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Tisztelt Olvasók!
A hazai börtönökben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a
társadalomba való visszailleszkedést segítő programok. Az
intézetek számos lehetőséget kínálnak a jóvátételre, a civil
életben is jól hasznosítható szakmák tanulására, és egyre több
a munkalehetőség is a börtönökben. Ezekből a programokból,
lehetőségekből gyűjtöttünk össze jónéhányat, a bőség zavara
miatt a teljesség igénye nélkül.
Még a karácsonyi ünnepekhez tartozik, hogy Erdő Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, a magyar
katolikus egyház feje celebrált ünnepi szentmisét a Fővárosi
Bv. Intézetben.
Bekerülni senki sem szeretne, de azért sokan kíváncsiak,
hogy zajlik az élet a börtönökben. A Börtönújság a hazai
fegyintézetek régi hírvivője, ebben a számban lapunk tör
ténelméről is olvashatnak.
Folytatódik az országos kvízjátékunk, aki szeret játszani,
lapozzon az utolsó oldalra.
Kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség!

Jóvátételi
felajánlások

a börtönökben

Szakmák

munkalehetőségek

Isteni ragasztó

8-9.

Ha február, akkor a házasság hete! Különösen nehéz téma
ez a börtönökben: az itt töltött idő alatt meglazulhatnak,
megszakadhatnak a családi és párkapcsolatok. Bor Ferenc
protestáns lelkész saját útkeresését és célba érkezését is
megírta, melyben a jó házassághoz kapunk praktikus,
és lelki útmutatást.
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Elítéltek alkotásai
a Pszichiátriai Klinikán
A Szegeden büntetésüket töltő tíz börtönlakó művei, olajfestmények, grafikák,
akvarellek, kerámiák, hajómodellek díszítik január közepétől a szegedi pszichiátriai
klinikát. A műveket a klinika munkatársai az elmúlt év decemberében választották
ki a bv. intézetben.
Az ország egyik legnagyobb börtönében több évtizedes hagyománya van az
alkotómunkának, a rácsok mögött a fogvatartottak harminc százaléka foglalkozik
valamilyen alkotótevékenységgel. Nem ez az első adományozása az intézetnek: a
városban már több gyermek- és egészségügyi intézmény irodáit és betegszobáit
színesítik fogvatartottak alkotásai, amelyeket az elítéltek ajándékba adtak a
közintézményeknek. Az elmúlt években a helyi, hazai és nemzetközi pályázatoknak
és kiállításnak is köszönhetően több művészi értékű alkotás is született.

A Budapesti Fegyház és Börtön Támop 5.6.3 projektbe
bevont fogvatartottjai a jóvátételi program keretében
általuk készített cérnaképeket ajánlottak fel beteg
gyermekek és idős emberek számára. Az adományt
karácsony előtt adták át a Bethesda Gyermekkórház,
valamint a Margaréta Idősek és Pszichiátriai
Betegek Otthona részére. Az adományozásról P. T.
fogvatartott elmondta, hogy a képek készítése és
átadása pozitív érzéseket ébresztett benne, örömöt
okozott számára, hogy adhatott és segíthetett.
Tasi Attila, a Támop program utógondozó koordinátora
elmondta, hogy a választás azért esett a két
intézményre, mert a resztoratív programokat megelőző
csoportfoglalkozások során az elítéltek jóvátételi vágya
leginkább szüleikre és gyermekeikre koncentrálódott,
így olyan célcsoportot kerestek a jóvátételi program
megvalósításához, akik gyermek- vagy idős korúak.
Mindkét intézmény köszönettel fogadta a fogvatartottak
felajánlását, egyben meghatódottságuknak és a további
együttműködésre való nyitottságuknak adtak hangot.

Hat év, hatvan alkalom
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Egerben immár hatodik éve folyik nagy sikerrel a Börtön
a Városért program, melynek keretén belül legutóbb
a Hősök temetőjét tette rendbe húsz fogvatartott nő.
Hat év, hatvan alkalom – ez a mérlege a programnak,
amelyet azzal a szándékkal indított az egri börtön, hogy
megmutassák: az intézet szerves része a városnak, és a
fogvatartottak készek arra, hogy hasznosat, értékeset
teremtsenek a helyi közösségnek. A lelkesedés a
kezdetek óta sem hanyatlott, a fogvatartottak szívesen
vesznek részt a várostakarításban. Rázsi Botond
alpolgármester a hatvanadik alkalom kapcsán arról
beszélt, hogy a város számára ez egy fontos és hasznos
együttműködés, amely a város érdekeit is szolgálja.

A pálhalmaiak és a zalaegerszegiek
is segítettek
A Támop 5.6.3 program tette lehetővé azt is, hogy kilenc pálhalmai fogvatartott a
Baracs községben lévő Idősek Otthonában kifesse az otthon közösségi helyiségét.
A zalaegerszegi elítéltek Mikulás alkalmából a Zala Megyei Gyermekvédelmi
Központban élő gyermekeknek készítettek gipszfigurákat, valamint meséket
elevenítettek fel rajzaik segítségével. A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek
Otthonában élő idős embereket pedig karácsonyi figurákkal és mécsestartókkal
lepték meg.
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Előadás a gyermekosztályon
Még a karácsonyra készülve adták elő a „Nincs karácsony szeretet nélkül” című
műsort a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai a Pándy Kálmán
Kórház gyermekosztályán. Az előadás végén apró ajándékokkal is kedveskedtek a
kis betegeknek és szüleiknek. Az előadás utolsó előtti része volt annak a jótékonysági
rendezvénysorozatnak, amellyel a börtön a kórház gyermekosztályának alapítványát
segíti hozzá egy korszerű eszköz, a nagy teljesítményű vérnyomásmérő és a nellcor
kompatibilis pulzoximéter beszerzéséhez.

