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Tisztelt Olvasók!
Már többször foglalkoztunk azzal, hogy a hazai börtönökben
egyre nagyobb hangsúlyt kap a képzés, a foglalkoztatás
és a társadalomba való sikeres visszatérést segítő egyéb
programok, melyekből e lapszámunkba is bőven jutott.
Börtön és hit rovatunkban sok esemény kapcsolódik a húsvéti
ünnepekhez, de beszámolunk arról is, hogy Pálhalmán
megnyílt Európa első női APAC körlete és arról, hogy a szegedi
fogvatartottak beszálltak a Ferenc pápának készülő, kézzel
írott Biblia másolásába.
Kovács László extrém sportoló a balassagyarmati börtönben
járt. A vele készült interjúban lelki és fizikai erejéről, elhiva
tottságáról és a mindenhez nyitott hozzáállásáról mesél.
Az elmúlt időszakban is több előadó és produkció lépett fel
a börtönökben, melyek közül talán a legizgalmasabb Bereczki
Zoltán volt, aki egy szerepre készülve járt be a tököli börtönbe
„tanulni” a bűnről és az elkövetőkről.
Az országos kvízjátékunk a harmadik fordulóhoz érkezett,
mindenkinek jó játékot kívánunk.
Kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség!

Jóvátételi
felajánlások

Vissza
a jövőbe

Roma imanap
Baracskán

8.

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet baracskai objektumában április 9-én rendezték
meg az Egyházi imatalálkozó az európai romákért el
nevezésű programot. Baracska idén már negyedik al
kalommal adott otthont a rendezvénynek, melyen a
cigányság kincseit, gyökereit, példaképeit ünnepelték a
résztvevők.

Tanulási és
munkalehetőségek

Interjú

Kovács László
extrém sportolóval

Országos
kvízjáték,

harmadik forduló
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Jóvátétel

Húsz női elítélt takarított

Egerben
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Fogvatartott festett a kórház

gyermekosztályának falaira
Színes állatrajzok teszik otthonosabbá mostantól a szombathelyi Markusovszky
kórház gyermekei számára a folyosókat, amelyek egyben a kórtermek meg
különböztetésére is szolgálnak a még olvasni nem tudó kicsiknek. Az adományo
zás ötlete a képeket készítő fogvatartottól származik, aki szeretett volna rajzaival
valami jó ügyet szolgálni. Ebben segítették őt az intézet és a Támop 5.6.3 projekt
trénerei, így könnyen gazdára talált az a tíz kép, amely elefántot, flamingót,
cicát, oroszlánt és egyéb állatokat ábrázol. A képek fakereteit az intézet fafaragó
szakkörében készítették el a fogvatartottak. Dr. Káldy Zoltán, a kórház igazgató
főorvosa az átadáson kiemelte, hogy főleg a gyermekeknél fontos szempont,
hogy megpróbálják az otthon békéjét, nyugalmát visszaadni kórházi körülmények
között is, ezért különösen örülnek a felajánlásnak.

Immár hagyomány Egerben, hogy a fogvatartottak teszik
rendbe a Petőfi teret a márciusi nemzeti ünnep előtt. Így
volt ez most is, és ez volt a hét esztendeje futó Börtön
a Városért program 65. akciója. A városban minden
nagyobb ünnep előtt a fogvatartottak tisztogatják az
ünnepségek helyszínét: október 23-a előtt a Hatvani
kapu teret, ilyenkor, március 15-e előtt pedig a Petőfi
teret takarítják. A fogvatartottak ezúttal szemetet,
kommunális hulladékot szedtek, leveleket gereblyéztek.

Rendbe tették a

forradalmi emlékművet

Állampusztán a tisztább

környezetért dolgoztak

A már évek óta tartó együttműködés eredményeként az állampusztai fogva
tartottak idén is megtisztították az 51-es és az 52-es főutakat összekötő út
egy szakaszát. Erre a munkára mindig tavasszal, a zöld levelek megjelenése
előtt kerül sor az intézet, az állampusztai kft. és a Magyar Közút Kht. Solti
Üzemmérnöksége összefogásában. A partnerek biztosítják a szemeteszsákokat
és a védőfelszereléseket a fogvatartottak részére, akik egy kb. hét kilométeres
szakaszt takarítanak ki minden évben a Dunatetétlent Állampusztával összekötő
út mellett. Az alkalmi takarítók a műanyag szatyrok, PET-palackok, italos dobozok,
üvegek, üres cigis dobozok mellett már iratokkal teli tárcát is találtak az út mentén.

Jóvátételi munkát végeztek a szolnoki elítéltek is a Kőrösi
úti temető 1848-as emlékhelyén. Az időjárás ugyan nem
fogadta kegyeibe a munkásokat, de az önként jelentkező
elítéltek ennek ellenére lemosták a hat méter magas
gránitobeliszket, lefestették a padokat és kitakarították az
emlékhelyet és környékét. A munka végeztével az intézet
börtönlelkésze, Nagy Imre atya emlékezett meg a szolnoki
csatában elesett hősökről, majd az elítéltek elhelyezték
a megemlékezés virágait. Ez a jóvátételi munka is része a
több éve kötött együttműködésnek az intézet és Szolnok
városa között, melynek során már sok mázsa hulladékot
gyűjtöttek össze, takarítanak, gyomtalanítanak és a parkokat gondozzák hónapról hónapra.
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Ecsettel a visszatérésért

LÉTRA, fokról fokra

Az állampusztai intézet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
által meghirdetett „Aktív hétköznapok” pályázaton nyert 150 000
forintot a fogvatartottak szabadidős programjára. A pénzt vászonra,
festékre és ecsetekre költötték, amelyekkel a festőszakkör tagjai
készítették el alkotásaikat. Az alkalmi festőművészek elkészült műveiket
felajánlották, így azok kinti intézmények falait fogják díszíteni. Addig
is, a solti objektumban immár negyedik alkalommal rendeztek kiállítást
fogvatartotti alkotásokból, ahol most a pályázati pénzből elkészült
művek is bemutatkoztak.

