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Fogvatartottak építik
az új börtönkórházat
2019 májusában ünnepélyes
alapkőletétellel kezdetét vette
a Büntetés-végrehajtási
Egészségügyi Központ építése
Berettyóújfaluban.
A beruházás az idei év végére
fog befejeződni, az épület
kialakításában természetesen
fogvatartottak is részt vesznek.
A börtönkórháznál a legmeg
bízhatóbbak dolgoznak,
olyanok, akiknek biztonsági
besorolása és magatartása is
lehetővé teszi a külső munkát.
Sokan valamilyen építőipari
végzettséggel is rendelkeznek,
ez is szempont volt
a kiválasztásnál.
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öld és beton mindenütt,
az épít
kezés bejáratánál
felügyelők. Bent teljes
gőzzel zajlik a munka. A hatal
mas fix toronydaru mellett egy
kisebb önjáró emelőgép is
dolgozik éppen. A betonalapból
kimeredező vasakból már látni
az ajtók és ablakok helyét. Az
épület északi részén már betont
is kapott a vas, ott már a födém
is fent van a kórház csontvázán.
Szépen lassan testet ölt az
épület. A bejárat mellett egy
háromemeletes konténertorony
rejti az irodákat, valamint a fel
ügyelői pihenőket és öltözőket.
A fogvatartottak kicsit odébb
egy hatalmas földszinti kon

ténerben étkezhetnek. A do
hányzásra a konténer melletti területet
jelölték ki számukra. Itt találkozunk Borsi
Zoltánnal, aki épp most fejezte be az
ebédet, kicsit lepihen az egyik padon.

Borsi Zoltán

Farkas Elemér

Védősisakja alatt kötött sapka teszi
kényelmesebbé a kötelező biztonsági
felszerelést. Ő augusztus elsejétől vesz
részt a munkálatokban. Első bűntényes
és már csak egy éve van hátra,
de az addigi időt is hasznosan
szeretné tölteni, ezért is vállalta
örömmel a munkát. Tiszalökről
érkezett, ahogy a mai brigád
minden tagja.
– Reggel hétkor kezdünk, a
műszakvezető
feladatmeg
határozása alapján, a műve
letirányító és a foglalkoztatási
biztonsági felelős irányításával
dolgozunk. Szeretünk itt lenni,
mindannyiunkat motiválja az,
hogy a szabad levegőn le
hetünk – mondja.
Zoltán már ötödik évét tölti a
rácsok mögött. Debrecenben
még elő
zetes volt, így ott
nem végzett munkát. Vácott a
házi műhelyben festőként és
burkolóként dolgozott, jelenleg
konyhai kisegítőként vesz
részt az intézetfenntartási
munkákban Tiszalökön. A deb
receni születésű férfi Hajdú
nánáson nőtt fel, az általános
iskola után szobafestő-mázo
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lónak tanult. Világéletében az építő
iparban dolgozott, már 14 éves kora óta
ezt csinálja. 2021. február 16-tól – ha
a kedvezményét megkapja – a zárkák
helyett már étkezőket, nappalikat és
konyhákat festhet újra. Azt mondja, hogy
az itt látott és megtanult fogásokat odakint
is hasznosítani tudja majd. Kislánya
rendszeresen látogatja, telefonon és
levélben is tartják a kapcsolatot, de
fiát azóta nem látta, mióta bekerült a
börtönbe. Már nagyon várja, hogy újra
együtt lehessen velük. Biztos magában

KÍVÜL TÁGASABB
jászsági férfi 2016. november 18-tól tölti
jelenlegi büntetését. Neki ez már az
ötödik a sorban. Sosem volt egyszerű
eset, a szülei válását követően pedig
egyre többször került bajba.
– Hatan voltunk testvérek, édesanyám
egyedül maradt velünk, és mi is egyedül
maradtunk. Nem volt férfi a háznál, aki
kellő szigorral és fegyelemmel kordában
tartott volna minket – fogalmaz. Így már
húszévesen odabent találta magát, majd
a nélkülözés és a rossz társaság újra és
újra a bűn útjára sodorta: a garázdaságból

hogy hasznosan telnek a mindennapjai,
ráadásul így még gyorsabban is. Elemér
Karcagon nőtt fel, ha szabadul, akkor is
oda, a Nagykunság fővárosába tér vissza,
hogy mindenben segíteni tudja idős
édesanyját. Úgy tervezi, hogy szabadulása
után építkezésen vállal majd munkát, ahol
az itt megszerzett tudást is hasznosíthatja.

és bízik a családjában is, tudja, hogy ha
szabadul talpra fog állni. – Festőként
nem lesz gond elhelyezkedni, ha adódna
olyan lehetőség, hogy az itt szerzett
tudást hasznosíthatom, akkor abba is
belevágnék, hiszen a vasbetonszereléssel
kapcsolatban már nem sok újdonságot
tudnának nekem mutatni – teszi hozzá.
Farkas Elemér nagydarab, izmos, halk
szavú és nyugodt férfi. Narancssárga
megkülönböztető mellényt, kék védő
sisakot és munkás kesztyűt visel. A
46 éves fogvatartott a július elsején
elkezdett munkák első napjától részt vesz
az építkezésben. Véleménye szerint a
brigád elég jól összeszokott, könnyen és
zökkenőmentesen megy a közös munka.
Először a kerítésnél dolgozott, majd
minden egyéb munkafolyamatban is részt
vett: takarított, cipelte az építőanyagokat,
segített az alapozás elkészítésében,
bontotta a zsalut, vágta a betonvasat,
véste a betont, most pedig a szellőzök
kialakításáért felel. Pofon egyszerű,
mondja. Csak megadják a méretet,
mi pedig kivágjuk és megerősítjük. A

lopás, testi sértés és rablás lett idővel.
Járt már Sándorházán, Szegeden és
előzetesként Gyulán is. Odakint alkalmi
munkákból élt, szakma nélkül, nyolc
általánossal egy baromfivágóhídon talált
munkát, majd egy kőműves segédjeként
dolgozott sokáig. Feleségével már nin
csenek együtt, három fia azonban rend
szeresen látogatja, épp egy hete voltak
bent nála.
A korábban betanított munkásként
dolgozó férfi 2020. március 18-án sza
badul, ezúttal utoljára. Megtanulta a
leckét, soha többé nem kerül már vissza
– szögezi le. A munkát egyébként mindig,
mindenhol tisztességesen elvégezte, a
benti magatartásával pedig soha nem
volt gond. A börtönbe kerülését követően
dolgozott a fogvatartotti konyhán, majd
ételosztóként, de Szegeden és Pálhalmán
is megjárta a bévé gazdasági társaságait.
Az előbbinél faipari munkát végzett, míg
az utóbbi munkahelyen az acélművekhez
került. Ez a tapasztalat most kifejezetten
jól jön neki. A háromgyermekes apa szeret
kimozdulni a négy fal közül, örül annak,

A büntetés-végrehajtás 8167 négyzet
méteres új egészségügyi intézménye
Berettyóújfalu határában, egy 14 ezer
négyzetméteres telken fog megépülni.
A tervezetten 194 ággyal rendelkező új
intézmény képes lesz a fogvatartottak
kórházi egészségügyi ellátását országos
szinten biztosítani és azt megszervezni,
valamint biztosítottak lesznek a hosszú
távú ápolás, őrzés, és járóbeteg-szak
ellátás feltételei is.
A közel 200 fogvatartott egészségügyi
ellátását lehetővé tévő új intézmény
a tervek szerint számos önálló – mint
például sebészeti, tüdőgyógyászati,
uro
lógiai vagy szülészeti-nőgyógyá
szati – szakrendelővel fog rendelkezni,
amelyek alkalmasak lesznek arra, hogy
a fogvatartottak gyógyí
tását büntetésvég
rehajtási viszo
nyok között biztosít
sák. Az egyéb előre tervezhető, speciális
eszközt és műszerezettséget igénylő
beavatkozásokat a berettyóújfalui Gróf
Tisza István Kórházzal kötött szakmai
együttműködés keretében végzik majd.
Kellner Gergely
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A kerámiázás sciebögrtítönebetnte
András felépülését a vá

A beszédközpontját is megtámadó komoly betegség után lett Kovács András a Váci Fegyház és Börtönben
már régóta működő kerámiaszakkör tagja. A társaival való folyamatos beszélgetés és a kreatív munka is hozzájárult ahhoz, hogy beszédben és művészetben már szinte minden tekintetben újra ki tudja fejezni magát.

A

39 éves Kovács András két éve
van a Váci Fegyház és Börtön
rácsai mögött. Másfél év múlva
szabadul. A férfi tavaly év elején
egy komolyabb betegségen esett át, több
hétig volt kórházban, majd visszaszállították
a börtönbe. Azóta napról napra erősödik és
fejlődik, ami – ahogy fogalmaz – nagyban
köszönhető annak a kreatív munkának,
amit a kerámiaszakkörben végez.
– 2019. január 23-án nem éreztem jól ma
gam. Rosszullétem előtt lakatosként dol
goztam a börtönben. A betegségem miatt
a jobb kezemet a mai napig nem tudom
még erőltetni, ezért a lakatos mesterség
után más elfoglaltságot kellett találnom
magamnak. Közvetlenül a kórházból való
kikerülésem után találtam rá erre a szak
körre. Azóta festem a különböző kerámi
ákat. Szerencse a szerencsétlenségben,
hogy eleve balkezes voltam, így az írást,
rajzolást és festést nem kellett újratanul
nom. A festésem kezdetekben nem volt
elég precíz, de idővel egyre jobb vagyok.
Szerencsére a társaim is nagyon segítő
készek, mindenben számíthatok rájuk, ha
valamiben elakadok – mondta András.
A betegség a beszédközpontját is meg
támadta, de szerencsére mára már szinte
ismét tökéletesen beszél. – Ezt a zárkám
ban való olvasgatás mellett szintén ennek
a szakkörnek köszönhetem, ahol a munka
alatt társaimmal folyamatosan társalgunk.
Ez segített abban, hogy ha lassan is, de
mára már újra mindent el tudok mondani,
amit csak szeretnék. A kreatív munka, a
gondolkodás, a sok beszélgetés, a festé
kek színe, az aprólékos mozdulatok mind
hozzájárultak a gyógyulásomhoz. Nagy
szerencse, hogy létezik ilyen szakkör a
börtönben – magyarázta András.
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„Nekem is van egy kislányom, így különösen
átérzem, hogy egy ilyen kis apróság milyen
sokat jelent a gyerekeknek. Érzik, hogy ezt
csak nekik, tiszta szívből és szeretetből
készítettük. Nagyon várom már, hogy újra
szabad legyek és végre ismét magamhoz
ölelhessem a most hatéves lányomat.”