Érettségiző diákoknak
szólt a Tóték
A kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény
színháztermében adta elő nyolc kalocsai fogvatartott Örkény István Tóték című drámáját. Az
előadást több száz diák nézte végig, amelynek
jóvátételi célja az érettségire való felkészülés
elősegítése volt. A Tóték mély emberismerettel
és pontos szatírával mutatja meg az emberi természetet. A darab és egyik szereplője, az őrnagy,
nem csak a derék Tótnak, de az érettségizőknek is
sok fejfájást okoz. A kalocsai „társulat” azt reméli,
hogy júniusban a diákok emlékezni fognak arra,
amit a színpadon láttak, és könnyebben átvészelik az érettségi vizsga megmérettetéseit.

Hadászi József Csaba fogvatartott – aki a darab szereplője – úgy vélekedett,
fontos, hogy örömet szerezzenek azoknak a gyerekeknek, akik betegségük miatt a
kórházban töltik az ünnepeket. Mint azt elmondta, őt is két gyermek várja otthon,
ezért átérzi, hogy milyen nehéz lehet most a kis betegeknek és szüleiknek.
A programsorozat hozzájárul ahhoz, hogy a fogvatartottak érzékenyebbé váljanak
a társadalmi és szociális problémákra, ezáltal hozzájárul sikeres társadalmi reinteg
rációjukhoz is.

Zenés mesejáték gyermekeknek
A baracskai fogvatartottak is a gyermeknek adtak műsort: a Martonvásári Gyermekés Diákotthon, Speciális Szakiskola és Általános Iskola tanulói nagyon élvezték az
elítéltek által színre vitt zenés mesejátékot. A rendezvény már hagyományosnak
tekinthető, hiszen több éve szerepelnek a fogvatartottak ebben az iskolában.
A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet székesfehérvári objektumában a Székes
fehérvári Egyesített Szociális Intézmény által működtetett Idősek Otthona lakói
részére készítettek karácsonyi ajándékokat a fogvatartottak a Támop 5.6.3 program
keretében. A fogvatartottak adventi koszorúkat, ajtódíszeket készítettek és karácsonyi
műsorral ajándékozták meg a lakókat. A nyugdíjasok sem várták őket üres kézzel.
Halász Jánosné verset mondott a fogvatartottaknak. Reményik Sándor szavaival magaés szépkorú társai nevében mondott köszönetet azért, hogy a fogvatartottak szebbé
tették számukra az ünnepet. A börtön lakói nem számítottak erre, a meglepetéstől
még a legmarconább férfiak is elérzékenyültek.
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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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Erdő Péter bíboros misézett a Fővárosiban
„De jó lenne ünnepelni odahaza” – írta Karácsony című versében
Ady Endre, és ebben a sorban valamennyi büntetését töltő
ember vágya kifejeződik. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet ezért is szervezett olyan programokat karácsonykor,
amelyek enyhítenek a fogvatartottak bezártságán. Ilyen volt
még decemberben a karácsonyt váró szentmise, amelyet Erdő
Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek celebrált, aki
immár második alkalommal tisztelte meg az intézetet személyes
jelenlétével. A bíboros minden karácsonykor ellátogat egy
börtönbe. Ahogy mondta, az örömhírt ugyanúgy el kell vinni a
börtönlakóknak is, hiszen minden ember személyes sorsában
adódnak olyan pillanatok, amikor válaszolhat az isteni szóra.

Az első börtöncursillo
Sátoraljaújhelyen
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön volt a helyszíne az első
magyarországi börtöncursillónak, melyen a három nap során tizenöt
fogvatartott és hét előadó vett részt. A cursillo spanyol eredetű
szó, kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a
vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők is átélhetik, mi a keresztény
megközelítés és válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek nem
volt módjuk megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott.
Ezt a hiányt igyekszik pótolni a börtöncursilllo. Vallásos élmény, mely
örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre sarkall, hogy magunkat és
környezetünket is jobbá tegyük. A kurzus közös vacsorával kezdődött,
ahol a hallgatók megismerték egymást, és előadóikat is. Ezt követően
teológiai témájú előadásokat hallgattak. A cursillót a Székely János püspök
úr által celebrált szentmise és a tanúságtétel zárta.

Bluegrass-koncert

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében
a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió szervezésében lépett
fel karácsonykor a dunaharaszti Bluegrass countryzenekar.
A koncertet mintegy ötven fogvatartott nézhette végig.
A zenés evangelizáció jó alkalmat kínált arra, hogy
átgondolják az életüket, de mégis emelkedett ünnepi
hangulatban készüljenek fel az előttük álló és szeretteik
nélkül eltöltendő karácsonyi és újévi időszakra.