Véget ért a Svájci–Magyar Együttműködési Program
társfinanszírozásában, a Drogambulancia Alapítvány és
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet szervezésében megálmodott „LÉTRA, fokról fokra”
program. A projekt célkitűzése az volt, hogy segítse azon
fogvatartottak visszailleszkedését, akik szociális képes
ségeik fejletlensége miatt kimaradnak a foglalkoztatási
programokból. Az egy évig futó programban negyven
speciális helyzetben lévő fogvatartott vett részt, köztük
fiatalkorú, előzetesen letartóztatott, visszaeső és női
fogvatartottak egyaránt. A szakemberek egyéni fejlesztési
terveket dolgoztak ki, majd ezek alapján mentorálták az
érintett rabokat. A fejlesztőpedagógusok által vezetett
kiscsoportokban a pszichés megterhelés okozta prob
lémákkal, a viselkedési zavarokkal és a képességfejlesz
téssel foglalkoztak, de tartottak foglalkozást a mentális
megerősítés, az erőszakmentes kommunikáció, valamint
a szociális kompetenciák fejlesztése témakörében is.

Adomány a börtöniskolának
A Máriaremete-hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola öltözőszekrények és
tanári asztalok adományozásával támogatta a Fiatalkorúak Bv. Intézetében folyó
oktatást. A II. kerületi önkormányzat támogatásával az iskola tizenegy tanári
asztalt és hét öltözőszekrényt adományozott a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézetében tanuló fogvatartottak és az ott tanítók számára.
Az új bútorok remélhetőleg inspirálóan hatnak majd a diákok teljesítményére.

Törd a fejed!
Márciusban zajlott le a kalocsai börtönben a háromfordulós „Törd a fejed!” vetélkedő,
amelyre negyvenöten jelentkeztek. A teszteket három témakör köré csoportosították:
általános műveltség, dohányzás és egészséges táplálkozás. A verseny célja az egész
ségtudatos magatartás kialakítása volt. A teszten hetvenkilenc pontot lehetett elérni,
az első helyezett hatvanhét pontot szerzett.

Patchwork

a kecskeméti
anya-gyermek részlegen
Az elmúlt év szeptembere óta tanulják a szabás-varrást
a kecskeméti börtön anya-gyermek részlegén. A fogvatartott anyák többsége szívesen vesz részt ezeken a
foglalkozásokon, ahol fantáziájukat megmozgatva
készítik praktikus, illetve az ünnepekre készített
alkotásaikat, amelyhez az intézet biztosítja a szükséges
eszközöket: a textilt, a vatelint, a cérnát és a varrótűt.

„Nem lehet ott eszméket tisztogatni, ahol a nyelv az eszméket összezavarja”
Kazinczy Ferenc híres mondatát választva mottónak, az anyanyelv nemzetközi világnapjának alkalmából helyesírási versenyt rendeztek
Tökölön, amelyen közel negyven jelentkező vett részt. A feladatok között szerepelt a szófajok meghatározása, betűrendbe sorolások,
szóelemzések és találós kérdések. A jelentkezők sokat tanulhattak egymástól is, mert közösségi tudatuk fejlesztése érdekében együtt
javították ki a hibákat. A vetélkedő fontos célja volt az is, hogy fejlesszék a fogvatartottak íráskészségét, kommunikációját.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea
Felelős szerkesztő: Mészáros Zita • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BVOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25 • E-mail: sajto@bv.gov.hu • Nyomdai előkészítés: Barta Gabriella
Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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Új lehetőségek a tanulásban és a munkában
Szakképzések Szegeden
Az idén ingatlan-karbantartó- és mezőgazdaságimunkás-képzés indult
Szegeden a Támop 5.6.3 projekt keretében. A Dorozsmai úti előzetes
házban tizenkilenc fogvatartott újítja fel az elhasználódott zárkákat,
amely része az ingatlanfenntartó- és karbantartóképzésnek. A
kétszáz órás tanfolyam után az elméleti számonkérésen mindenki
megfelelt, így április elején a tanulók megkapták a tanúsítványt.
Nagyfán mezőgazdasági munkásokat képeznek, itt a Nagyfa-Alföld
Kft. földjein és állattartó telepein tanulja a szakmát tizenkilenc
elítélt. A négyszáz órás tanfolyamon a tanoncok palántákat neveltek,
gyümölcsfákat ültettek, pulykákat, birkákat és lovakat gondoztak,
majd április elején levizsgáztak növénytermesztés, kertészet,
állattenyésztés és géptan tantárgyakból.

Szakmát kaptak
Tiszalökön is
Tiszalökön januárban indult a textiltermék-összeállító
képzés, melynek során gyakorlati és elméleti ismereteket
sajátítottak el a résztvevők. Az elméleti vizsgára március
11-én került sor, a gyakorlati ismeretekből március 16-án
tett eredményes vizsgát húsz fogvatartott.