KÍVÜL TÁGASABB

A férfi karácsony előtt kerámiából készült és kemencében ki
égetett aranyos rénszarvasok agancsát öltöztette aranyszínű
festékbe. A mókás kis darabok nagy részét fogyatékkal élő
gyermekeknek ajándékozták az ünnepek előtt a Váci Fegyház
és Börtön kerámiaszakkörébe járó elítéltjei.
– Nekem is van egy kislányom, így különösen átérzem, hogy egy
ilyen kis apróság milyen sokat jelent a gyerekeknek. Érzik, hogy
ezt csak nekik, tiszta szívből és szeretetből készítettük. Nagyon
várom már, hogy újra szabad legyek és végre ismét magamhoz
ölelhessem a most hatéves lányomat. Abban biztos vagyok, hogy
a kerámiaszakkörben megszerezett tapasztalataim segítségével
otthon majd sokat fogunk együtt festegetni – mondta András.
Vácon már hagyománnyá vált, hogy a fogvatartottak az adventi
időszakot megelőzően gyűjtést szerveznek, hogy megajándé
kozhassák a hozzájuk látogató Százszorszép Gyermekotthon
fogyatékkal élő gyermekeit. Tavaly december 4-én lepték meg
a kicsiket az általuk elkészített és kifestett kerámiákon túl egyéb
ajándékokkal és játékokkal. A fogvatartottak ötlete alapján meg
valósuló jóvátételi programra tavaly 213 ezer forint gyűlt össze.
Ebből az összegből olyan ajándékok kerültek a karácsonyfa alá,
amelyekkel a gyermekek álmait válthatták valóra.
Kiss Gábor Gergő
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„Végre egyszer azért láttam sírni
a szüleimet, mert büszkék voltak
rám és nem azért, mert szomorúak
voltak miattam”
A balassagyarmati börtön színjátszói türelmetlenül toporognak a József Attila Színház
függönye mögött. Csendben várják, hogy több hónapnyi próba után végre megmutathassák, hogy mit tudnak. Többen közülük még színházban sem jártak soha, nemhogy egy
fővárosi teátrum nagyszínpadán. Ami igazán izgatottá teszi őket az mégsem a helyszín,
inkább az, hogy a zsöllyén saját családtagjaik ülnek. Apák, anyák, feleségek és gyerekek.

végkifejletet követően üldö
ző és üldözött is mennybe jut.

A

gyarmati intézet színjátszói római katonaként
és tógát viselő bebörtönzött keresztényekként
lépnek színpadra. A díszlet nagyon egyszerű,
de minden darabját a fogvatartottak keze mun
kája dicséri. A jelmezek is saját gyártásúak, a büntetésvégrehajtási intézet mellett működő börtönkft.-ben, az
Ipoly Cipőgyár bőrdíszművesei készítették azokat. A da
rab egy rockopera és egy musical izgalmas keveréke, a
zongora dallamait olykor elektromos gitár váltja fel.
A keresztényeket üldöző császárt, Maximianust és leg
hűségesebb katonáját, Adrianust is megismerjük. A ró
mai katona üldözte a keresztényeket, de azok csodála
tos kitartása és felesége, Natália hite hatására megtért.
Adrianus döntését nyíltan fel is vállalja az uralkodó előtt,
aki ezért halálra ítéli. A gonosz a helytartó képében per
sze a legvégsőkig próbálkozik, hogy eltántorítsa, de
Adrianus nem tagadja meg hitét, végül inkább a halált vá
lasztja. A császár és szolgái azonban nem sokáig örülhet
nek diadaluknak, Isten angyala elveszi életüket. A drámai
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Tóth Sándor, vagy ahogy a
többiek szólítják, „Kígyó”, az
egyik főszereplő, 48 éves köz
pontifűtés-szerelő. Azt mond
ja, hogy soha nem gondolta volna, hogy egyszer majd egy
fővárosi kőszínház színpadára áll, pláne, hogy a saját darab
jában teszi majd mindezt. Ugyanis ő írta a Szent Adorján éle
téről és mártírhaláláról szóló előadást. Fegyveres rablás miatt
2014 januárjában került börtönbe, két és fél év múlva lehet
újra szabad ember. Ő alakítja a császár ördögien gonosz
helytartóját. – A darab egy Pál-történet, amely Adrianusról, a
mártírhalált halt Szent Adorjánról szól, aki a császár legjobb
katonájaként elvakultan üldözte a keresztényeket, de felesé
ge hatására a keresztény hit felé fordult. Bűnösként élt, majd
megtért akárcsak én – mondja. Az egri születésű férfi számá
ra óriási élmény a mai nap, ugyanakkor keserédes is egyben,
a kisfia ugyanis éppen egy Németországba tartó repülőn ült
akkor, amikor ő színpadra lépett. – Nem ért teljesen várat
lanul a dolog, de apaként nehezen tudom feldolgozni azt,
hogy volt párommal végleg elmentek. A mai nap csodálatos,
sokat adott számomra, de ezzel egy jelentős veszteség is
ért – teszi hozzá Sándor.
Az izmos, a nyakán és az öklén is tetoválást viselő férfi azt
mondja, cseppet sem izgult, mert már nem az első előadá
sa volt: a nyírjesi nyári gyermektábort követően – ahol a
fogvatartottak gyermekei és Böjte Csaba árvái közösen
tölthettek el egy hetet – a balassagyarmati Vármegyehá
zán bemutatták már közönség előtt a darabot. – A törté
net mindenkihez szól és az üzenete is azonos: ha akarjuk,
akkor le tudjuk győzni magunkban a rosszat. Csak rajtunk
múlik; ha akarunk, tudunk változni. Nekem sikerült – hang
súlyozza. Azt mondja, soha többé nem gyűlik már meg a
baja a törvénnyel, tisztességes életre vágyik, amelyben
a vallás mellett a színjátszás is fontos szerepet kap majd.
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elítéltek egy darabba. Ön
ként jelentkeznek termé
szetesen, viszont elvárás,
hogy fegyelmi cselekményt
nem követhet el az, aki be
kerül. És ehhez tartják is
magukat az elítéltek. Meg
becsülik ezt a lehetőséget
– mondja Dr. Budai István
bv. dandártábornok, a Ba
lassagyarmati Fegyház és
Börtön parancsnoka. A tá
bornok úgy gondolja, hogy
a börtönszínház és a külön
böző jóvátételi programok
jelentős mértékben segítik
az elítéltek visszatérését a
társadalomba.

Az ötgyermekes családapa, mióta kreatív foglalkozásokra
jár, pozitívabban éli meg a mindennapokat: a rossz dolgok
helyett a jókra összpontosít. Maradandó élményeket, szép
és megható emlékeket, de barátságokat is szerzett a fel
lépéseknek köszönhetően. Szerinte az elfogadóképesség
fejlesztésében és a magány elleni harcban is sokat segít
a színjátszás. Számtalan börtönmunkahelyet kipróbált az
eddig eltelt hat éve alatt. Dolgozott már a cipőgyárban, a
félkész raktárban és a tűződében is. Jelenleg házi takarító,
de mikor beköszönt a jó idő, akkor ő a „kondifelelős” is. És
egy új darab írásába is belefogott már, részleteket azonban
nem akar elárulni. Annyit azért megsúg, hogy az előadásba
szeretné majd bevonni Csaba testvér árváit is. Szülei akkor
sem fordultak el tőle, amikor börtönbe került. Most is el
jöttek, hogy megnézzék. – Édesanyám a májusi előadáson
is ott volt, de aput lassan már öt éve nem láttam. Nagyon
büszkék voltak, az előadás után, valakinek meg is jegyez
tem a folyosón, hogy végre egyszer azért láttam sírni a szü
leimet, mert büszkék voltak rám és nem azért, mert szomo
rúak voltak miattam – meséli.

Ezzel a gondolattal való
színűleg Molnár István is
egyetért, aki talpig fehér
ben lépett ma a színpadra,
ő volt az angyal, aki jó útra
térítette Adorjánt. Minden
olyan reintegrációs prog
ramban részt vesz, amiben
érzi a közösségépítő erőt,
és szívesen azonosult a szerepével, hiszen ő is Isten igéjé
nek köszönheti, hogy mára a helyes úton jár. Öt éve annak,
hogy az akkori börtönlelkész, Dr. Varga László hatására
megtért, azóta a miséken már ő olvassa a Bibliát. A testi sér
tés miatt elítélt férfi vendéglátóipari szakközépiskolát vég
zett, odakint szakácsként dolgozott. Hamarosan 37 éves
lesz, de a negyvenet biztosan nem a rácsok mögött tölti:
már „csak” két év öt hónapja van hátra, huszonkettő júniu
sában szabadul. Szinte mindenhol dolgozott már Balassa
gyarmaton: varrt labdát és cipőt, bontott villanyórát, de még
szemetet is válogatott. Jelenleg intézménytakarítóként és étel
osztóként dolgozik és 2018 decembere óta tagja a börtön
színtársulatának. – A kultúrnevelőnk és Sándor unszolásá

Adrianus, a szörnyű kínhalált halt katona a büntetés-végre
hajtás védőszentje, és mivel idén a magyar büntetés-végre
hajtás emlékévet is hirdetett a tiszteletére, kézenfekvő volt,
hogy az elítéltek az ő legendáját dolgozzák fel különleges
formában. A nyilvános előadás annak a gyermektábornak
a folytatása, amelyet Böjte Csaba ferences rendi szerze
tes a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesülettel és
a balassagyarmati fegyintézettel közösen valósított meg.
– Börtönszínházi foglalkozás nagyon régóta zajlik Balassa
gyarmaton, mindig külön kiválasztás alapján kerülnek be az
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SzÍnház