A Magyar Evangéliumi
Börtönmisszió
látogatása Tökölön
December 24-én, szenteste napján szintén jelent volt a
tököli börtönben a Magyar Evangéliumi Börtönmisszió:
zenés műsorral egybekötött csomagosztás keretében
ajándékozták meg a fogvatartottakat.
A Magyar Evangéliumi Börtönmisszió immár több éve
rendszeresen látogatja a tököli fogvatartottakat, mert azt
vallják, az elítéltek számára fontos, hogy érezzék, ők is
tartoznak valahová, rájuk is gondol valaki szeretteiken kívül.

Mert börtönben voltam,
és megváltottak...
A karácsonyi ünnepekhez adott erőt Jézus szavaival Márfi Gyula
veszprémi érsek is, aki az ünnepek előtt celebrált szentmisét a veszprémi
börtönben fogvatartottaknak és családtagjaiknak. Az érsek fontos
küldetésének tartja, hogy rendszeresen találkozzon a periférián mozgó
emberekkel. Azt gondolnánk, mondta, hogy a börtön egy szomorú hely,
de mégsem az, mert Jézus itt is jelen van.
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Fogvatartottak készítették Balassagyarmat
üdvözlőtábláit
Nagyrészt fogvatartotti munkával készülhetett el az a hat üdvözlőtábla, melyet
Balassagyarmat bevezető útjai mellett helyeztek el a közelmúltban. A Polgárok
Balassagyarmatért és Palócságért Alapítvány elnöke, Czimbalmos István állt a
lokálpatrióta kezdeményezés élére, mert mint mondta: „Sokfelé járva országunkban
többször szembetűnnek rovásírásos helységnevek. Mindig tiszteltem az ősi
magyar kultúrát, és ez adott ötletet ahhoz, hogy itt a Civitas Fortissima városában
is megvalósuljanak a rovásírásos üdvözlőkapuk.” A széles körű összefogáshoz a
balassagyarmati börtön a faipari műhelyt és a szakmunkát ajánlotta fel, így öt
fogvatartott munkájával rövid idő alatt elkészülhettek a kapuk.

Virtuális kirándulás Baszkföldre
Lakotár Katalin egyetemi tanár segítségével virtuális utazást tettek a szombathelyi
fogvatartottak Baszkföldön és a Pireneusokban. A vetítéssel egybekötött utazási
élménybeszámolóra az Ország-Világjáró sorozat keretében került sor, melyen a
százfős hallgatóság élvezetes és érzékletes betekintést kapott a spanyol tájak
természeti kincseiről, gazdaságáról, nem utolsósorban a jó humorú előadó
és a kitűnő képek jóvoltából az előadás végén számos fogvatartotti kérdésre
is választ adott a vendég. A résztvevők emléklappal és a barkácsszakkörön
készített dominóval köszönték meg a nem mindennapi délutánt.
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Szűrések Tökölön

Irodalomterápia

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében
kétszázhatvan fogvatartott vett részt nemrégiben
HIV- és hepatitisszűrésen Szlávik János infektológus,
a Szent László Kórház főorvosa szervezésében.
A főorvos a szűrést megelőzően előadást tartott
a fogvatartottaknak a vírusokról és a hozzájuk
kapcsolódó betegségekről. Talán ennek is köszönhető,
hogy ilyen sokan jelentkeztek, hiszen a szűrés nem
kötelező. A fogvatartottak önként jutottak arra a
következtetésre, hogy az effajta egészségtudatosság
nemcsak a szűrésben résztvevők, hanem a közösség
többi tagjának egészségvédelmét is szolgálja.

az önismeretért
A Veszprém Megyei Bv. Intézetben már 2009 óta tartanak
heti rendszerességgel és szép sikerekkel irodalomterápiás
csoportfoglalkozásokat. Az irodalomterápia olyan fejlesztő és terápiás
módszer, amely szépirodalmi műveket használ fel a gyógyításban. A
terápiás hatás az önismeret fejlesztésében és mások véleményének
elfogadásában rejlik. A csoportfoglalkozásokon a fogvatartottak egy-egy
irodalmi művet olvasnak fel, majd a csoportban megfogalmazzák a művel
kapcsolatos gondolataikat. Azáltal, hogy megvitathatják észrevételeiket,
lehetőség nyílik arra, hogy önmagukban is tisztázzanak bizonyos
kérdéseket, illetve hogy találkozzanak eltérő véleményekkel. Előfordul az
is, hogy egy irodalmi mű megvitatása tovább inspirálja a résztvevőket.
Így történt ez Charles Dickens Karácsonyi ének című művével, amelyből
például színpadi előadást hoztak létre, és sikerrel pályáztak a Veszprémi
Eötvös Károly Könyvtárral közösen öt olvasóköri programra is.
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Targoncavezetők Gyuláról

Előző számunkban adtunk hírt a Szegeden és a Gyűjtőben
megszerzett targoncavezetői bizonyítványokról. Nemrégiben pedig
húsz elítélt és előzetes letartóztatását töltő fogvatartott tett OKJ-s
targoncavezetői vizsgát a gyulai börtönben. Somogyi Zoltánnak
kapóra jött a képzés: 2011-ben lemaradt a munkahelyén egy
targoncavezetői képzésről, ezt most sikerül pótolnia. Az előzetes