Buday Pétertől
tanultak főzni
Balassagyarmaton

Fotó: Bozó Bea

Tizenhat fogvatartott szerzett tanúsítványt
a szakácsképzésnek köszönhetően a balassagyarmati
börtönben. A százhúsz órás közétkeztetési szakácsképzés
tizenkét alkalmas elméleti és gyakorlati felkészítésből állt,
ahol Buday Péter egyetemi oktató, neves mesterszakács
avatta be a szakma rejtelmeibe a hallgatókat. Buday,
aki társadalmi szerepvállalásnak tekinti ismereteinek

Asztalosok Szombathelyről
Tizenkilenc fogvatartott tett sikeres OKJ-s vizsgát asztalosipari
ismeretekből, majd vizsgamunkáikat bemutatva, bizonyítványt vehettek
át trénereiktől. Az elméleti képzés során elsajátították az asztalosmunkák
alapjait, a szerelési és fakezelési ismereteket, majd a gyakorlatban csiszolták
tudásukat: ládák és szekrények dicsérik kezük munkáját. Az oktatás
népszerűségének és sikerének jele, hogy többen jelezték, hogy más
szakmaképzésen is szívesen részt vennének. A vizsgamunkaként elkészült
szekrényeket egy szombathelyi óvodának ajánlották fel a fogvatartottak,
amelyeket az óvoda nagy örömmel fogadott. A januárban elindult OKJ-s
térburkolóképzés résztvevői is hamarosan átvehetik oklevelüket.
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átadását, az értékelés során elmondta, hogy tapasztalatai
szerint mindenki komolyan vette a tanfolyamot, és a
lehetőségekhez képest elsajátították az ismereteket, a
vizsgán pedig azt mutatták meg, hogy ha összeszedettek
és odafigyelnek, könnyen veszik az akadályt. Amennyiben
ezt így folytatják, sikeres lehet a program célja, idővel
olyan szakmai alapokat tudnak elsajátítani, ami
visszavezetheti őket a társadalomba. A jelenlévő elítéltek
motiváltak voltak, és büszkék munkájukra. A kezdetben
érződő feszengés és előítélet falait is sikerült lebontani.
A képzés befejeztével minden résztvevő eredményesen
vette az akadályokat, így lehetőségük lesz arra, hogy egy
később induló képzésben is részt vehessenek.

2015. Április
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Konyhai kisegítők Kőhidáról
Sopronkőhidán húszan tették le a szintén „Támopos”, konyhai
kisegítő OKJ szakvizsgát. A készségfejlesztő tréningeket követően
Krauszpek Ferenc mesterszakács vezetésével sajátították el a
szakmai ismereteket, majd a szigorú vizsgabizottság előtt az intézet
konyháján tizennyolc fogvatartott tett sikeres vizsgát. A vizsgát
követően a fogvatartottak a börtön konyháján dolgozhatnak,
szabadulásuk után pedig, immár piacképes szakmájuk birtokában jó
esélyük lesz arra, hogy sikeresen kezdjék újra az életüket.

Új munkahelyek Pálhalmán
Márciusban tizenöt fogvatartott kapott új munkalehetőséget az
Agrospeciál Kft. jóvoltából. A cég a Selector Elektronikai Termék
Újrahasznosító Kft.-vel állapodott meg elektronikai hulladék kezeléséről
és bontásáról. Az üzemben egészségügyi szempontból könnyű és nehéz
fizikai munkavégzésre alkalmas fogvatartottak egyaránt végeznek
munkát, akik átlagosan napi 2,5-3 tonna elektronikai hulladék bontását,
válogatását végzik el.

Állattenyésztők Állampusztán
Március közepén újabb fogvatartotti munkahelyek létesültek Állampusztán is.
A korábban is állattartó telepként működő, de már évek óta bezárt
munkahely felújítása megtörtént, megkezdődik az állatok betelepítése
és a fogvatartottak munkába állítása. A telep újraindítása 25-30 elítéltnek
biztosít folyamatos munkát, akik ezer mangalicáról gondoskodnak.
Azt is elmondták, hogy ösztönzőleg hat rájuk az állatok közelsége
és a szabadabb munkahely, ezért szinte jutalomnak érzik, ha ilyen
helyen dolgozhatnak. A felújítási munkákat szakszerű felügyelet és
irányítás mellett szintén a fogvatartottak végezték, így tulajdonképpen
többszörösen hasznosul munkájuk.
Márciusban munkába állt Állampusztán tizenöt petrezselyemcsomagoló is:
fogvatartottak válogatják, mérik és csomagolják a petrezselyem zöldjét.

Ismét gyártanak
cipőket
Sátoraljaújhelyen
Megnövekedett az igény, így újra munkába állhattak a
cipővarrók az Adorján-Tex Kft. sátoraljaújhelyi fióktelepén.
A fogvatartottak itt eddig elsősorban textilipari terméke
ket gyártottak, 2015 év elején azonban a lábbelik iránti
kereslet élénkülésével ismét lehetőség adódott arra is,
hogy a korábban betanított fogvatartottak cipőkészítéssel
foglalkozhassanak. Az újranyitott cipővarró termelőszalag
mellett harminc fogvatartott kapott munkát.
A Kft. nyíregyházi telepén 2015 januárjától ismét
ad a Szamos Kft. is munkát, a varrodában dolgozók
cipőfelsőrészt készítenek. Ez évtől a nyíregyházi
és a sátoraljaújhelyi fióktelep együttműködik a
fogvatartottaknak gyártott síktextília varrásában is,
jelenleg lepedőt és törülközőt gyártanak.
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Szabadulás után is van munka

Vége felé közeledik Kalocsán a „Szabad út a szabadulóknak
– a Kalocsai Fegyház és Börtön elítéltjeinek visszavezetése a
társadalomba” elnevezésű Támop program. A kalocsai börtön,
a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és az Adorján-Tex Kft.
együttműködésével életre hívott projekt erőssége, hogy az abban
résztvevőket szabadulásuk után is támogatják munkahellyel és egyéb
juttatásokkal. A program segített munkához négy volt fogvatartottat
az Adorján-Tex civilvarrodájában. Ők arról számoltak be, hogy
munkájukat és személyüket is elfogadták, befogadó közegbe
kerültek, sőt, egy friss munkavállaló lakhelyéül is Kalocsát választotta.