„Nem volt könnyű elfogadni, hogy
függök a társaim teljesítményétől
és a bizalmamat is nehezen adom,
de a végén nem bántam meg”

ra kerültem be a
darabba, eleinte
nem igazán sze
rettem volna sze
repelni – meséli.
Azt mondja, soha
egyetlen
alka
lommal sem érezte a próbákat tehernek vagy fárasztónak,
inkább ott kapcsolt ki a szürke, monoton hétköznapokból.
A legnehezebb számára az volt, hogy bár semmilyen ének
hanggal sem rendelkezik, társaival mégis el tudja énekelni
a dalokat. Persze voltak nehézségek a csapat összecsiszo
lódása során is, de a végére egységként tudtak működni.
– Itt bent ugyanolyan ruhát hordunk, de mind teljesen má
sok vagyunk. Nem volt könnyű elfogadni, hogy függök a
társaim teljesítményétől és a bizalmamat is nehezen adom,
de a végén nem bántam meg – vall kezdeti félelmeiről. A
legemlékezetesebb számára a gyermektábort követő fellé
pés volt. – Láttam édesapámat felállva, könnyes szemmel
tapsolni, de nem csak ő, még Böjte Csaba is sírt miután az
erdélyi árvákkal közösen elénekeltük a tábor himnuszát –
idézi fel István, aki szabadulása után továbbra is szakács
ként szeretne dolgozni. A dombóvári férfit menyasszonya,
nevelt gyermeke, édesapja és a nővére figyelte a nézőtér
ről. – Sok erőt adott, hogy tudtam, hogy ők is ott ülnek a
nézők között. A darab után találkozhattunk is. Hosszú per
cekig csak némán öleltem őket. Amikor a karjaimban volt
a párom a fülembe súgta, hogy nagyon büszke rám. Cso
dálatos érzés volt – teszi hozzá. A körülményekhez képest
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Istvánnak nagyon jó a kapcsolata a családjával, rendszere
sen látogatják, mint mondja, mind várják azt a napot, amikor
végre visszakapja a szabadságát és azzal a közös életüket.
Az első dolga pedig az lesz, hogy miután végleg kilép a
börtön kapuján, megkéri a párja kezét.
A színház előcsarnokában a balassagyarmati fegyinté
zet fogvatartottjainak képzőművészeti alkotásait, fából,
kerámiából készült dísztárgyait, festményeit is megte
kinthetik az előadásra érkezők. A szünetben Várnagy Andrea
zongoraművésszel beszélgetünk, aki a darab betanítása
mellett aktív szereplőként, Natália szerepében is részt vett az
előadásban. – Hogy mit jelent ez a mai nap? A családtagoknak
büszkeséget, a fogvatartottaknak reményt, számomra egy
egyedülálló élményt. Izgalmas, kihívásokkal teli és fá
rasz
tó volt ez a közel egy év, de örökké hálás leszek Istennek
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azért, hogy részt vehettem benne és bepillantást nyerhettem
abba a humánus munkába, ami a falak mögött zajlik, és ami
az átlagember számára ismeretlen – emeli ki a komolyzenét
népszerűsítő Zenevarázslat Mozgalom megálmodója.

SzÍnház
hogy apaként és férjként a családban, tisztességes kenyér
keresőként pedig a munkában is kiteljesedhessen. Miután
kilép a börtönkapun gitár helyett fakanalat ragad majd,
hogy egy ízletes brassóival kedveskedjen feleségének és
gyermekének. Az orgazdaságért büntetését töltő férfinek
a csapatmunka volt
a legnagyobb él
mény, és az, hogy
általa lehetőséget
kaptak arra, hogy
megmutassák, van
nak értékes embe
rek a rácsok mögött.

„Megismételhetetlen élmény volt
az ország egyik legnagyobb kőszín
házában játszani, ráadásul egy
kicsit újra szabadnak éreztem
magam”

A 40 éves Takó Ákos 2018 nyarán került börtönbe. A dara
bot gitárral kísérő budapesti férfi civilben angol és informa
tika szakos tanár, aki a rácsok mögött raktárosként és kony
hásként is dolgozott már korábban. Ákos körülbelül egy éve
tagja a Nógrád megyei börtöntársulatnak. Először az intézet
zenekarába vették fel, majd a börtönlelkész és az oktatás
szervező reintegrációs tiszt javaslatára került át a színját
szókhoz. Gyerekként nyert szavalóversenyt, énekelni és
gitározni is megtanult. Azt mondja munkavégzés után, sza
badidőben próbáltak, az elmúlt egy évben hetente legalább
ötször, de jövőre biztosan leteszi a lantot, 2021. július 26-án
ugyanis szabadul. – Volt bennem egy egészséges drukk
az előadás előtt, de ez azonnal el is illant, amikor fellép
tem a színpadra. Megismételhetetlen élmény volt az ország
egyik legnagyobb kőszínházában játszani, ráadásul egy ki
csit újra szabadnak éreztem magam – mondja. Úgy érzi,
hogy hatalmasat változott, amióta bent van, rendszeresen
részt vesz a vallási foglalkozásokon és különböző jóvátételi
programokban is. Készül a szabadulásra, izgatottan várja,

Az előadás hatása alatt van még Böjte Csaba is, akinek
az édesapja politikai okok miatt töltött hét évet börtönben
Ceausescu Romániájában. Egy gyermeknek azonban ne
héz megmagyarázni, hogy karácsonykor miért nem lát
hatja az anyukáját, vagy az apukáját. Számára az okok ke
véssé számítanak – mondja, majd azt is hozzáteszi, hogy
a Déván élő gyermekek közül is sokan vannak olyanok,
akiknek a szülei börtönbe kerültek. Ez pedig egy komoly
stigma, amely nem csak a szülőkön, de a gyermekeken
is rajta marad. – A balassagyarmati első előadás előtt az
egyik rab ott állt a kezében egy fakarddal, és azt mondta
nekem, hogy ő még ennyire nem izgult, pedig rabolt már
bankot, sőt egyszer még őt is elrabolták. Lement az elő
adás, óriási sikere volt, állva tapsolták meg az elítélteket,
és a végén odajön hozzám ennek az embernek az édes
anyja és azt mondja, hogy ő életében ilyen büszke a fiá
ra még nem volt. Egy rossz döntésnek egy egész életre
tragikus következményei lehetnek. A mi feladatunk, hogy
esélyt adjunk a visszatérésre, hogy a bűnt elkövetők és
azok családtagjai újra büszkék lehessenek egymásra.
Mindannyiunk ügye, hogy visszataláljanak a helyes útra
– fogalmazza meg a nap üzenetét az erdélyi szerzetes.
Kellner Gergely

9

FOGVATARTOT TAK OLDALA

Börtönújság

K. Z. (Kiskunhalas)

A családomnak
Eltűnt az ősz sokszínű ruhája,
Egyhangú szürkeség borult a tájra,
Rövidek a nappalok, hosszúak az esték,
Már elrepültek délre réges-rég a fecskék.
Csendes magányban fekszem a vaságyon,
Bánatos a szívem, csak rátok vágyom,
Egy éve már, hogy tőletek elvettek,
És egy rideg zárkába, vasrács mögé tettek.
Most is előttem van a búcsúzásunk képe,
Kínzón hasít belém fájdalmas emléke,
Még a számon érzem búcsúcsókod ízét,
A bőrömön Leila baba gyengéd érintését.
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Ahogy arcomat simítja puha kis kezével,

Letelik ez lassan és szabad leszek újra,

S rám tekint meseszép, élénk kék szemével,

S mint egy rémálomra, úgy gondolunk a múltra,

Gyermeki boldogság fénye csillog benne,

Valóság lesz minden, ami most csak álom,

S nem érti az én szemem miért lábadt könnybe.

Hogy veletek legyek, már szívrepesve várom.

Szólni nem tud, de mintha csak annyit mondana:

Hiányzik az otthon, hiányzik az ölelés,

„Ne félj apa, szeretlek, nagyon várunk haza!”

Hogy bőrömön érezzem a tested melegét,

Bezárult a börtönkapu, megszakadt a szív,

Hogy hajnalban gyengéden magadhoz húzzál,

Mert a kapu túloldalán egy kisbaba sírt.

S fülembe szerelmes szavakat súgjál.

Édesanyja csitítja, átöleli lágyan,

Hogy ébredés után elöntsön a boldogság,

De neki is könny csillog a szeme sarkában.

Mert a legszebb álomtól is csodásabb a valóság,

Letörli csendesen, megpuszilja gyermekét,

Mert szeretlek titeket, te vagy az én párom,

És szerető szívvel haza várja kedvesét.

Mert értetek élek, ti vagytok a családom.

Telnek a napok, múlnak a hónapok,

Fantasztikus vagy társnak, csodálatos anyának,

A fájdalom szívemben napról napra nagyobb,

Van ettől több, mit halandó kívánhat?

Monoton itt minden, egyhangú az élet,

Meg van mindenem, mire ember fia vágyik,

Ingerszegény környezetben elpusztul a lélek.

Az örök boldogsághoz semmi sem hiányzik.

Szomorúak a napok, de ezt is túlélem,

Meghitt, meleg otthonban boldogok a gyerekek,

S hogy mellettem vagytok, nincs mitől félnem,

Már alig várom, hogy ott legyek veletek,

Dolgozok és tanulok, tervezem a jövőt,

Hogy végre átéljem, hogy teljesült az álmom,

Így legalább hasznosan töltöm el az időt.

Mert nekem van a világon a legszebb családom.
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P. T. (Kiskunhalas)

Hogyan is kezdjem
utolsó levelem…
Azzal, hogy megírom az örömhírt Kedvesem.
Zúghat a szél, hullhat a hó, eshet az eső,
Akkor is megyek, mert eljött már az idő.
Többé már nem fekszem idegen vaságyba,
Édes éjszakára vár pihe-puha ágyad,
Ragyogó arcod örömtől sugárzik,
Elhiszem, hogy várod már, ki annyira hiányzik.
Kedvesem most már boldogok leszünk újra,
Nem gondolunk már a fájó múltra.
Egyszer gondoltam, hogyha hazatérek,
Megfogom a kezed, s csókot adok Néked.
Suttogom: nem hagylak soha többé téged,
Otthon leszek ölelő karjaidban végleg.
Kezdőbetűim lefelé olvasva, az
Áhítattal várt örömhírt megtudva,
Ragyogó szemeidből kicsordul a könnyed,

Ki tanít kit?