Motorfűrész-kezelők

Nyíregyházán

letartóztatásban lévő géplakatos elmondta, hogy visszavárják
állásába, ő pedig szeretné ezt az újabb képzettség megszerzésével
megköszönni. A képzésben részvevők közül sokaknak nyolc
általánosuk van, így ezzel a végzettséggel nagyobb esélyük nyílik
az elhelyezkedésre, mint korábban lett volna – tette hozzá.
A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2013
márciusában kezdődött a foglalkoztatási program, amelybe
százhúsz embert vontak be. Kétszer húsz fogvatartott vehetett
részt személyiségfejlesztő, önismereti és konfliktuskezelési
tréningen, közülük választották ki az OKJ-s képzésbe
bekapcsolódókat. A projektben utógondozó koordinátor
is dolgozik, aki egyebek mellett az iratok pótlásában, a
lakhatással összefüggő segítségnyújtásban, a szociális és
társadalombiztosítási ellátáshoz való hozzáférésben egyaránt
közreműködik. Akik már szabadultak, azok számára a munkaügyi
kirendeltségen is tanácsadást tart a szakember. A legfőbb cél,
hogy a fogvatartottak szabadulásuk után visszatérhessenek
a társadalomba.

Szakmaképzés Márianosztrán
A visszailleszkedési folyamat egyik legfontosabb eszköze a munkáltatás
mellett az oktatás – tartják ezt többek közt a márianosztrai börtön vezetői is.
Márianosztrán a végéhez közeledik a szakmaképzés, a sikeres záróvizsga után
a hallgatók faipari gépkezelőként dolgozhatnak. A képzés elméleti oktatással
indult, majd megismerkedtek a fa kézi megmunkálásával. A faipari gépekkel a
NOSTRA Kft. üzemeiben kezdhették meg a munkát. A végzettség megszerzése
több szempontból is előnyös. A kft. üzemében mindig van hely a jó
munkaerőnek, a büntetés letöltése után a szabadult elítélt pedig jól használható
tudással indulhat az életben.
Az intézetben a projekten kívül is folyik oktatás. A Pannon Oktatási Központ
és az Európai Üzleti Polytechnikum égisze alatt az általános iskola befejező
évfolyamai után a fogvatartottak munka után, szabadidejükben szakmát
tanulhatnak vagy akár érettségire is készülhetnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben
lezárult a Támop 5.6.3 program keretében szervezett
szakmaképzés, amelyen tizennégy fogvatartott
szerezte meg a motorfűrész-kezelő képesítést. Az
oktatást a SZTÁV Felnőttképzési Intézet biztosította.
Vass Ferenc fogvatartott a szakmaképzéssel
kapcsolatban röviden így nyilatkozott: – Nagyon
örültem ennek a lehetőségnek, mert úgy gondolom,
hogy ha szerzek még egy szakmát, akkor az
a szabadulás utáni visszailleszkedésemet és a
munkakeresésemet pozitív módon befolyásolja majd.
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Szociális szakgondozó képzés
a Csillagbörtönben
Szociális szakgondozó OKJ-s, emelt szintű szakképzés kezdődött ősszel
huszonöt érettségizett fogvatartott részére a szegedi intézetben.
Az osztályban tanító Bánfi-Vida Adrienn oktatási koordinátor
elmondta, hogy a kétéves iskolarendszeren belüli képzés komplex
szakmai vizsgával zárul. Az idei tanévben a hallgatók egyebek mellett
pedagógiai, pszichológiai, társadalom- és egészségügyi ismereteket,
valamint készségfejlesztő tárgyakat tanulnak. A képzésen a
pszichológus, a tanár és a szociológus mellett Szeged szociális
intézeteinek szakemberei is tartanak előadást munkájukról.

Zalaegerszegen
jól kifőzték

Fotó: Ujvári Sándor MTI

Jól bánnak a késsel

Kétszáznegyven órás szakmaképzés
fejeződött be Zalaegerszegen,
szintén a Támop 5.6.3 projekt segítségével,
amelynek végén húsz fogvatartott
tett sikeres konyhai kisegítő OKJ-s vizsgát.

Kecskeméten

is megkapták a bizonyítványt

Január 15-én tizennégy újdonsült kazánfűtő vette át az OKJ-s képesítésről tanúskodó
bizonyítványát a kecskeméti börtönben. A Támop 5.6.3 program szervezésében
megvalósított, 280 órás képzésen a kis teljesítményű kazánok felépítéséről és azok
működtetéséről kaptak gyümölcsöző tudást a résztvevő fogvatartottak.

A Támop 5.6.3 szakmaképzéseinek keretében
tizennyolc fogvatartott tett sikeres OKJ-s
vizsgát a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, Tökölön.
Mindannyian megkapták a bolti hentes
szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt
a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet vizsgabizottságától.

Veszprémben

festőnek tanulnak
A Támop program tette lehetővé a veszprémi
börtönben is, hogy lezajlottak a készség- és
személyiségfejlesztő foglalkozások, tréningek.
A program most OKJ-s festő szakképzéssel
folytatódik.