Közlekedésbiztonsági
tréning
A BvOP és a GRSP Magyarország Egyesület megállapodása alapján
a szervezet a hazai börtönökben tart tréningeket a közlekedési
bűncselekményt elkövetők számára. Az első foglalkozásra március
28-án került sor a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet baracskai objektumában. A programon huszonnyolc
fogvatartott vett részt, az érintett témák a pszichológiai és
emberi tényezők, a baleset-megelőzés, a védekezés, a sebesség
megválasztása, a közlekedésbiztonság és a KRESZ változásai voltak.
A hasznos programon sokak számára derült ki, hogy nem voltak
tisztában azzal, mely, egyébként elkerülhető körülmények és
hatások befolyásolhatták tetteiket, döntéseiket.

Állatterápia Debrecenben…
Már a második fogvatartotti csoport bevonásával zajlott le a debreceni
intézetben az állatterápiás foglalkozás. A Debreceni Kutyaiskola
Közhasznú Egyesület közreműködésével hét fogvatartott találkozott
négylábú „társával”. Ebben a terápiás folyamatban fontos szerepe
van a kötődésnek, hiszen az ember és állat közötti kapcsolat számos
együttműködő, elfogadó viselkedésmintát képes kialakítani.

…és Pálhalmán

A Pálhalmai Országos Bv. Intézetben a Humán-Pszicho 2002 Oktató
és Szolgáltató Nonprofit Kft. által elnyert pályázat segítségével
kábítószer-prevenciós programokon vesznek rész a fogvatartottak.
Az önismereti tréning és a művészetterápia mellett ennek a
programnak is fontos eleme a kutyaterápia, melynek során az állat
és az ember közötti kapcsolat magas érzelmi szintre emelkedik.
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Személyiségfejlesztő
művészetterápia
Baracskán
„Fel a fejjel!” címmel indítja el művészetterápiás programját
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet a Belügyminisztérium által nyújtott 1,28 millió
forint támogatásból. A projekt célja a gyógyító terápiás
és drogprevenciós részlegen elhelyezett elítéltek
személyiségfejlesztése, fő elemei a mese- és a zeneterápia,
kiegészülve a jobb agyféltekés rajzolással. A projekt
a foglalkozások során elkészült képanyagokból és
rajzalkotásokból álló kiállítás megrendezésével zárul májusban.

Faiskola Kecskeméten
Több ezer facsemetét ültetnek az elítéltek a kecskeméti börtön II.
objektumában, ahová már megérkeztek a különböző fajtájú fák, a
termőföld és az ültetéshez szükséges eszközök.
A munkát a Juniperus Parkerdészet rendelte meg a börtöntől,
ők szállítják a növényeket és a szükséges eszközöket.
A fogvatartottak pedig azon dolgoznak, hogy a facsemeték
tárolható és telepíthető állapotba kerüljenek.

Húsvéti kalácsot is
sütöttek az Annamajori
Kft. pékségében

Az Annamajori Kft. pékségben naponta száz fogvatartott dolgozik
három műszakban. A modern kemencékben százötvenféle
pékárut készítenek több mint tízezer fogvatartott számára.
A pékségben húsvét előtt kisültek az ünnepi asztalról
elmaradhatatlan kalácsok is.
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Nemzeti ünnepünk, március 15.
A nyíregyházi börtön tizenhat fogvatartottja történelmi műsorral emlékezett meg az
1848-1849-es forradalomról és szabadságharcról. Felidézték Petőfi Sándor legismertebb
forradalmi verseit. Elhangzott az Egy gondolat bánt engemet, a Nemzeti dal,
a 15-dik március 1848, Az erdélyi hadsereg és az 1848 című vers, illetve Pósa Lajos
A márciusi ifjúság című verse is. Eljátszották Tamási Áron Toborzás című jelenetét,
majd elénekelték Bródy János Ha én rózsa volnék című kultikus dalát.
A Kalocsai Fegyház és Börtönben a 9. osztályos tanulók készültek műsorral március
15-e tiszteletére. A megemlékezésre a Pannon Oktatási Központ oktatója készítette fel
a tanuló elítélteket, akik szintén versekkel, idézetekkel és zenével elevenítették fel az
1848-ban történt eseményeket.
A tiszalöki börtön is ünnepélyes keretek között emlékezett meg az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc eseményeiről. A fogvatartottak öntevékeny köre zenés
irodalmi előadással tisztelgett azok előtt a történelmi szereplők előtt, akik az utókor
számára emlékezetessé és világtörténelmi jelentőségűvé tették ezt a márciusi napot.
Harminchét szekszárdi fogvatartott az ünnep alkalmából beszélőn találkozhatott
hozzátartozóival. Az ünnepi megemlékezésre Kaszó Gyula intézeti lelkész vezetésével
készültek a fogvatartottak, a varrószakkör női fogvatartottjai pedig kokárdákat hímeztek.