Dohányoztunk, eldobtuk a csikket,
látom, Anita néz minket.
Cintiával összesúgtak,
azután nekünk így szóltak.

Az ember tanítgatja gyermekét,

Látjátok a szemetest, ott ni?

ez így nem jó, az meg nem szép!

a csikket is oda kell dobni!

Mégis, mennyivel érdekesebb,

Még szerencse, hogy nem mondták,

amit a gyermek tanít neked!

felszedték ők, s odadobták.

Sokszor rászólunk a gyerekre,

Okos lányok. Ezt gondoltam,

csokipapírt nem a földre!

meglepődtem és nem szóltam.

Most megfogod és felveszed,

Ők ezt játéknak vették,

ott a kuka, abba teszed!

az összes csikket összeszedték.

Hazafelé tartottunk négyen,

Rég volt, már elfeledtem,

kéz a kézben, békességben.

azóta sok szemetet elejtettem.

Megállóban ácsorogtunk,

Kicsi lányok, pár nap múlva,

kettes buszra várakoztunk.

tanítsatok engem újra!

Versek

Balist (Kaposvár)

Versek

Addigra ott leszek, s letörlöm Néked!
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V. J. (Budapesti Fegyház és Börtön)

Szeresd a karácsonyt!

Mióta bezártak, teljesen befelé forduló lettem. Senkit és semmit nem szeretek.
A karácsony is ilyen.
A börtön épületével körül zárt udvarán szépen feldíszített fenyő hirdeti Jézus születé
sének ünnepét. Valamennyi zárkából tökéletesen látható. A rácsos ablakon át renge
teg szempár tekint le rá, a szemekből ezer és egy érzelem olvasható ki. Vágyakozás,
bánat, csodálat, düh, ellágyulás, szeretet, ámulat.
Pár napja, mióta ez a fény-, és színkavalkád váltotta fel a sivár szürkeséget, egy vagy
több zárkatársam, hosszabb-rövidebb ideig e zöld ruhás, rakott szoknyás „hölgyre”
fókuszálja tekintetét. Én tüntetőleg távol maradok a nyálcsorgatástól.
– De oda vagytok! Nem láttatok még karácsonyfát? – kérdezem gúnyosan.
Egyik zárkatársam invitál: „Idejönnél az ablakhoz egy percre?”

Börtönújság
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Zs. R. (Baracska)

Ami igazán
értékes
A párom: édes függőség.
A gyerek és a család: felelősség.
De boldog teher.
Óvni kell.
Segíteni őket.
Mindegyiküket.
Hiányuk kín.
Rájuk gondolni bánt.
Sietni, repülni, velük lenni kellene már.
Mert szeretni jó. De szeretni fáj.
Mégis muszáj.

Kelletlenül mellé lépek.
– Na mit akarsz? – vetem oda foghegyről.
– Csak hallgass meg! – kéri.
Odavetett grimasszal jelzem, nem nagyon érdekel a mondandója, de azért lökheti
az igét.
– Nézz ki! Hát nem csodás ez a ragyogás? Ráadásul a fenyőfák a legjobb tanárok a
faiskolában – mutatja.
– Ne szórakozz velem! – mondom dühösen.
– Nem, dehogy! Mit gondolsz? A szemben levő ablakokból csak a szépségéért fi
gyelik szinte hipnotikusan ezt a régi-új ismerőst? Épp hallgatják, mit mesél. Ő egy
szimultán mesemondó. Egyszerre idézi fel sokunk felejthetetlen élményét, amikor
még családi körben ünnepelhettünk. Ezt suttogja neki, neki, nekem, és ...
– Nekem semmit nem mond! Ne is fáraszd magad! – vágok közbe.
– Na várj csak! Azt akarod mondani, hogy semmi szép emléket nem őrzöl a karácso
nyaidról?
– Tudni akarod? Az elmúlt éveket idebenn töltöttem. Az azt megelőző évek szintén
felejtősek. Évek óta rosszban voltunk az asszonnyal. A gyereket pont ezért küldtük el
az ünnepekre a nagyszüleihez. Szerinted? – kérdezem egyre mérgesebben.
– Szerintem elég hiányos a leltárad – jegyzi meg csendesen.

Zs. R. (Baracska):

Álmok

– Milyen letáram? Te! Ne bosszants! – emelem fel a hangom.
– Jó. Az elmúlt tíz karácsonyod nem alakult valami jól. De mi van az azt megelőzők
kel? – érdeklődi.
– Hm... Amikor a gyerek még kicsi volt, nagyon boldogok voltunk. A fát lelkesen
díszítettük, hogy minél jobban elkápráztassa a picit. Sikerült. Amikor megpillantotta,
a csöpp szája tátva maradt. Felemeltem a karomba, és együtt meggyújtottunk egy
csillagszórót. Még nagyobb ámulattal figyelte a varázslatot. Ő a csillámok pattogását
nézte, a feleségem és én a gyönyörű szemeit, amiben visszatükröződött a sok fény
lő csillag. Gyönyörűséges pillanat, örök emlék – áradozok, és közben nedvességet
érzek az arcomon.
– Mi van, Menő? Csak nem sírsz? – kérdi mosolyogva.
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Oda vágyok, hol nem lehetek.
Hol ezer okom lenne legyek.
Ezer okom, tervek kútban.
Az időm pereg, lejár búsan.
Időm pereg haszontalan.
Így élek én boldogtalan.
Úgy élek én, majd ott leszek.
Ahol lenni vágytam, mikor megyek.
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ELISMERÉS

Előremutató társadalmi törekvés díjat
nyert a Börtönújság

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 2018-as „Év Honlapja” online kommunikációs elismerés után, idén az RGB – Kreatív Design Award „Előremutató társadalmi törekvés” különdíjat nyerte el a
megújult Börtönújság kiadványával. A verseny célja az volt, hogy megtalálják és díjazzák Magyarország
legkreatívabb módon kivitelezett kommunikációs és marketingcélú designmegoldásait.

Fontosnak tartjuk a motivációt, a pozitív
példák ismertetését, de a börtönökben
zaj
ló élet bemutatása mellett szeretnénk
segítséget nyújtani a benti és a kinti élettel
kapcsolatos problémák megoldásához, és
nem utolsósorban a hasznos és szórakoztató
időtöltéshez. Jól tudjuk azonban, hogy a
társadalomba történő visszailleszkedés,
vagyis a reintegráció sikere a változni
akarás mellett a megfelelő képzettség meg
szerzésén is múlik. Ezért fordítunk nagy
figyelmet az oktatási és szakmaképzési

A

z 1898-ban alapított Börtönújság a büntetésvégrehajtási szervezet közelmúltban lezajlott
vizuális megújulásával párhuzamosan jelentős
„ráncfelvarráson” ment keresztül. Az újságot
elsősorban bűnmegelőzési, reintegrációs célok mentén
szerkesztjük, tartalmának előállításában az elítéltek
is részt vesznek, hiszen fontos szempont, hogy a
fogvatartottak közelebb érezzék magukhoz a kiadványt.
Állandó rovatukban számtalan írásuk és egyéb szellemi
munkájuk lát napvilágot, a sorstársaik által készített valós
művészeti értékkel is bíró lírai vagy prózai alkotások,
festmények, rajzok, vagy grafikák megjelentetésével
pedig az értékteremtésre, az alkotásra ösztönözzük őket.
Ráadásul az elítéltek az újság nyomtatásában is kiveszik
a részüket, hiszen a lap a büntetés-végrehajtási szervezet
saját nyomdájában, a Váci Fegyház és Börtönben készül.
Itt a fogvatartottak a szabadulásuk után is hasznosítható
könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó OKJ-s szakmát
szerezve és hasznosítható munkatapasztalatot gyűjtve
járulnak hozzá a háromezer példányszámban megjelenő
Börtönújság elkészítéséhez.
Ahogyan a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben
szolgálatukat teljesítők, úgy mi, a Börtönújság szerkesztői
is sokat dolgozunk azért, hogy a fogvatartottak esélyt
kaphassanak az újrakezdésre, a visszailleszkedésre.

lehetőségek népszerűsítése mellett a börtönártalmak
csökkentését elősegítő kreatív foglalkozásokkal kap
csolatos tájékoztatásra is.
A büntetés-végrehajtás saját cipőgyárában, tészta
gyárában, húsüzemében, vagy nyomdájában végezhető
értékteremtő munkák bemutatásának köszönhetően
minden bizonnyal a Börtönújság is sikerrel járult hozzá
ahhoz, hogy mára a munkaképes fogvatartottak min
degyike tanulással vagy munkával, de hasznosan tölti
büntetését.
K. G.
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Jóvátételi program a Cseppkő
Gyermekotthoni Központban

A Konvergencia régiókban megvalósuló „Fogvatartottak reintegrációja” című projekttel
párhuzamosan a Közép-Magyarország régióban működő „Fogvatartotti reintegrációs
program” részeként adtak át gyermekbútorokat és adventi díszeket a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai a Cseppkő Gyermekotthoni Központ
lakóinak. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III-as számú objektumában 240
órás asztalosipari szerelő képzésen OKJ-s részszakképesítést szerzett 19 elítélt, míg
a II-es számú objektumban 11 fő végezte el sikeresen a 320 órás virágkötő OKJ-s
szakmaképzést. A két szakmaképzésben részt vevő fogvatartottak részéről igény
merült fel jóvátételi munkára. Kezdeményezésükre a férfi fogvatartottak különböző
gyermekbútorokat (kisszekrény, kisszék, ruhafogas), a női fogvatartottak pedig adventi
díszeket készítettek, melyeket együttesen ajánlottak fel a Cseppkő Gyermekotthoni
Központ lakói számára. A kész termékeket 2019. december 11-én adták át az otthon
lakóinak, akik hálájuk jeléül különböző műsorokkal készültek a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézet munkatársainak, illetve a helyszínre kivitt, és az ajándékok készítőit
képviselő fogvatartottaknak. A műsorszámok után három fogvatartott válaszolta meg
azokat a kérdéseket, melyeket az otthonban élő gyerekek írtak össze számukra. Érdekes
volt látni, hogy az addig egyfolytában izgő-mozgó fiatalok mozdulatlanul figyelik a
fogvatartottak szavait. Az esemény zárásaként a Cseppkő Gyermekotthoni Központ
igazgatója, Dr. Herczeg Krisztián köszönte meg az ajándékokat, és hogy a büntetésvégrehajtási szervezet a reintegrációs tevékenységein belül kiemelt feladataként kezeli
a jóvátételi programokat.
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Játék
fogvatartottaktól
óvodásoknak
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azo
nosító számú „Fogvatartottak rein
tegrációja” című projektben a GyőrMoson-Sopron Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet fogvatartottjai
egy igazán kreatív és kedves jó
vátételi munkában vehettek részt: 11
elítélt játékokat készített az ikrényi
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
gyermekeinek. Az apróságok csil
logó szemekkel, boldogan vették
át a nagy dobozokat, melyekben
a külön nekik készített fejlesztő
kirakók lapultak. Az ajándékokat
az óvodások karácsonyi dallal kö
szönték meg, majd sietve birtokba
vették az új játékokat.