Parkgondozók lesznek
Baracskán is nemrég fejeződött be a Támop projekt jóvoltából egy OKJ-s
szakmaképzés. Itt háromszázhúsz órás képzés után tette le a sikeres vizsgát
tizenöt fogvatartott, akik mostantól parkgondozó szakmával gyarapítják
lehetőségeiket a kinti világban.
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Isteni ragasztó, a házasság összetartó ereje
Ha február, akkor a házasság hete! Különösen nehéz téma ez a börtönökben: az itt töltött hónapok, évek alatt meglazul
hatnak, megszakadhatnak a családi és párkapcsolatok. A Békevár Egyesület ezen a helyzeten kíván segíteni azzal, hogy
nemrégiben minden börtön könyvtárát megajándékozták a „Békevár – Családi fészek és mentsvár” című kötetükkel.
Bor Ferenc protestáns lelkész, az adományozó egyesület elnöke saját útkeresését és célba érkezését is megírta a könyvben,
melyben a házasság megtartásához kapunk útmutatást.
hogy a fizikai világon kívül létezik egy szemmel nem látható másik
dimenzió is. A szívem mélyén egy űrt éreztem, és folyamatosan kerestem azt a módot, hogy miként lehetne ezt betölteni. A bensőm teljes
mértékben egyetért a következő gondolatokkal, amit át is éltem a
családommal együtt.
Nem kell sok évet élnie valakinek ahhoz, hogy felfedezzen a szíve
mélyén egy bizonyos ürességet. Váratlanul felfedeztem, hogy ez a
bizonyos üresség egyedül a Világmindenség Teremtője számára van
fenntartva, hogy személyesen lakjon mindegyikünkben.

Hogyan szerezhető meg a magasabb
rendű szeretet?

A 35. házassági évfordulónkat ünnepeltük 2012 szeptemberében. Hála
Istennek, ez az egyharmad évszázad minden zökkenő nélkül szaladt
el a fejünk felett. Mindketten vallásos családi háttérrel rendelkeztünk.
Mindkettőnknek első kapcsolata volt, amikor udvarolni kezdtem, s
amiből szerelmi házasság született. Egymás iránti elköteleződés alapján az oltár előtt mondtuk ki a boldogító igent 1977-ben. Meggyőződésem, hogy az egy életre szóló házasság szilárd alapja az Isten színe
előtt megkötött és komolyan vett, a vérszövetség alapjain nyugvó
házassági szövetség.
Éltük a mindennapjainkat, az általunk ismert és tőlünk telhető legnagyobb szeretetben. Ekkor még nem is sejtettük, hogy az emberi
szeretet fölött létezik egy magasabb rendű szeretet is, ami a görög
nyelvben az agapé.
A bensőmben egy éhség támadt, ami útkeresésre sarkallt. Ez a keresgélés a szellemi világ kutatása felé vitt. Idővel rá kellett ébrednem,
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1996 tavaszán hatalmas fordulat, rendszerváltás következett be az
életünkben. Egy országot járó misszionárius összejövetelén, hallva az
Örömhír üzenetét, befogadtuk a szívünkbe a feltámadt Megváltót, és
ezáltal megéltük az újjászületés csodáját! Ezzel a céltudatos lépésünk
kel az isteni tulajdonságok részeseivé lettünk! A Szentírás alapján Péter
apostol 2. levele értelmében a magasabb rendű szeretet birtokosaivá
váltunk, amit tudatosan igyekeztünk is kamatoztatni életünkben.
Mit jelent az újjászületés? Jézus azt tanította, hogy az embernek
újjá kell születnie. János evangéliumának következő állítása Jézus
szájából származik: „...Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja
az Isten országát.” Az újjászületés az Ádám által elbukott ember
szellemének újraszületése. Ugyanis a hármas felépítésű ember igazi
valója a szelleme (belső ember), testben él és van lelke. A kegyelemből újjáteremtett emberi szellembe magként bekerülnek az
isteni tulajdonságok, amit a Galatákhoz írt levélben szedtek csokor
ba: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, mértékletesség. Ezek folyamatosan növekedve egyfajta
gyümölcsként jelennek meg a hívő ember életében.
Kétféle szeretet létezik. Az egyik az önző ember természetes szeretete,
amely bármelyik pillanatban átcsaphat gyűlöletbe. A másik az önzetlen isteni fajta szeretet, amely mindennél hatalmasabb. János apostol
az első levelében ugyanis egyértelműen állítja, hogy Isten = Szeretet.
Ez az isteni fajta szeretet bennünk lakozik, és mi engedjük, hogy áthassa az életünk minden részletét. Sőt, a gyakorlatban alkalmazzuk, hogy
belőlünk kiáradva megérintse a szeretteinket és a környezetünkben
levőket. Más szóval, munkába állítottuk az agapé szeretetet és élvezzük annak jóízű gyümölcseit. Mert aki vet, az előbb-utóbb aratni is fog!
A jó mag pedig jó gyümölcsöket fog érlelni.
Idővel egy szakkönyvből megismertük azt, hogy a bennünk jelen
levő isteni fajta szeretetet hogyan lehet kifejezni egymás irányába.
Elkezdtük felderíteni egymás szeretetnyelvét, és ennek gyakorlati
alkalmazása megint közelebb vitt egymáshoz, és megerősítette a
frigyünket. Az öt „szeretetnyelv”, amit elsajátíthatunk, a következő:
elismerő szavak, odaszentelt idő, ajándékozás, szívességek, érintés.
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Az elsődleges szeretetnyelv mellett létezhet másodlagos szeretetnyelv is. A szerelmes ember a fellegekben jár, és rózsaszínben látja a
világot. De ez a fennkölt lelkiállapot egyszer véget ér. A fiatal házasoknak még a szerelem elmúlása előtt szükséges lenne megismerni
egymás szeretetnyelvét. A szerelem elmúltával ugyanis az agapé
szeretetnek kell lépni annak helyébe. Az agapé szeretet azon munkálkodik, hogy mit tehet a másikért. Szeretni csak a társunk szeretetnyelvén lehet! Azért fontos a házastársunk szeretetnyelvén beszélni,
hogy az érzelmi tankja, ‘edénye’ telítve legyen szeretettel
a házasság teljes időtartama alatt.
Az érzelmi szükségleteket az elsődleges szeretetnyelv tölti be.
Előfordulhat az is, hogy valakinek van még egy másodlagos szeretetnyelve is. Az isteni fajta szeretet csodákra képes. A szeretet egy
érzelmi szükségletünk, amely biztonságérzetet, önbecsülést ad,
és általa fontosnak érezzük magunkat a hitvesünk mellett.
Amikor az ember szeretettankja kezd ürülni, attól kezdve az élete
olyan nehezen és döcögve halad, mint egy defektes kerék. A válások
nagy száma arra vezethető vissza, hogy a házasfelek tankjából kifogyott a szeretet. Ahol hiányzik a szeretet, ott a hibák felnagyítódnak.
Ilyenkor az akadályt látják egymásban, és az otthon könnyen csatatér
színterévé válhat.
Újjászülethet-e a szeretet a házasságban? De még mennyire! Csupán döntés kérdése! Ehhez viszont azt kell tudni, hogy szeretni csak
a társunk szeretetnyelvén lehet. Amikor társunk tankja megtelik
szeretettel, akkor ő viszonozni fogja azt a mi szeretetnyelvünkön.
Ha mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, akkor új távlatok
nyílnak a házasság előtt.
A házasság minden problémáját képes megoldani a magasabb
rendű szeretet. Ha mindketten az isteni fajta szeretetben járnak,
akkor az otthonuk légköre olyan pozitív lesz, hogy egyikőjük sem
akar onnan kilépni.
Akinek igénye van az agapé szeretet birtoklására, annak a Krisztusba vetett hitének hangos megvallása által Jézust Úrrá kell tenni az
élete felett. Bárki meghozhatja azt a döntést és odaszánást, hogy
befogadja a szívébe a Szeretet Fiát és vele együtt az isteni fajta szeretetet. Isten bennünk levő szeretete soha nem vall kudarcot, és képes
tönkrement életeket, kilátástalan helyzeteket is megváltoztatni, ha
munkára fogjuk.
Az agapé szeretet jellemzője: „A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem
cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra,
nem tartja számon a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt
örül az igazsággal; mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél,
mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy!” (1Kor. 13,4-8)