Fogvatartottak farsangi
műsora a gyerekeknek
Az egri börtön és a gyermekotthon tavaly tavasszal
vette fel a kapcsolatot. Akkor a gyümölcsöskert
rendbetételéhez kért segítséget a gyermekotthon
igazgatója, amihez az intézet azonnal segítséget
nyújtott. Az együttműködés azóta elmélyült, az
intézet meseszakkörös női fogvatartottjai havonta
járnak az otthonba mesélni is. Farsang idején tizenkét
fogvatartott készült farsangi műsorral a gyerekeknek.
Volt mese, dal és versmondás is. Mindenki kivette a
részét a foglalkozásból, amelyik gyerek nem tudta a
szöveget, az tapsolt vagy dúdolt. A fogva tartott nők
nagyon izgultak, és sokat készültek a foglalkozásra saját
készítésű rajzokkal és bábokkal, amelyek vagy a meséket
illusztrálták, vagy ajándékok voltak a gyerekeknek.

Farsangi vetélkedő Tökölön
Vajon hányan ismerik a farsang szó jelentését, vagy azt,
hogy milyen szokások kapcsolódnak hozzá? Erre keresték a választ Tökölön,
a farsangi Ki mit tud? rendezvényén, amelyen hetven fogvatartott vett részt.
A játékosok megismerték a farsang történetét, az ünnepkörhöz kapcsolódó
jeles napokat és népszokásokat. A jelentkezők különböző kategóriákban
indultak. A palettán vers, zenei produkció, diszkó- és autentikus romatánc,
ének, valamint rajzverseny is szerepelt. Minden kategóriában díjazták az első
három helyezettet. A jó hangulatú farsangi műsort a Quimby slágerével, a
Most múlik pontosan… dallamaival zárták a résztvevők.

Valentin-napon a
rácsok is éreznek

Az emberi érzéseknek nem szab határt a börtön fala. Az
érzelmek kifejezésére, gondolatok megfogalmazására
a zárkán belül élőknek is szükségük van, hogy majdan
szabadulásukat követően lelki kötődésüket megőrizve
érkezhessenek meg szeretteikhez. Valentin-nap
alkalmából huszonhárom tököli fiatalkorú fogvatartott
olvasott és elemzett színes idézeteket, szerelmes
üzeneteket. A beszélgetés központi témája a szerelem,
egymás megbecsülése, az összetartozás kérdése, az
egymásra való odafigyelés volt. A gondolatcserét követő
kreatív foglalkozáson színes képeslapokat és különböző
dísztárgyakat készítettek szeretteiknek.

Nőnap Kalocsán
Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet hat férfi
fogvatartottja dallal és tánccal lepte meg a Kalocsai Fegyház és Börtön női
fogvatartottjait a jeles nap alkalmából – a hölgyek nem kis örömére.
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Roma imanap Baracskán
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában április 9-én rendezték meg az „Egyházi
imatalálkozó az európai romákért” elnevezésű programot,
mely a cigány kultúra világnapjához kapcsolódó imanapi eseménysorozat központi, ökumenikus rendezvénye volt.
Az imanap eredete 1971-ig, az I. Roma Világkongresszusig nyúlik
vissza. Hazánkban 1993-tól emlékeznek rá rendszeresen, azonban az
ünnep hivatalossá csak 2005-ben, a Roma Integráció Évtizedének első
évében vált. Baracska idén már negyedik alkalommal adott otthont a
rendezvénynek, melyen a cigányság kincseit, gyökereit, példaképeit
ünnepelték a résztvevők. A felcsendülő cigányhimnuszt a jelenlévő
több mint száz fogvatartott egy emberként énekelte. A lelkészek
igehirdetéseivel, az Agapé együttes és a baracskai elítéltek zenélésével,
könyörgésekkel, hálaadásokkal, az európai romák életét bemutató
prezentációval színesített program a lelkészek áldásaival zárult.
A roma imanapi rendezvény az egymásra figyelésre, az egymásért
tenni akarásra, megbékélésre, a kirekesztés és megbélyegzés ellen
cselekvésre hívta fel a figyelmet.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet számos más módon is
lehetőséget biztosít a hitélet gyakorlására. A baracskai börtönlelkész
kezdeményezésének köszönhetően idén tizenkettedik alkalommal vesznek
részt elítéltek csoportos kimaradás keretében a csatkai Kisboldogasszony
napi búcsún, hiszen – mint ahogy a romák hagyományait ismerők
számára tudva lévő – a búcsújáróhelyek rendszeres látogatása is szorosan
hozzátartozik hitéletükhöz.

Országjárás a máriapócsi
Szűz Mária-kegyképpel
A máriapócsi görög katolikus kegytemplom zarándokhellyé
válásának 300. évfordulója alkalmából az ország több
városában, zarándoklaton mutatták be a máriapócsi Szűz
Mária-kegyképet. Az országjárás tizenhetedik napján a
nyíregyházi börtön négy fogvatartottja is részt vett a zarán
dokmenetben, a fogvatartottak kétszáz méteren keresztül
vihették vállukon a felbecsülhetetlen értékű kegytárgyat.
A menet március 24-én indult Pócspetri határából. Az első
száz méteren a pócspetri hívők vitték a képet, majd a fogva
tartottak vették vállukra a könnyező Mária képét. A kegykép
történelmi jelentőségét Lippai Csaba börtönlelkész foglalta
össze. „A máriapócsi kegykép a görög katolikus egyház leg
drágább kincse. Egyszerű emberek milliói imádkoztak, fo
hászkodtak hozzá, megnyitották az Istenszülő előtt szívüket,
lelküket. Ő könnyeivel jelezte, hogy anyai szíve megérti az
emberi fájdalmat, szenvedést, betegséget, rabságot. Kön�
nyező szeme jelzi, nem vagyunk idegenek számára, hanem
kedves gyermekek, szent fiának testvérei, sorstársai.”