Jóvátétel Debrecenben
A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 2019.
december 17-én az intézetben lévő fogvatartottak által készített
ajándéktárgyakat, valamint a fogvatartottak által vásárolt édes
ségeket adták át fogyatékkal élő gyermekeknek. A debreceni
fogvatartottak több héten keresztül gyűjtötték, valamint vásárolták
a letéti pénzükből az édességet, valamint papírból karácsonyfát
készítettek. Összesen 21 karácsonyi csomagot állítottak össze
a fogvatartottak a gyermekeknek, akik az átadási ünnepségen
örömmel vették át az ajándékokat és az édességeket. Az egyik
kisgyermek megható, „ez életem legjobb napja!” felkiáltással vette
át a csomagot és a kis karácsonyfát. A segítő szándék a zárt falakon
keresztül is tudott örömet szerezni a kisgyermekeknek.
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Jóvátétellel készültek
a fogvatartottak az
Adventre Kalocsán

JÓVÁTÉTEL

Adományozni jó

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak
reintegrációja” című projekt szervezésében 2019. december
2-án önkéntes jelentkezés alapján a Kalocsai Fegyház és Börtön
8 fogvatartottjának adatott meg a lehetőség, hogy szorgos
munkájával karácsonyi hangulatot varázsoljon olyan idős em
bereknek, akik a családi otthon melegét nélkülözve, idősek
otthonában töltötték az ünnepeket. A motivációs foglalkozásokon
– melyeken ablakmatricák készültek – nagy lelkesedéssel vettek
részt a fogvatartottak. Úgy érezték, hogy ők is részesei az adventi
készülődésnek. Láthatóan izgalommal töltötte el őket a gondolat,
hogy ajándékaikkal boldogságot vihetnek mások szívébe. A
karácsonyi ablakmatricákat a bv. intézetben adták át, ahol Kalocsa
Város Önkormányzata Szociális Otthon dolgozói – az otthon
lakóinak nevében – nagy örömmel vették át a fogvatartottak által
készített ajándékokat.

Az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú a „Fogvatartottak
reintegrációja” című kiemelt program részeként a Kiskunhalasi
Semmelweis Kórházban 35 darab különböző plüss figurát ado
mányoztak a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
elítéltjei a kórház gyermekosztályának kisbetegei számára,
akik mosollyal fogadták a játékokat. A figurákat a szabástól az
összevarrásig a fogvatartottak teljes egészében több hetes munka
eredményeképpen kézzel készítették. A kórház főigazgató főorvosa
Dr. Szepesvári Szabolcs is jelen volt az átadásnál.

Elítélt mesélt a kábítószer veszélyeiről diákoknak
Ismét megnyitotta kapuit a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet a megye középiskolás fiataljai előtt,
akik a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal
közösen szervezett jóvátételi programon vehettek részt.
A program minden évben fiatalok százainak nyújt lehetősé
get, hogy tanuljanak és tapasztaljanak mások hibáiból, akik
valamilyen bűncselekményt követtek el. A közel 4 éve futó
prevenciós programsorozat célja, hogy felhívja a résztvevők,
érintettek vagy a velük kapcsolatban állók figyelmét a
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények súlyosságára,
következményeire és hatásaira. A szerhasználat vagy az
zal kapcsolatos tettek gyakran vezethetnek ahhoz, hogy
az ember börtönbe kerül. Most a debreceni Ady Endre
Gimnázium 34 tanulójának és kísérő tanárainak mesélte el
egy fogvatartott saját, személyes élettörténetét: hogyan és
mi vezetett életében a bűncselekmény elkövetéséhez és
milyen a börtönélet, amitől óva intette a fiatalokat.
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A baracskai elítéltek karácsonyi
ajándékozása
A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai intézményé
ben elhelyezett fogvatartottak adománygyűjtésben vettek részt. Az ajándékokkal a
martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
diákjai számára szereznek örömet. A fogvatartottak elsősorban édességeket
gyűjtöttek és ajánlottak fel, továbbá saját készítésű hóember figura elkészítésével
kedveskedtek a diákoknak a karácsony közeledtével. A jóvátételi programban
részt vevő elítéltek egy része az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú
„Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projektbe bevontak közül került ki,
de Baracskáról rajtuk kívül más, terápiás programba bevont elítéltek is aktívan
részt vállaltak benne. A fogvatartotti ajándékokat az Annamajori Mezőgazdasági
és Kereskedelmi Kft. a pékségükben készített mézeskalács angyalka figurával
egészítette ki. A karácsonyi ajándékokat Botos Imre Ádám intézményvezetőnek
Lengyel Lívia bv. alezredes és Lakatos Antal bv. alezredes adta át.

Mikulásnapi ajándékozás – Jóvátétel Pálhalmán
A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Mélykúti egységének fogvatartottjai a Jószolgálati Ott
hon Közalapítvány két helyszínén a Napközi Otthon
és Támogató Szolgálat, illetve Ápoló- és Átmeneti Ott
hon lakóinak kedveskedtek mikulás műsorral és saját
készítésű ajándékkal. Az EFOP - 1.3.3. „A fogvatartottak
reintegrációja” programban tíz női fogvatartott szerepelt.
Az elítéltek a mesedarabot több hétig gyakorolták. A
darab betanításában a Pannon Oktatási Központ tanárnője
nyújtott segítséget.

Tartós élelmiszert
adományoztak
a fogvatartottak
Kaposváron
Kaposvári fogvatartottak gyűjtöttek tartós élel
miszert a rászorulóknak. A közösségi adományt
egy, az intézet jóvátételi programjában részt vevő
elítélt adta át ünnepélyes keretek között 2019.
december 18-án a Magyar Vöröskereszt Somogy
Megyei Szervezete képviseletében megjelent
Gyarmati László szakmai vezetőnek. 2019-ben
435 darab (45 kg) konzerv került a dobozokba,
mellyel a rossz szociális helyzetben lévőkön
próbáltak segíteni a fogvatartottak. Első ízben
még 2009-ben, egy Bibliaismereti vetélkedő
kapcsán kezdeményeztek a fogvatartottak gyűj
tési akciót.
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Börtönben készült alkotások díszítik a szegedi
szociális intézményeket
Olajfestményeket, grafikákat és cérnaképeket készítettek a
Szegedi Fegyház és Börtönben büntetésüket töltő elítéltek.
A karácsonyi ajándéknak szánt alkotásokat december
2-án vette át Zsótér Ágnes, a Szegedi Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény igazgatója a Csillagbörtön dísztermében.
Az ajándékozás ötletgazdája egy börtönbüntetést töltő
elítélt volt, aki régóta készít szabadidejében cérnaképeket.
A jóvátétellel kapcsolatban a következőket fogalmazta meg:
„Azt gondolom, nem lenne jó dolog ennyi év után a sértettem
hozzátartozójának egykori érzelmeit, sérelmeit, fájdalmát
megbolygatni és felszínre hozni azáltal, hogy bármiféle
módon felkeresem őt. Ezért jutott eszembe az, hogy egy
gyermek vagy szociális intézményt kellene megcélozni
ezzel a programmal, ahol szívesen fogadnák az elítéltek
által készített alkotásokat. A jóvátételi program ötletével
az újonnan kinevezett EFOP tanácsadóhoz fordultam, aki
szívesen segített a kivitelezésben és megszervezésben.”
Tóth Marica EFOP tanácsadó felhívásához csatlakozott
még három fogvatartott rajzokkal és olajfestményekkel, így
összesen negyven alkotás gyűlt össze december elejére,
amelyek Szegeden már a Családok Átmeneti Otthonát,
idősotthonokat és hajléktalanszállókat díszítenek. Az ün
nepélyes átadás az EFOP 1.3.3-16-2016-00001 azonosító
számú „Fogvatartottak reintegrációja” kiemelt projekt
Jóvátételi programjában valósult meg.

Adni öröm
A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben szabad
ság
vesz
tésüket töltő elítéltek ajándékokat készítettek az EMMI Speciális
Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola Zala
egerszegi Gyermekotthonának lakóinak: húsz elítélt közel három
hónapon keresztül készítette azokat a kézműves ajándékokat,
melyet a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet tisztjei juttattak
el az intézmény számára. Összesen 50 „cipős doboznyi” meglepetés
készült, melyekbe kivétel nélkül kézműves ajándékok kerültek,
figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait és érdeklődési
körét. Az átadáson a gyermekotthon lakói karácsonyi műsort
mutattak be, illetve nevükben nevelőik, valamint az intézmény igaz
gatója mondott köszönő szavakat.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. ezredes
Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara
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: Gleenart Grafika Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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Zárkaszentelés
Debrecenben
A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben évek
óta kialakult szokás, hogy év elején a görögkatolikus egyház
parókusa Zolcsák Miklós megszenteli a zárkákat és közösségi
helyiségeket. Ezt minden évben nagy örömmel fogadják a
fogvatartottak és az intézetben dolgozók. Jó érzés áldással
újat kezdeni, az új esztendő küszöbén.

Ismét megrendezték
a bibliaismereti versenyt
a szekszárdi börtönben
A Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Ma
gyarországi Szervezete közös programjának, a bibliaismeretei
vetélkedőnek már több mint egy évtizedes hagyománya van.
A megmérettetésben ismét részt vettek a Tolna Megyei Bünte
tés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai is. A vetélkedő ismeret
anyagát a Zsoltárok könyve 26-50. fejezete, valamint a János
írása szerinti evangélium képezte. A bibliaverseny első három
helyezettje jutalomban részesült.