Hogyan működik az isteni ragasztó?
A hármas kötél nehezen szakad el! – olvasható a Prédikátor könyvében. Ez alatt a férj, a feleség és a Jóisten kötelékbe font szoros
egysége értendő. És ahol együtt és egységben élnek a párok, oda
áldást küld az Úr! Érdemes felfigyelni arra, hogy a zsoltáros az
áldás elnyerésének két feltételét említi: együtt és egységben élni.
A Szentháromság harmadik személye – a magyar fordítások legtöbbjé-
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ben Szentlélek, de az eredeti görög szövegben Szent Szellem – biztosítja a ragasztót a házastársak egységben tartásához. Bizonyos vagyok
abban, hogy azért vagyunk még boldog házastársi egységben, mert
mi is éltünk ezzel az égi lehetőséggel.
Hogyan lehet hozzájutni ehhez a ragasztóhoz? Első lépésként a Római levél 10. fejezete alapján az embernek be kell fogadnia a szívébe
a Megváltót, mely során Isten kegyelméből újjászületik a belső embere, s általa örök életet nyer. Második lépésként a Lukács evangéliumának 11. fejezete alapján módja nyílik arra, hogy megkérje a Szent
Szellemmel való beteljesedést. Innentől kezdve tudatosan alkalmazható a mennyei ragasztó, Isten erejének összetartó hatalma.
Amikor azzal szembesülünk, hogy lazul a kapcsolatunk, akkor
kérünk isteni ragasztót a frigyünk egybekovácsolására. És erre
mindenkinek megvan a lehetősége, aki él a felsorolt és általunk is
gyakorolt lehetőségekkel. A bibliai alapelveket tartom a legjobb
módszernek az egyensúlyából kibillent házassági egység helyreállítására és megerősítésére. Segítségképpen közreadok egy fohászt,
amely csak hittel és hangosan elmondva hoz áldást, eredményt:
Uram, segíts, kérlek, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megszerettük egymást! A házasságunkat hatalmas kincsként
őrizzük, amely folyton erősödik a Te szeretetedben. Atyám, a
ragasztóddal erősítsd meg az együvé tartozásunkat! Mi a krisz
tusi utat kívánjuk követni, s a szívünket átadjuk Neked! Örömmel
valljuk, Jézus az Úr az életünkben! Uram, a megtartó kegyelmed
re bízzuk a családunk at, így gyermekeink egy boldog, öröm- és
szeretetteljes légkörben növekedhetnek fel, elkerülve a válás
okozta sérüléseket. Ámen.
Bor Ferenc
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A Börtönújság és elődei
Bár a kinti világból senki nem töltene el szívesen hosszabb időt a börtönök falai között, az szinte mindenkit érdekel,
milyen a börtönélet, hogy és milyen körülmények között élnek a fogvatartottak. A MIX Magazin legutóbb arról írt, hogy
az elmúlt évtizedekben miről írtak a kifejezetten a fogvatartottak számára készülő újságok. A cikk alapján most egy kis
börtönújság-sajtótörténet következik.
A Heti Híradó egy forint ötven fillérbe került, nyolcoldalas volt, és
1957. november negyedikén jelent meg először. Olvashattak benne a
szocializmusért munkálkodó népfrontról, arról, hogy az afrikai falvak
sárkunyhóiban és a sarkvidéki jégkalyibákban is virág került Lenin
arcképe alá. A fogvatartottak azt is megtudhatták a lapból, hogy a Herkules cipőgyár dolgozói szorgos munkájukért gondtalan megélhetést,
vidám életet kapnak cserébe. A börtönéletről akkor még egy szó sem
esett. A lap megfogalmazott célja volt, hogy „Legyen a szabadságvesztésre ítéltek világnézeti, kulturális fejlődésének előmozdítója. Ez fakad
a Magyar Népköztársaság szocialista rendszeréből, hatalmas életerejéből, humanizmusából. Segíteni kíván a Heti Híradó abban, hogy az
elítéltek szabadulás után hasznos tagjai legyenek a társadalomnak.
Az olvasók maguk is írjanak olyan kérdésekről, amelyek segítenek az
elítéltek nevelésében, a fegyelem erősítésében.” A lap hat évig csupán
az országos sajtóból tallózott, szigorú cenzúra szerint vettek át bel- és
külpolitikai, tudományos, kulturális és sport témájú cikkeket, és csak
belső használatra készült. Így az akkori bv.-sek örömmel olvashatták az
elítéltek személyzetet dicsérő leveleit is.