Húsvétra várva
Nagyböjti lelki hetekkel várják a húsvétot
A keresztény világ legnagyobb ünnepére, húsvétra készültek a
szombathelyi börtön fogvatartottjai. Tömő János lelkész a nagyböjti
várakozás időszakában közös imádságokkal, lelkinapokkal, meghívott
vendégek előadásával is segíti a fogvatartottakat a készülődésben. Egy
ilyen alkalommal járt a börtönben Beke Tünde-Lídia bencés obláta. Dél
előtt elmélkedéseket tartott a lelki gondozásban jártas előadó, délután
pedig egyénileg foglalkozott a résztvevőkkel, ahol mindenkinek le
hetősége volt vele személyesen beszélgetni, majd a nővér egyenként
imádkozott értük.
A nagyböjti várakozás következő állomásaként Szár Gyula Gergely
premontrei rendi szerzetes tartott szentmisét Szombathelyen, több
mint száz fogvatartott számára. Prédikációjában a bűnelkövetés és a
megbocsátás kérdéseit boncolgatta a szerzetes, a házasságtörésen ért
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asszony esetéből kiindulva. Jézus szavaival világított rá a feloldozás
szükségességére: „Az dobja rá az első követ, aki bűn nélkül van közü
letek!” Beszédében rámutatott arra is, hogy Isten nekünk is ugyanígy
megbocsátja minden vétkünket, majd azt mondja: „Menj és többet ne
vétkezz!” A fogvatartottak aktív imával vettek részt a szentmisén, és
tizenheten Krisztus testét is magukhoz vették a szentáldozásban.

Keresztútjárás a Szent István
király-templomban
Nagyböjt első péntekén hat női fogvatartott vett részt a kalocsai
Szent István király-templomban a keresztúti ájtatosságon. A keresztút
elején Mészáros István rk. börtönlelkész a híveknek elmondta, hogy a
jelen lévő fogvatartottak intézetben maradt társaik nevében is végzik
az imádságot.
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Európa első női APAC-körlete Pálhalmán
Márciusban nyílt meg Európa első női APAC-körlete a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet mélykúti objektumában. A körlet a börtönben Istenhez meg
tért fogvatartottak számára nyújt elhelyezést, és nem utolsósorban egy jó közösség
kialakításának lehetőségét. Az APAC-körlet kialakítását a Magyar Testvéri Börtön
társaság kezdeményezte. Az oda való elhelyezést bármely fogvatartott kérheti,
függetlenül hitbeli meggyőződésétől, ennek egyetlen feltétele, hogy a fogvatartott
az intézettel, a segítő egyházi szervezettel és az APAC-testvériséggel megkösse a
szerződést, vállalva az abban foglaltak teljesítését. A körleten kiemelt jelentőséggel
kezelik a részlegen elhelyezett fogvatartottak családjukkal való szoros kapcsolat
tartását: az itt elhelyezett fogvatartottak havi két alkalommal, kilencven percen át
fogadhatják hozzátartozóikat, emellett havi egy alkalommal családi istentiszteleten
is részt vehetnek.

Könyvadomány
a Békevár Egyesülettől
Legutóbbi számunkban közöltük az Isteni ragasztó című
írást a „BÉKEVÁR – Családi fészek és mentsvár” című
ismeretterjesztő könyvből. A Békevár Egyesület, meg
tartva ígéretét, most hetven példányt adományozott a
könyvből a bv. szervezetnek, melyek a börtönök könyv
tárait fogják gyarapítani.
A közel 165 ezer forint értékű adomány Párválasztás
és házasság című kötete a párkapcsolat és a házasság
témájával foglalkozik, a Problémakezelés a házasságban
című második kötet a házasságban felmerülő gondokra
nyújt mennyei útmutatást.

Tanúságtétel zenével
és a hit erejével
Nagyböjt napjaiban Szombathelyen járt a bécsi zeneszerző
gitárművész, Christian Heidenbauer is. A Bécsben élő keresztény
zenész előadásában a lemondásról, az önmegtartóztatásról,
a veszteségek hit erejével történő feldolgozásáról, az
átértékeléséről és a zene gyógyító erejéről beszélt, rendkívül
szemléletesen és meghatóan. Christian saját életpéldájából
hozott fel tanulságos és szomorú eseteket, melyeket megtanult
újraértelmezni az evangélium
tanítása szerint.
A fogvatartottakat
láthatóan
megérintette
a feltámadás
reményében
megélt
élettapasztalat,
majd
tanúságtétele
végén saját
imádságos dalait
hallgathatták
a rabok.

Kézzel írott Biblia Ferenc
pápának
Kézzel írott Bibliát szán ajándékba Ferenc pápának az
idén negyvenéves szegedi Szent Gellért-plébánia. Ehhez
Benyik György plébános a város lelkiségi mozgalmai,
iskolásai és magánszemélyek segítsége mellett a Szegedi
Fegyház és Börtön dolgozóit és elítéltjeit is felkérte, hogy
másoljanak szép kézírással egy-egy oldalt a Bibliából. A
börtön március elején kapta meg a speciális papírt és tollat
a másoláshoz. Az intézet Szent Jobb Lator Kápolnájában
húsz, jó külalakkal író elítélt másolta a Szentírást, de a
dolgozók közül is többen tollat ragadtak, így Tikász Sándor
intézetparancsnok is másolt egy oldalt a Bibliából. A tervek
szerint a kézzel írott szöveget szeptemberben zarándokok
viszik el Rómába Ferenc pápának.
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Nem mindig a könnyebb út az eredményes
Elmúlt számunkban hírt adtunk arról, hogy Kovács László extrém sportember a balassagyarmati börtön lakóival
osztotta meg élményeit, gondolatait. Akkor készült vele ez az interjú, amelyben irigylésre méltó lelki és fizikai erejéről,
elhivatottságáról és mindenhez nyitott hozzáállásáról mesél.

