A Váci Fegyház és Börtönben új munkahely létesült, kialakításában szakkép-
zett fogvatartottak vettek részt. Az üzemben légzsákok bontása folyik, elszállí-
tást követően a szétszerelt alkatrészek újrahasznosítására kerül sor.

A felújítás ezen szakasza külső vállalkozó be-
vonása nélkül, kizárólag fogvatartotti   munka-
erő hasznosításával zajlik. Az elítéltek 6-8 fős 
csoportokban, kollégáink felügyelete mellett 
dolgoznak. Az év végéig ütemezett kivitelezés 
során teljeskörűen felújítják az elektromos háló-

zatot, kicserélik a folyosók lábazati burkolatát, 
rendbe teszik a falfelületeket, valamint elvégzik 
a zárkákon belül szükséges karbantartásokat. A 
rekonstrukció a fogvatartottak elhelyezési körül-
ményeinek javítása mellett a személyi állomány 
szolgálati helyiségeinek megújítására is kiterjed.

A renoválás célja, hogy a zárkákat magába 
foglaló épület korszerű homlokzattal rendel-
kezzen, valamint az új, igényes külső megte-
remtése is prioritást élvezett. Az állagmegóvó 
munkálatok során az épületszárny hőszigetelő 
burkolatot kapott, melyre az intézet arcula-
tába illő vakolat került. A nyílászárók cseré-
je is megtörtént, minden zárkába modern, 
műanyag ablak került beépítésre. A fogva-

tartás biztonságának elengedhetetlen eleme 
az ablakokra szerelt kilátásgátló, melyeket a 
Duna-Mix Kft. gyártott le. A munkálatok kivi-
telezésére a Váci Fegyház és Börtön költség-
vetéséből, külső anyagi forrás bevonása nél-
kül kerülhetett sor. A projekt a tervek szerint 
szakaszosan folytatódik, a szükséges költsé-
gek kigazdálkodását követően az épület többi 
szárnya is új külsőt kap.

A használaton kívüli terem teljes körű fel-
újításon esett át, a munkálatok egy hónapon 
keresztül folytak. A villamoshálózat korsze-
rűsítését teljeskörűen elvégezték, az aljzat új 
burkolatot kapott, valamint vizesblokkok, fel-
ügyelői iroda és fogvatartotti pihenőhelyiség 
kialakítása is megtörtént az épületrészben. Az 
intézet nagy hangsúlyt fektet a fogvatartottak 
szakképzésére, ennek köszönhetően a megfe-
lelő számú szakember rövid időn belül elkészült 
a terem felújításával. A munkahelyen olyan hi-
bás légzsákok szétszerelésére kerül sor, melyet 
a gyártó visszahívott, eredeti rendeltetésükre 
nem használhatóak. A fogvatartottak elvégzik 
ezek szétszerelését, a fém részek eltávolításra 
kerülnek a légzsákról. Az üzem kialakításának 
köszönhetően a Váci Fegyház és Börtönben is-
mét bővült a munkahelyek száma. 

A betanított tevékenységek előnye, hogy  
a szakképzettséggel nem rendelkező fog-
vatartottak számára is munkalehetőséget 
biztosítanak. A betanulási időszakban elsajá-
títhatják a folyamat lépéseit, ezek után kellő 
magabiztossággal, minőségi munkát végezve 
hajtják végre a feladatokat.

Átalakítás
A BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN „B” OBJEKTUMÁBAN

A ”B” objektum földszintjének látványos átalakításával folytatódott a Gyűjtő 
megújulása.  Az elítéltek 6-8 fős csoportokban, felügyelet mellett dolgoztak. 

A kivitelezés eredményeként korszerűsítették 
a fűtési és az elektromos hálózatot, kicserélték 
az álmennyezetet, a burkolatot és a világítótes-
teket. Emellett új motozófalat és fogvatartotti 
tartózkodókat építettek, valamint teljeskörűen 
átalakították és új szociális blokkal bővítették a 
főfelügyelői irodát. A korabeli sajtóban panel-
börtönnek nevezett „B” objektumot 1989-ben 
csatolták a Budapesti Fegyház és Börtönhöz. 
Az épület életkora miatt időszerűvé vált a re-

konstrukció, ami az idei évben tovább foly-
tatódik. A szakképzett elítéltek bevonásával 
végrehajtandó munkálatok a fogvatartottak 
elhelyezési körülményeinek javítása mellett a 
személyi állomány szolgálati helyiségeire is 
kiterjednek. Már megkezdődött a felügyelői és 
a reintegrációs tiszti irodák felújítása, melynek 
keretében a burkolás és a festés mellett az aj-
tók kicserélésére és a folyosószakaszok rend-
be tételére is lehetőség nyílt.