Heti Híradó és BörtönÚjság
A rendszerváltás után, 1991 áprilisában már egy megújult
Heti Híradó jelent meg, ára két forint volt, változatlanul belső
használatra készült és a fogvatartottaknak szólt. A lapban sorozat
indult a börtönökről, szó esett a fogvatartottak által kintről
megrendelt lapokról is, melyek közül a szexújságok és a magazinok
vezettek, de megtudhattuk, hogy hatan fizettek elő a Népszavára.
Utolsó száma, harmincöt év után, 1992. március 28-án jelent meg.
A börtönsajtó nagy dobása volt, amikor a Heti Híradó jogutódjaként
1992. április 3-án megjelent a BörtönÚjság, amelyet az újságosoknál
is lehetett kapni 14 forint 10 fillérért.
A teljesen új arculatú lapot kezdetben csak Budapesten, később
már országosan is terjesztették. Eleinte néhány ezer példány kelt
el a standokon, ám miután a bv. intézetekben alig volt előfizető, a
BVOP úgy döntött, hogy az előzetesben lévők, az önhibájukon kívül

nem dolgozó fogvatartottak ingyen megkapják az újságot. Az újság
célja a bűnmegelőzés volt, szó esett benne a civil- és a társadalmi
szervezetek utógondozó munkájáról, ismert közéleti személyiségek,
művészek nagy interjúkban mondták el véleményüket bűnről,
büntetésről, és volt a lapnak jogi, pszichológiai és társkereső rovata is.
A BörtönÚjság 1999-ben formátumot váltott, 48 forintba került,
a börtönbeli olvasók azonban ingyen kapták, és még magazinosabb

lett. Jellemző címek: A verejtékezés a legjobb bűnmegelőzés, Brutális
ifjú ámokfutók, Börtönviselt Slágerkirály – interjú S. Nagy Istvánnal.
Zárkalapként is emlegették, hiszen az volt a cél, hogy minden
zárkába legalább egy példány eljusson. Akkora sikert aratott, hogy
„börtönvaluta” lett belőle: az ügyesebbje egyetlen példányt egy
doboz cigarettáért adott tovább.

Börtönújság
A mai formátumú Börtönújság első száma 2009 júliusában
jelent meg, ingyenes és csak a börtönökben hozzáférhető.
A szerkesztőség célja elsősorban a segítségnyújtás, a tájékoztatás
és a bűnmegelőzés, de időről időre szórakoztató és kulturális
tartalmakat is közlünk, és rendszeresen közreadjuk
a fogvatartottak írásait is. (A MIX Magazin cikke alapján)

Fogvatartottak írták a börtönlapoknak
Hölgyválaszra várva

Szorongva gondolok arra, mennyire magányos vagyok. Szíveskedje
nek bemutatkozásomat közölni abból a célból, hogy esetleg valamelyik
női fogvatartottnak felkeltsem a figyelmét egy hosszabb, civil életre is
szóló kapcsolat erejéig. Érdeklődés esetén Önök postázzák a nevemet
a címemmel.