Püspöki istentisztelet
a karácsony jegyében
December 23-án rendezték meg az immár hagyománynak számító karácsonyi
szentmisét a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III-as számú objektumának
konferenciatermében. Az eseményen a száz önkéntesen jelentkezett fogvatar
tottal együtt imádkozott a személyi állomány egy része is. Az ünnepi istentisz
telet meghittségét fokozta, hogy a szentmisét Mohos Gábor kinevezett illiturgi
címzetes püspök, esztergomi-budapesti segédpüspök celebrálta. A püspök úr
szavai a szeretetről, a megbocsátásról és az egyenlőségről reményt adott a
fogvatartottaknak arra, hogy a szabadulásuk után nekik is lesz részük ezekben.
Az ünnepi szertartáson résztvevő fogvatartottak gondolatai a következők vol
tak: „Amióta bekerültem a börtönbe, minden évben részt vettem a karácsonyi
istentiszteleteken, mivel nagyon meghitt együtt imádkozni a sorstársakkal és
a felügyelettel. Jó érzéssel tölt el, hogy a vezetőség tagjai között is vannak
hívők, akik ugyanabban hisznek, mint mi. Istenben”. „Nagyon tetszettek püspök
úr szavai arról, hogy milyen fontos a szeretet és az összetartás. Hogy a lelki
falakat és akadályokat le lehet bontani, ha az Úrral vagyunk”. „A börtönön belül
tapasztalja meg igazán az ember, hogy kint a karácsony az ajándékok beszer
zéséről és a rengeteg készülődésről szól, ezért gyakran hajlamosak vagyunk
elsiklani az igazi üzenete mellett, ami a szeretet és az „ottlét”. Idebent nem az
ajándékok dominálnak, hanem az egymás sorsában való osztozkodás. Különös,
hogy az élet olyan emberekkel hozott össze bennünket, akikkel a mindennapi
életben nem találkoztunk volna a különböző iskolai végzettség vagy társadalmi
státusz miatt, mégis most belekerültünk egymás karácsonyába”.

18

2020. FEBRUÁR

Börtönújság

Börtön és hit

Börtöncursillo
Solton
Az Állampusztai Fegyház és Börtön solti objektumában
szervezetek börtöncursillos foglalkozást fogvatartot
taknak 27 elítélt részvételével tavaly októberben. A
cursillót a katolikus egyház szervezi, a program veze
tői világi keresztények – az intézetben a három napos
áhítatnak a végén a fogvatartottak Isten üzenetével
feltöltődve tértek vissza társaikhoz. A résztvevő elítél
tek mind a bibliakör tagjai voltak, akik a lelkigyakorlat
után társaiknak is továbbadták a hallottakat és tapasz
taltakat. A foglalkozásokon több éve részt vevő Z.T
fogvatartott saját szavaival így írta le a cursillót: „Im
már hatodik alkalommal találkozhattunk önmagunk
kal, Istennel és embertársainkkal, mintha csak erre a
pillanatra vártunk volna egész fogvatartásunk alatt”.
A bevezető rollótól a zárásig civil előadók, világi-, és
egyházi vezetők, valamint fogvatartottak tartottak fel
váltva előadásokat. A három nap alatt a „szeretet”,
a „nyugodj meg”, a „békülj meg”, a „bocsáss meg”,
a „teljes legyen a boldogságod” kulcskifejezésekké
váltak. A főbb előadások és foglalkozások „az ismerd
meg magad”, „a tékozló fiú”, „a jámborság”, „az ide
ál”, és „a kegyelmi élet” témakörben zajlottak. Végig
jelen volt a tanulás, az imádkozás, és gyakori vendég
volt a jókedv, a humor, és a vidámság. A cursillo mot
tója János evangéliumából a következő volt: „Én nem
ítéllek el, menj és többé ne vétkezz.”

Adventi beszélgetés
Az adventi ünnepi időszakhoz kapcsolódóan 2019. december 19-én tiszte
letét tette a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben
Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát. Az intézet munkatársai és a fog
vatartottak jelenlétében beszélt az adventi készületről, a karácsony ünne
péről, valamint hitet erősítő személyes élményeiről. Hangsúlyozta, hogy a
karácsonyi készülődésnek van egy külső és egy belső része is. Ez utóbbi
jelentősebb, mert bármilyen drága ajándékot is veszünk, csak akkor lesz
értéke, ha szívből adjuk. Elmondta, hogy egy „börtönkarácsony” sosem lesz
olyan, mintha otthon, a szeretteikkel ünnepelnének, de meg kell próbálni
megteremteni a békét, letenni a nézeteltéréseket, és szeretetben megélni
az ünnepeket.

Istentisztelet a Hajdú-Bihar
Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben
A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Esperese, Vad Zsig
mond immár tizedik alkalommal látogatott el advent alkalmából a HajdúBihar Megyei Intézetbe a gyülekezet 10 tagú zenekarával 2019. december
19-én. Mintegy 50 fogvatartott és a jelenlévő személyi állomány tagjai hall
gatták meg az adventi üzenetet és karácsonyi örömhírt. A zenekar csodála
tos énekekkel feledtette el a résztvevőkkel, hogy börtönben vannak. Az ün
nepség végén a református egyház ajándékait vehették át a fogvatartottak.

Az egri érsek tartotta a karácsonyi
szentmisét a börtönben
A hagyományokhoz híven 2019-ben is Dr. Ternyák Csaba egri érsek tartotta a karácsonyi
szentmisét a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A főpásztor prédikációjá
ban a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Szentbeszédében elmondta: „A kará
csony egyik legfontosabb üzenete, hogy mindenkiben megvan a lehetőség a változásra.
Isten segít minket abban, hogy jó úton járjunk, hogy el ne bukjunk.” Az ünnepi szentmisén
női és férfi fogvatartottak egyaránt részt vehettek, de a mise nyitva állt a személyi állo
mány tagjai előtt is. Az intézet vezetői mellett jelen voltak a helyi hatóságok vezetői is. A
fogvatartottak misére történő lelki felkészítését Aklan Béla evangélikus lekész végezte.
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„Harmatozzatok égi
magasok”
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben
immár öt éve hagyomány, hogy advent idején minden jelentkező
fogvatartott részt vehet a hajnali Roráték valamelyikén. Ez a szertar
tás kifejezetten a karácsonyvárás időszakának jellegzetes liturgikus
alkalma. Maga a kifejezés a kezdő szaváról kapta a nevét. A „Rorate
coeli de super” magyar fordítása: Harmatozzatok égi magasok.
Mivel Szűz Mária tiszteletére mondják ilyenkor a szentmisét, ezért
„Angyal-, vagy Aranyos misének” is mondja a népnyelv. Ennek az
időszaknak a hajnali sötétség az egyik jellemzője. Ilyenkor még in
kább vágyunk a fényre. Szó szerint és átvitt értelemben is várjuk a
világosságot. A világ Megváltóját, a Világ Világosságát, Jézus Krisz
tust. A liturgia olvasmányai és énekei mind ezt tükrözik. A Rorátékat
Nagy Imre börtönlelkész tartotta.

Érseki szentmise Kalocsán
Immár huszonegyedik alkalommal celebrált karácsonyi szentmi
sét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a Kalocsai Fegy
ház és Börtön fogvatartottjainak 2019. december 20-án, melyen
jelen voltak a helyi társszervek képviselői és a város vezetői is.
A mise kezdetén megjegyezte, hogy semmi sem állandó, hiszen
az elmúlt évekhez képest már nem csak nők, hanem férfi elítél
tek is nagyszámban hallgathatták meg a karácsony üzenetét.
Reményt és hitet adva a résztvevőknek hangsúlyozta, hogy Is
ten mindig velünk van, vele semmi nem lehetetlen. A szentmise
végén a fogvatartottak kézzel készített keresztszemes hímzés
sel készült karácsonyi ajándékkal köszönték meg Dr. Bábel Ba
lázs érsek bátorító szavait és imáit, egyben áldott karácsonyt is
kívántak a jelenlévőknek.

Karácsonyi szentmise a
székesfehérvári börtönben
Szentmisét tartott Spányi Antal megyéspüspök az adventi ünnep
körhöz kapcsolódóan a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végre
hajtási Intézet székesfehérvári objektumában december 23-án. A
püspök immár hagyományosan a húsvéti és az adventi ünnepkör
kapcsán celebrál szentmisét a fogvatartottaknak. A liturgián részt
vettek az intézmény munkatársai és mintegy 40 fogvatartott. „Elér
kezik az az ünnep, amely mindenkinek hirdeti: közel van hozzánk
az Úr. Isten Fia megszületett barlangistállóban. Ez az ünnepi ese
mény sok érzelmet felhoz bennünk” – kezdte a szentmisét a me
gyés püspök. „Isten szeretett gyermekei vagyunk, újra és újra el
fogad minket. Karácsonykor éljük meg ezt a szeretetet ezek között
a sajátos körülmények között, amikor lélekben vehetjük csak ma
gunk köré szeretteinket” – mondta. A szentmise után Tornyai Gábor börtönlelkész személyes ajándékul egy karácsonyi jókívánság
kártyát adott át a fogvatartottaknak. Spányi püspök úr elmondta,
hogy örömmel fogadta el a meghívást, hiszen fontosnak tartja, hogy
a bv. intézetekben elhelyezettek számára is lelki vigaszt nyújtson,
és hogy részvételével támogatni tudja azokat, akik Isten segítségé
vel változtatni akarnak életükön.
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„A szeretet nincs
megbilincselve” – Varga László
megyéspüspök karácsonyi
üzenete
Varga László megyéspüspök tartott karácsonyi szentmisét a fogvatartottak
nak a kaposvári börtön kápolnájában 2019. december 26-án. A megyéspüs
pök a 90-es években a Szent Imre-templom plébánosaként önkéntes ige
hirdetést vállalt a börtönben. A Szentmisén felidézte paptársa gyilkosával
történt személyes találkozását hangsúlyozva a megbocsátás fontosságát
és a Szentlélek megváltó erejét, amely mindenki számára elérhető. A misén
Csertán Dániel katolikus pap segédkezett, aki heti 20 órában dolgozik bör
tönlelkészként az intézetben. A püspök a Szentmise végén mindenkit arra
biztatott, hogy élete során olyan döntéseket hozzon, amely békét és örömet
teremt a saját és embertársai életében is.