Börtönújság: – Hogyan kezdődött a szerelem?
Kovács László: – Tizenegy éves korom óta sportolok. Kalapácsvetőként
kezdtem versenyezni, majd jött a futás. Közben sokat tudtam gondolkod
ni, mind többet magammal foglalkozni. Egy idő után elkezdtem határaimat
feszegetni. Mindez megnyugtatott, mert akkoriban nem éppen jó társaság
vett körül, és családi támogatásra sem számíthattam. A sport segített.

– Hogyan jutott el mai teljesítményéhez?
– Olyan 16 éves lehettem, amikor először jelentkeztem az Ironman
triatlontávra, ami 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és 42 km futást
jelentett. Ezt nyolcszor teljesítettem sikeresen, és éreztem, hogy több
is van még bennem. Első igazán komoly távomat 21 éves koromban
teljesítettem, ez 240 km önálló futás volt Marokkóban, a Szaharában.
Emellett korcsolyáztam, sífutottam, és egyre jobb helyezéseket értem
el a hasonló versenyeken. Legtöbbször dobogós lettem. E versenyek
nevezési költsége azonban elég magas volt, így elhatároztam, hogy
magamnak szervezem az expedícióimat. Így lettem magányos túrázó.

– Mi volt a legemlékezetesebb kalandja az eddigi versenyek,
expedíciók során?
– Minden egyedüli túra során történik velem valami, ami különleges
a maga nemében, ezért nem nagyon tudok kiemelni közülük egyet
sem. Mindent átgondolva azonban talán azok voltak a legszebb
élmények, amikor olyan őslakos kultúrával találkoztam, ahol láthattam
természetes, nomád és ösztönös életüket.

– Került-e olyan szélsőséges helyzetbe, ami már-már kétség
beejtő volt?
– Sokszor előfordul, hogy egy-egy szituáció megriaszt, de mindig
könnyen alkalmazkodom az adott helyzethez. Azonban amikor
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egyszer a sötétben azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül, és a
világításnál szembesültem azzal, hogy farkasok hada figyel, valamint
amikor első alkalommal egyedül, a mínuszokban sílécestől beszakadt
alattam a jég, na, akkor volt egy kis riadalom… De éppen az a szép
a dologban, hogy az ember pánikmentesen tudjon cselekedni, és
készen álljon a helyes döntésre. A harmadik ilyen helyzetet már fel
sem vettem.

– Mit jelentett az önismeret, illetve kiderült-e olyan tulajdonsága, amely Önt is meglepte?
– Minden első szélsőséges szituáció (+40, –40 celsius fok, magas
páratartalom, alváshiány, nagy távok) eddig még nem tapasztalt
kitartást, elszántságot és akaratot hozott elő belőlem, valamint előtérbe
került az alkalmazkodás, hogy együtt tudjak élni aktuális helyzetemmel
és abból hozzam ki a legjobbat. Ugyanakkor számomra is nagy
felismerés volt, amikor Alaszkában három nap két éjszaka sífutottam
alvás nélkül, majd két óra alvás után folytatni tudtam a távot.

– Lehet-e még fokozni ezeket a teljesítményeket, van-e még
tartalék?
– Igen! Mindig lehet fokozni, és úgy érzem, hogy a tapasztalat ad némi
magabiztosságot. Számos olyan expedíciós útvonal van a világon,
melyet egyedül még senki sem teljesített. Ezek vonzóak számomra,
és folyamatosan késztetést érzek az újabb célok leküzdésére, és a
fizikai és szellemi tartalék is megvan bennem ahhoz, hogy ezeket
teljesítsem..

– Mi a következő terve?
– Idén a Namib-sivatagot szeretném meghódítani – gyalogszerrel,
egyedül, ötszáz kilométeres táv leküzdése a cél.
Lelovics Zoltán
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Látogatás a József Attila Színházban
Négy, a büntetés-végrehajtás szabályait teljes mértékig betartó tököli
fogvatartott volt olyan szerencsés, hogy részt vehetett egy csoportos
kimaradáson, és megnézhette a József Attila Színház Kaviár és lencse
című előadását. A csoport tagjai között volt olyan, aki először lépte át egy
színház küszöbét, de mindenkinek olyan élményben volt része, amelyben
kevés színházat kedvelő embernek. Nemcsák Károly igazgató személyesen
mesélt a színházról, bejutottak a színfalak mögé, és lehetőségük volt
megnézni a színpadról az akkor még üres nézőteret. A fergeteges vígjáték
főszereplői, Szulák Andrea és Nemcsák Károly játéka egy rövid időre
feledtette a hétköznapokat, és előrevetítette a közelgő szabadulást,
amikor már nem csak a zárkatársak veszik körül a jutalmazottakat.

Import Impró Győrben
A győri büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottjai az Import Impró Társulat Epizód c. improvizációs
színházi előadásán vehettek részt a közelmúltban. A győri társulat 2008 óta szórakoztatja interaktív
előadásaival az ország különböző helyszínein a közönséget. A társulat öt színésze az előadást
megelőzően intézetlátogatáson vett részt, amelyre a fiatal színészek elmondása szerint azért is
szükség volt, hogy minél jobban ráhangolódjanak közönségükre. A színészek felszabadultan,
magabiztosan játszottak a nézők előtt, akiknek ötleteit többször is beépítették az improvizációs
jelenetekbe. A legkedveltebb témák a fogva tartás, a börtönélet, illetve a szabadulás körül mozogtak.
Az előadást követően a színészeknek és a közönségnek lehetőségük volt kérdéseket feltenni
egymásnak. A jól sikerült előadás végén a színészek egyöntetű véleménye volt, hogy ez volt az utóbbi
idők egyik legjobb közönsége, és remélik, hogy még visszatérhetnek a börtön falai közé. (Tóth Erika)