Izzó szívek

Tönkretettél egy izzó szívet, mondd, nem fáj ez neked? Még idebent is
kegyetlen tudsz lenni? Hát mi történt veled? Feleséged, kit elhagytál e
nehéz helyzetben.
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Nikotinhangulat

A cigaretta árának emelése érzékenyen érintette
az elítélteket, akik idáig is zömében a legolcsóbbat szívták.
Ha az elítélt csak egy dobozzal szív el naponta,
másra nem marad pénze.
A bv. vezetése kérje meg a dohánygyárakat,
hogy termelői áron adják el a cigit. Ez nemcsak anyagi,
hanem fontos hangulati kérdés is.
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Hüvelyk Matyi a győri börtönben

Bábszínház most először járt a győri börtönben. A veszprémi
Kabóca Bábszínház előadását az Öt Templom Fesztiválra hívták meg
Győrbe, ám a rendezvény egyik szervezője továbbgondolkodott, és
felajánlotta a programot a győri börtön vezetésének is, ahol már évek
óta szerveznek értékes előadásokat, kiállításokat és koncerteket a
fogvatartottak számára.
A Színművészeti Egyetemet frissen végzett Fige Attila rendező a Grimm
testvérek klasszikus meséjét helyezte modern környezetbe. Hüvelyk
Matyi a veszélyekkel teli városba megy, hogy segítsen eladósodott

szülein. Hamarosan egy gengszter csapdájába sétál. Mivel az előadás
gyerekeknek készült, a gonosz maffiózó végül nevetségessé válik, és
győz a jó. De valahogy a börtönben más lett a súlyuk a jeleneteknek,
a szorongató helyzeteknek és a szerető szülők aggodalmának Matyi
iránt. Hogy hányan élhettek át hasonlót a jelenlévők közül, azt nem
lehet tudni, de az érintettség érződött a levegőben. Az előadás
utáni beszélgetés legelső kérdése az volt a fogvatartottak részéről
a bábszínészek felé, hogy mikor jönnek legközelebb. A Kabóca
Bábszínház színészei számára is különleges élményt jelentett a
börtönben játszani.

Hevesi Tamás Tökölön
Hevesi Tamás neves zenész, előadóművész volt a vendége a
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének. Az énekes – amellett,
hogy jól ismert slágerekkel fűszerezte előadását – útravalót is adott
a fogvatartottak számára. Mesélt arról, hogy a fiatalkorában kapható
legolcsóbb gitárral hogyan kezdett dalokat írni Gyulán, aztán hogyan
jöttek a sikerek, az azóta is közismert slágerek. A ’90-es évek végén
mégis elfelejtették, most azonban a Sztárban sztár című műsor
újra felfedezte. Beszélt arról is, hogy miközben a média sokat tesz a
fiatal tehetségek felkutatásáért, mára a régi előadóművészek kissé
feledésbe merültek, jobbára csak a zsűri soraiban találkozhatunk
velük és nem a színpadokon. Azt a tanulságot is megosztotta a börtön
közönségével, hogy amikor az ember nem felszálló ágban van, akkor
sem szabad feladni, tovább kell mennie az úton, és amit célként tűz
maga elé, azt kitartó munkával és tanulással el is érheti.

A Trueband koncertezett
Nyíregyházán
Koncerttel kezdődött az év a nyíregyházi börtönben, ahol a
Trueband együttes lépett fel az év elején. A banda megadta
a módját: erősítők, hangfalak, basszusgitár, szintetizátor, dob,
hegedű és szájharmonika segítette a harmóniát és a ritmust
a rock és reggae stílusban megszólaló dalok alá. A keresztény
zenekar vezetője, Zink Norbert gitárjával heti rendszerességgel
látogatja a börtönlakókat, most azonban az egész zenekar
elkísérte az énekest. A másfél órás koncert nagy sikert aratott
a fogvatartottak körében.
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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 második feladatsora következik.
Aki kedvet érez a vetélkedőben való részvételhez, válaszolja meg a feladatsorokat, majd a válaszokat névvel, nyilvántartási számmal és intézetének
megjelölésével adja le reintegrációs tisztjének. 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 helye
zett emellett megnyeri intézetének a vetélkedő vándorkupáját.

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

Országos Műveltségi Vetélkedő, második feladatsor
1.. Meddig tartott a 100 éves háború?
A: 96 év
B: 103 év
C: 116 év
D: 100 év
2.. Milyen nemzetiségű volt az angol Viktória királynő?
A: skót
B: angol
C: német
D: belga
3.. Ki nem köthető Mátyás királyhoz?
A: Janus Pannonius
B: Corvin János
C: Anonymus
D: Vitéz János
4. Ki nyert Mr. Olympia címet?
A: Mats Wilander
B: Lou Ferigno
C: Sean Connery
D: Arnold Schwarzenegger
5. Melyik élőlény használja ki agykapacitása 20 százalékát?
A: ember
B: delfin
C: egér
D: denevér

6. Mi volt az eredeti James Bond foglalkozása?
A: tengerész
B: felfedező
C: ügynök
D: madártudós
7. Melyik nem magyar találmány?
A: hologram
B: porlasztó
C: írógép
D: telefonközpont
8. Mi a „striga”?
A: harckocsi
B: a bőr sérülései
C: alakváltó boszorkány
D: román étel
9. Ki született április 11-én?
A: Radnóti Miklós
B: Petőfi Sándor
C: József Attila
D: Ady Endre
10. Melyik étel nem a „feltalálójáról” kapta a nevét?
A: székely káposzta
B: dobostorta
C: Gundel-palacsinta
D: rigójancsi

Az előző feladatsor helyes megfejtései:
1. Egressy Béni, 2. Dunáról, 3. Évszakok, 4. Bolero, 5. Malaclopó, 6. az eszkimók, 7. dán, 8. Batthány Lajos, 9. gyerekek, 10. Pelè.