Karácsonyi szentmise
a fogvatartottaknak
Szombathelyen

A Szent Márton
Társulat ajándéka
a Szent Jobb
Lator Kápolnában
Szegeden
Ünnepre hangolva címmel verses zenés összeállí
tást mutatott be a Szegedi Fegyház és Börtön kápol
nájában december 14-én a Szent Márton Társulat.
A 2013-ban alakult együttes Szegeden az Advent
jegyében készült műsorukat mutatta be a katolikus
kápolnában. Juhász Tibor börtönlelkész elmondta,
hogy a fogvatartottak nagy érdeklődéssel, szere
tettel fogadták a Kunszentmártonból érkezett fiata
lok előadását, akik mindezt önkéntes alapon vég
zik, fizetést vagy bármilyen anyagi juttatást nem
kérnek érte.

Dr. Székely János megyés püspök december 22-én karácsonyi szentmisét
mutatott be a fogvatartottaknak a Szombathelyi Országos Büntetés-vég
rehajtási Intézet színháztermében. Hangsúlyozta, hogy békében élni, adni
másoknak és nem követelni, ez az egyik legfontosabb üzenet, amelyet
minden embernek meg kell szívlelnie. Közel hetven fogvatartott hallgatta
szavait, akik fegyelmezetten és áhítattal vettek részt a szertartáson. A
szentmise bemutatását Dr. Stift Zoltán Angelico atya és Tömő János bör
tönlelkészek segítették. Azok a fogvatartottak, akik elvégezték szent
gyónásukat, áldozhattak is. A szentmisét követően püspök úr minden
megjelent fogvatartottnak egy szentképet ajándékozott, és áldott kará
csonyt kívánt.
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A REINTEGRÁCIÓ
HÍREI

Szakácsvizsga Állampusztán
A Széchenyi 2020 programban megvalósuló EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú “Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projektben
az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben 900 órás
szakács szakmaképzést tartottak az elítélteknek. A 2019. október 17-ig
tartott képzést húsz fogvatartott kezdte el, aki közül tizenheten sikeresen
levizsgáztak. A vizsga egy központi írásbeliből, egy gyakorlati, illetve
szóbeli vizsgából állt. Az akadályokat sikerrel vevők OKJ-s szakács
bizonyítványt kaptak. A vizsgán egy három fős központilag kirendelt
vizsgabizottság előtt adtak számot tudásukból az elítéltek, akik a képzésen
többek között élelmiszerismeretet, szakmai idegen nyelvet, ételkészítési
ismereteket is elsajátítottak. A gyakorlati vizsga során előételből, főételből,
és desszertből álló menüt kellett készíteniük, és azt tálalni a bizottság elé.

Levizsgáztak
a járdakövezők
Újabb 14 fogvatartott szerzett kerti járdakövező képe
sítést a Budapesti Fegyház és Börtönben a KözépMagyarország régióban megvalósuló „Fogvatartotti
reintegrációs program” segítségével. A 200 órás
szakmaképzésbe bevont fogvatartottak 2019 októ
ber végén tettek zá
róvizsgát. A munkaerőpiaci
igé
nyekhez igazított, gyakorlatorientált tanfolyam
a Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. köz
reműködésével valósult meg.

Állatgondozói szakmát
szereztek a fogvatartottak
Az Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. szervezésében tíz
fogvatartott vett részt állatgondozói képzésen, ahol 180 óra elmélet és 220
óra gyakorlati oktatásban részesültek. Az elméleti és gyakorlati részből
álló vizsga öt tagú biztosság előtt zajlott. A képzettség megszerzésével a
kft. állattartó telepein dolgoznak a fogvatartottak, és ezzel a végzettséggel
szabadulásuk után is vállalhatnak majd munkát. A tanulmányok során az
állattartás elméleti ismereteit, az állatok gondozását, tartástechnológiát,
takarmányozást tanultak a résztvevők, valamint tapasztalatot szereztek
az állattartás gépeinek működtetésében, karbantartásában, a környezet-,
tűz- és munkavédelmi előírások betartásában.
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Sikeresen vizsgáztak
a péktanfolyam hallgatói
az Annamajori Kft.
sütőüzemében
Sikeresen levizsgáztak
a debreceni fogvatartottak
Sikeresen vizsgáztak a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet szobafestő tanulói novemberben. A végzősök a börtön
falain belül adtak számot tudásukról. A hiányszakmának minősülő
szobafestésből az OKJ-s bizonyítványt adó 480 órás képzés
elvégzése után tizenhatan tettek sikeres vizsgát.

Tizenhét fogvatartott tett sikeres sütőipari és gyorspékségi
gyakorlati vizsgát november 8-án Baracskán az EFOP1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú „Fogvatartottak
reintegrációja” című kie
melt projekt keretén belül
megvalósult 320 órás szakmaképzés után. A képző
intézmény a Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. volt,
az oktatások és a vizsga helyszínét a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai
objektuma mellett működő, az elítéltek foglalkoztatását
biztosító Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi
Kft. korszerű sütőüzeme biztosította. A vizsgát az
élelmiszeripari szakemberekből álló négyfős bizottság
elnöke nyitotta meg, melyet követően a fogvatartottak
tételt húztak. A tételekben meghatározták, hogy a
vizsgázó végezze el a tésztafeldolgozás műveleteit,
a kelesztést és sütést, amire összesen 210 perc állt
rendelkezésükre. A vizsgafeladatok között szerepelt
például dúsított kifli, túrós táska, kakaós csiga, sajtos
pogácsa, valamint korpás formakenyér elkészítése. A
termékek a megadott időn belül elkészültek, majd a
vizsgázóknak be kellett számolniuk a bizottság tagjai
előtt az elvégzett munkafolyamatról, illetve bemutatták
az általuk elkészített pékárut. A vizsgabizottság a
szóbeli felelet, valamint az elkészült pékáru minősége,
súlya, külleme alapján értékelte a fogvatartottak
teljesítményét. Igazán gyakorlott munkásokkal talál
koztak itt a vizsgáztatók, hiszen a fogvatartottak
mindegyike az Annamajori Kft. pékségében dolgozik,
ahol gyakorlati tudásukat esetenként már több éve
gyarapítják.

Intézménytakarító
OKJ vizsgát tettek a
Kalocsai Fegyház és Börtön
fogvatartottjai
Újabb szakmaképzés zárult 2019. november 26-án a Kalocsai
Fegyház és Börtönben, ahol tizenkilenc fogvatartott vett részt
az intézménytakarító szakmaképzés záróvizsgáján. A Széchenyi
2020
programban
megvalósuló
EFOP-1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú “Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt
projekt képzésében elsősorban azon fogvatartottak vehettek
részt, akik öt éven belül szabadulnak, tehát a közeljövőben
szembesülnek a visszailleszkedés nehézségeivel. A résztvevők
egy jobb jövő reményével, lelkesedéssel tele kezdték meg
tanulmányaikat szeptemberben a 160 órás gyakorlati és elméleti
képzést is magába foglaló képzésen. A tanulók sikeres vizsgájuk
után OKJ bizonyítványukat a Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.
képviselőjétől vehették át.
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Lezárult EFOP-képzések
Pálhalmán
A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet férfi és női
fogvatartottjainak hét OKJ-s végzettséget – két szobafestő,
vendéglátó ipari eladó, bevont elektródás ívhegesztő, állatgondozó,
két textilszínező- és tisztító – adó, és két betanító jellegű –
kerti járdakövező, textiltermék összeállító – képzést tartottak
tavaly novemberig. Az EFOP–1.3.3-16-2016-00001 azonosító
számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt keretében
megvalósuló gyakorlatorientált képzések helyszíne több esetben
a Pálhalmai Agrospeciál Kft. munkaterülete volt. Fenti időszakban
a záróvizsgákon összesen százhuszonegy fogvatartott szerzett
piacképes végzettséget, amely a szabadulást követően növeli
elhelyezkedési esélyeiket, elősegíti társadalmi reintegrációjukat.

Újabb fogvatartottak
szereztek OKJ-s szakmát
Sátoraljaújhelyen
Sikeres hegesztő vizsgát tett a Sátoraljaújhelyi
Fegyház és Börtönben októberben az a tizenhét
fogvatartott, akik részt vettek a tavaly márciusban
megkezdődött EFOP–1.3.3-16-2016-00001 azono
sító számú “Fogvatartottak reintegrációja” nevű
kiemelt projektben szervezett 960 órás hegesztő
tanfolyamon. A szakmaképzést a SZTÁV Felnőttkép
ző Zrt. szervezte, ahol a fogvatartottak elméleti és
gyakorlati síkon sajátították el a hegesztési technikák
alkalmazásának módját, megismerhették a különböző
eljárások közötti külön
bségeket és a szakemberek
számára fontos háttérinformációkat. Az oktatás
során nagy hang
súlyt fektettek a munkavédelmi
és tűzvédelmi előírások megismerésére is. A fog
va
tartottak kivá
lasztásánál fontos szempont volt
a szakképzetség hiánya mellett, hogy sza
ba
du
lásuk után az elsajátított hiányszakmában a
kar

janak is dolgozni. A bizonyítvány kiosztása után
hét fogvatartott szakmunkásként dolgozhat a Sátor
aljaújhelyi Fegyház és Börtönben, míg a többieknek
a szabadulásukig hátralevő időre a környező
intézetek adnak munkalehetőséget

Újabb női elítéltek állhattak munkába a veszprémi
börtönben
A veszprémi börtönben újabb női fogvatartottak állhattak munkába. A varrodában dolgozó tizenkét nő több mint fele
a börtönben szervezett másfél éves képzésben szerzett női szabó szakmát, illetve egy rövidebb tanfolyamon textiltermék
összeállító részképzettséget. A munkába állított elítéltek a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. megrendelése alapján varrnak
formaruhákat fogvatartottaknak.
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Asztalosipari szerelő
szakmaképzés záróvizsga
Sopronkőhidán
Tizenhat fogvatartott szerzett OKJ-s képesítést az EFOP–1.3.3-16-201600001 azonosító számú „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt
projekt segítségével megvalósuló asztalosipari szerelő szakmaképzésben a
Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben november végén. A szakképzettséget
igazoló bizonyítvánnyal a résztvevők képesek lesznek többek között
faipari alapszerkezeteket készíteni, szerelési dokumentációt értelmezni,
asztalosipari alapszerkezeteket, és épületasztalos szerkezeteket szerelni,
valamint nyílászárókat beépíteni.