Ezotéria Tökölön
A tököliek részesültek abban a szerencsében is,
hogy az intézetben tartott érdekes előadást
Barabás Erzsébet, ezotériával foglalkozó írónő.
Az előadás valójában egy interaktív beszélgetés volt,
amelynek során különböző élethelyzetek, szituációk kerültek
szóba, és az írónő néhány életvezetési tanáccsal is ellátta
a jelenlévő közel hatvan elítéltet. A kérdések zömében
az eleve elrendelésről, a karmikus gondolatokról, a
reinkarnációról szóltak. Az írónő nem jött üres kézzel:
gondolatai megosztása mellett az Árnyakat vet a fény
és a Titkos igazság című könyveit is felajánlotta az intézet
könyvtára számára.

Farsangi
hétvége
Kökény
Attilával
Vácott

Farsang egyik hétvégéjén sport- és kulturális rendezvénysoroza
tot szervezett az intézet a váci elítélteknek. A farsangi hétvége
csúcspontja Kökény Attila koncertje volt, amelyre az intézet
kiváló akusztikájú kápolnájában került sor. A koncerten hetvenen
tapsoltak a jó torkú énekesnek.

Bereczki bekéredzkedett a börtönbe
Bereczki Zoltán élete egyik legnehezebb szerepének megformálásra készül: a Centrál
Színházban egy pszichopatát alakít a Lepkegyűjtő című darabban. A szerepe szerinti
férfi teljesen elveszti a kapcsolatát a világgal és elrabol egy fiatal nőt. A profizmusáról is
ismert énekes-színész komoly kutatómunkába fogott a témában, hogy a legjobb alakítást
nyújthassa. Azt is a fejébe vette, hogy mindenképpen szeretne elítéltekkel beszélgetni
arról, milyen a bűn útjára lépni, ahonnan már nincs visszaút. A premierre készülő Bereczki
végül háromszor is járt a tököli börtönben. Megismerte a körletek és a zárkák világát, a
magánzárkát is kipróbálta. A számára felkavaró élményről elmondta: azt akarta látni, hal
lani, hogy beszélnek a történtekről, mi történt velük és hogy lépték át azt a bizonyos határt
azok a bűnelkövetők, akik hajlandóak voltak neki tettükről beszélni. A darab bemutatója
április 11-én, lapzártánk után volt.
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Országos
o
Muveltségi Vetélked
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Főosztálya hirdette meg
az „Aktív hétköznapok” című pályázatot, melynek segítségével az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet munkatársai kitalálták és megszervezték az I. Országos Műveltségi Vetélkedőt.
A hatfordulós verseny harmadik feladatsora következik.
Aki kedvet érez a vetélkedőben való részvételhez, válaszolja meg a feladatsorokat, majd a válaszokat névvel, nyilvántartási számmal és in
tézetének megjelölésével adja le nevelőjének. Minden helyes válasz egy pontot ér, így egy feladatsor helyes kitöltésével maximum tíz pont
érhető el. A játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a játékosok minden tesztsort kitöltsenek, illetve minden kérdést megválaszoljanak.
Az első helyezést a 2015. decemberi összesítést követően a legtöbb pontot elérő fogvatartott nyeri el. Az első három helyezett oklevélben
részesül, és értékes tárgyjutalmak is szerepelnek a nyereménylistán. A legaktívabb intézetek is tárgyjutalomban részesülnek. Az első helyezett
emellett megnyeri intézetének a vetélkedő vándorkupáját.

A megfejtések leadási határideje: 2015. május 15.
A feladatsor helyes válaszait a következő lapszámunkban közöljük.
Mindenkinek jó szórakozást és eredményes munkát kívánunk a harmadik tesztsor kitöltéséhez!

Országos
Országos Műveltségi
Műveltségi Vetélkedő,
Vetélkedő, harmadik feladatsor
1.. Tegyék időrendbe a felsorolt magyar csatákat:
A: kenyérmezei csata
B: muhi csata
C: segesvári csata
D: mohácsi csata
2.. Állítsák időrendbe a jeles napokat:
A: virágvasárnap
B: nagypéntek
C: pünkösd
D: húsvét
3.. Melyik országnak van a legtöbb szomszédja?
A: Oroszország
B: Kína
C: Szudán
D: Brazília
4. Melyik országot nem érinti a Duna?
A: Bulgária
B: Szlovénia
C: Horvátország
D: Szlovákia
5. Milyen ehető részéért termesztik a brokkolit?
A: szár
B: levél
C: virág
D: gyökértörzs

6. Hogy hívták az Aranycsapat szövetségi kapitányát?
A: Kovács János
B: Baróti Lajos
C: Sebes Gusztáv
D: Hoffer József7.
7. Az alábbi ételek közül melyikbe nem kell burgonya?
A: sztrapacska
B: szilvás gombóc
C: túrógombóc
D: gránátos kocka
8. Mivel tartósítanak kandírozás során?
A: só
B: ecet
C: cukor
D: alkohol
9. Mi volt az eredeti foglalkozása Ronald Reagannek?
A: festő
B: szobrász
C: színész
D: zenész
10. Hány négyzetméter egy hektár?
A: 50 000
B: 100 000
C: 10 000
D: 1000

Az előző feladatsor helyes megfejtései:
1. 116 év, 2. német, 3. Anonymus, 4. Mats Wilander, 5. delfin, 6. madártudós, 7. írógép, 8. alakváltó boszorkány,
9. József Attila, 10. Rigó Jancsi.