Mobil kormányablak
ÜGYINTÉZÉS A HEVES MEGYEI BÜNTE-
TÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETBEN
A Heves Megyei Kormányhivatal mobil 
ügyfélszolgálata járt az intézetben, hogy 
a szabadulás előtt álló fogvatartottak 
okmányokkal történő ellátását biztosítsa.

ügyintézés vácon
ELÉRHETŐ A KORMÁNYABLAKBUSZ

Speciális helyeken is elérhető a kor-
mányablakbusz.

A kormányablakbusz egy ügyintézéshez fel-
szerelt gépjármű, mely alapvető célja, hogy a 
kormányablakkal nem rendelkező települése-
ken, továbbá speciális helyszíneken is elérhető 
legyen az ügykezelés. Az intézet, mint speciá-
lis helyszín a fogvatartottak okmányainak le-
járata miatt – a szabadulásra való felkészítés 
folyamatának részeként – félévente egyeztet 
időpontot. Így az érintettek elintézhetik a kor-
mányablakokban elérhető egyes ügyköröket, 
illetve tájékoztatást kérhetnek. Ez alkalommal 
23 fogvatartott kérelmezte az ügyintézés enge-
délyezését, jellemzően megrongálódott, vala-
mint lejárt okmányok cseréje okán.

Sopronkőhida
KORMÁNYABLAKOS ÜGYINTÉZÉS

    Volt lehetőség személyi igazolványt 
kérelmezni az elítélteknek.

2022. május 18-án a Kormányhivatal mobil 
ügyfélszolgálata járt intézetünkben, és tette le-
hetővé a kollégák és a szabadulás előtt álló négy 
fogvatartott okmányaival kapcsolatos ügyinté-
zést. A kormányablakos busz nagy előnye, hogy 
igény szerinti rendszerességgel tudja biztosítani 

a fogvatartottak okmányokkal történő ellátását. 
A mobil busz igénybevétele nagyban hozzájá-
rul a biztonsági kockázat csökkentéséhez, hiszen 
az ügyintézés az intézet falain belül történik.  
A kormányablak busza a tervek szerint hamaro-
san ismét az intézetbe érkezik majd.

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön és a Győri 
Kormányhivatal együttműködésének köszönhető-
en intézeten kívüli előállítás nélkül volt lehetőség 
személyi igazolványt kérelmezni az elítélteknek.

Az intézetben elhelyezett fogvatartottak közül 
közel 80-an jelezték, hogy szeretnék elkészíttetni 
személyi igazolványukat. Erre az Integrált Kor-
mányzati Ügyfélszolgálat Kormányablak busza 
adott lehetőséget, kihelyezett ügyintézés keretén 
belül. A jelentkezők közül első alkalommal 48 fő-
nek készült el az okmánya. A kormányablakbusz a 
tervek szerint néhány hónapon belül ismét az inté-
zetbe érkezik. Az előzetes egyeztetések és a szer-
vezés már folyamatban van.
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Down
2. A világ leghosszabb folyója
3. A világ legmagasabb hegye
4. Vörösmarty Mihálny legnagyobb hatású 
költeménye
5. Munkácsy Mihány híres festménye

Alapműveltség
Complete the crossword puzzle below

Name:                                          

1 2

3 4

5

6

7

8

9

Across
1. A világ legnagyobb sivataga
6. Albert Einsten nevéhez köthető
7. Ahol a legtöbb ember él
8. Víz
9. Kölcsey Ferenc legnagyobb hatású költeménye

Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

rejtvény oldal 
Alapmuveltség 

Vízszintes 
1. A világ legnagyobb sivataga 
6. Albert Einstein elmélete 
7. Itt él a legtöbb ember a világon 
8. Víz 
9. Kölcsey Ferenc legnagyobb  
hatású költeménye  

Függőleges 
2. A világ leghosszabb folyója 
3. A világ legmagasabb hegye 
4. Vörösmarty Mihály legnagyobb  
hatású költeménye 
5. Munkácsy Mihály híres festménye 
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