Célkeresztben a
kompetenciafejlesztés
Együttműködési megállapodást kötött tavaly októberben a Zala
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Szövetség az Életen Át
Tartó Tanulásért. A Nyitott Tanulási Központok Hálózata országos
pályázati programjában 2021 végéig iskolarendszeren kívüli kép
zéseken vesznek részt az intézetben szabadságvesztésüket
töltő elítéltek, melyek során olyan kompetenciák elsajátítására
lesz lehetőségük, melyek segítik őket a szabadulásukra való
felkészülésükben, jövőképük tervezésében, valamint a későbbi
sikeres reintegrációjukban. Minden résztvevő számára összesen
120 óra időkeretben angol, német és orosz nyelvtanfolyamok,
informatikai képzések és iparági programok biztosítják a folyamatos
fejlődés lehetőségét. Az oktatáson kívül hangsúlyos szerepet kap
a szemléletformálás, a Lifelong learning (Élethosszig tartó tanulás)
fontosságának hangsúlyozása és megismertetése. A projekt az
Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával valósul meg.

Szakmunkásvizsgák kezdődnek
Szegeden
Február elején kezdődnek az elméleti, gyakorlati és szóbeli vizsgák az
asztalos és a férfiruhaszabó tanulóknak az elítéltek szakmaképzését és
foglalkoztatását szervező Nagyfa-Alföld Kft. üzemcsarnokaiban a Szegedi
Fegyház és Börtön szomszédságában. A szakmát tanuló elítéltek két évvel
ezelőtt ültek iskolapadokba és álltak a munkaasztalokhoz, hogy OKJ-s
bizonyítványt szerezve a kft. üzemeiben, majd szabadulásuk után a civil
életben helyezkedhessenek el szakmunkás órabérért. A közel harminc
tanuló hetente három napon át az elméleti oktatást követően a gyakorlatban
sajátította el a szakmát. A tanulók először írásban, majd gyakorlatban, végül
szóban vizsgáznak. Az utóbbi években a szakmák vizsgabizottságainak
elnökei mindig elégedettek voltak a vizsgázók teljesítményével – az egyik
osztály átlaga 4,3 volt. 2019-ben közel nyolcvanan szereztek szakmunkás
bizonyítványt a Nagyfa-Alföld Kft.-nél többek között villanyszerelő, asztalos,
kőműves, szobafestő és kertész képzésen.
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Szakácsok lettek
a fogvatartottak
Sikeresen teljesítette 15 fogvatartott a szakács
szakmaképzés záróvizsgáját a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, melynek tanfolyama tavaly
augusztusban indult az EFOP 1.3.3-16-2016-00001
azonosító számú „Fogvatartottak reintegrációja” nevű
kiemelt projekten belül. A program célja az elítéltek
és a letartóztatottak társadalmi és munkaerőpiaci
reintegrációjának erősítése, azaz a szabadulás utáni
foglalkoztatás feltételeinek a megteremtése. A projekt
részeként a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben
elméleti és szaktantermi elemeket is tartalmazó
900 órás szakács szakmaképzés indult 15 fő
fogvatartottnak 2019. július 2-án. Az elméleti képzésen
a fogvatartottak az ételkészítési, gazdálkodási, és
az élelmiszerbiztonsági alapis
mereteket tanulták
meg. A képzés része volt egy 112 órás angol nyelvi
képzés is, melyet modul
záró vizsgával zártak. A
most teljesített írásbeli és szóbeli vizsgára az elmúlt
hat hónapban tanultakból kellett felkészülniük, azaz
matematika és munkaszervezési témákról is számot
kellett adniuk az élelmiszerismeret, szakmai idegen
nyelv és ételkészítési ismeretek tantárgyak mellett. A
vizsga alkalmával a fogvatartottak 3 fős központilag
kirendelt vizsgabizottság előtt adtak számot tudá
sukról. A vizsgabizottság elismerését fejezte ki
Nagy György mesterszakácsnak, aki a rövid idő
ellenére is hasznos, piacképes tudást tudott átadni a
fogvatartottaknak – többek között a szuvidáció
trükkjeit is bemutatta nekik. A gyakorlati vizsgán
az elítélteknek előételből, főételből, és desszertből
álló menüt kellett készíteni és megfelelően tálalni
a bizottság előtt. A képesítés megszerzését OKJ-s
bizonyítvány igazolja, melynek feltétele mindhárom
vizsgarész sikeres teljesítése volt. A szakmaképzés
sikeresen zárult, így mind a 15 fogvatartott átvehette
bizonyítványát. A fogvatartottak tudásukat a fog
vatar
tási idejük alatt gyakorlati idővel tovább bővítik, hiszen
mindenki azonnal álláslehetőséget kapott a konyhán.

Főiskolások vizsgáztak
Szegeden
A Szegedi Fegyház és Börtönben a Pécsi Püspöki Hittudományi
Főiskola levelező tagozatán öten vizsgáztak január közepén. A
pécsi főiskola ötödik évfolyamos hallgatóinak dogmatörténetből és
az újszövetségből kellett számot adni tudásukból. A tervek szerint
mind az öt hallgató az idén, vagy jövőre államvizsgázik. Az országban
elsőként a Szegedi Fegyház és Börtönből jelentkezhettek elítéltek
főiskolára a kilencvenes évek közepétől, azóta már 5 felsőoktatási
intézményben szerezhettek diplomát a jól teljesítők. A főiskolai
tanárok a konzultációt és a vizsgákat is a börtön iskolakörletén tartják.
A legtöbb főiskolás munka mellett tanul.
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Elkészült az új konyha
a szolnoki börtönben
A szolnoki börtön konyhájának teljes felújításában külső vállalkozó
bevonása mellett huszonegy fogvatartott két műszakban 6481
munkaórában vett részt szeptember közepétől. A két hónap alatt
356 négyzetméter falburkolat cseréje, csempézése és javítása, 576
négyzetméter fal festése, 194 négyzetméter aljzat lebetonozása és
burkolása valósult meg. A korszerű konyha felszerelése gyarapodott
egy kombinált pároló sütővel, egy hatrózsás nagy konyhai gáz
tűzhellyel, két gázzsámollyal, egy egyetemes konyhagéppel,
valamint több nagy konyhai mosogatóval, polcokkal, és egyéb
konyhai felszerelésekkel. A felújítási munkálatoknak köszönhetően
egy minden követelménynek megfelelő, korszerű eszközökkel
felszerelt konyha készült el november 15-én.

Befejeződött
a nyíregyházi börtön
felújítása
A nyíregyházi börtön felújításának munkálatai – a Bv.
Holding kezdeményezésére, fogvatartotti munkaerő
bevonásával, az intézet költségvetési munkáltatásában
– tavaly szeptemberben kezdődtek el. Első lépésként
az intézet utcára néző homlokzatán végeztek vakol
at
javítást, szigetelést, festést, stukkójavítást és bádo
gozást. A repedéseket, lyukakat betömítették, az abla
kon lévő rácsok új színt kaptak. A fal fő színe fehér lett,
melyet szürke színnel tettek kicsit látványosabbá. A
munkálatokkal gyors ütemben haladtak. A homlokzati
rész befejezését követően december közepére az intézet
két oldala, majd a belső udvar és a bástyafal is megújult
a dolgozók és a fogvatartottak kezei által.

Új ablak került a kaposvári
börtön zárkáiba
Energiatakarékos ablakokra cserélték a régi, korszerűtlen nyílás
zárókat a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletein.
A tavalyi év során a régi épület elavulttá vált fa nyílászárói
helyett esztétikusabb, korszerűbb, hőszigetelt ablakok kerültek a
zárkákba. A munkálatokban civil szakemberek mellett az intézetben
foglalkoztatott fogvatartottak is részt vettek. Az elhelyezési körül
mények javítása érdekében a zárkák berendezési tárgyait és
falazatát is felújították az intézet saját költségvetéséből. A közel 6
és fél millió forintos beruházás fele részben a Belügyminisztérium
„Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fej
lesz
tések pénzügyi támogatására” kiírt energetikai pályázaton
elnyert összegből, emellett a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága központi forrásából és a kaposvári börtön költ
ségvetéséből valósult meg.
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JÁTÉKOS
1. Nagyon könnyű
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2. Könnyű

Rejtvény

3. Közepes

4. Nehéz

5. Nehéz

6. Nagyon nehéz

SUDOKU
A rejtvény szabálya: Minden egyes
sorba, oszlopba és kockába írjon egy
számot 1-től 9-ig úgy, hogy soronként,
oszloponként és kockánként csak egyszer használ fel egy számot. A Soduku
feladványt akkor fejti meg sikeresen, ha
ez a feltétel hiba nélkül teljesül.

KERESZTREJT VÉNY
A keresztrejtvény megfejtése Quintus Horatius Falccus egyik idé
zete. Horatius Falaccus (Kr. e. 65. – Kr. e. 8.) római költő volt. Egy
dél-itáliai kisvárosban, Venusiában született, apja felszabadított
rabszolga volt, aki felszabadítása után Rómába költözött, ahol
ingatlanközvetítőként tevékenykedett. Az így keresett pénzéből
fiát a legjobb tanítókhoz küldte. Kr. e. 45 körül Horatius filozófia
tanulmányokat folytatott Athénban. Caesar meggyilkolásakor
csatlakozott Brutus és társai közé. Részt vett Kr. e. 42-ben a philippi
ütközetben, ahonnan elmenekült. A csata után visszatért Rómába,
ahol időközben elkobozták házukat és birtokaikat. A szegénység
hatására verseket írt (Episztolák 2. 50-52). Később írnokként dolgo
zott az államkincstárnál. Először görögül kezdett verselni (Szatírák
1, 10, 31-35), később latinul folytatta. Vergilius támogatásával a
híres művészetpártoló, Maecenas barátjává fogadta Horatiust, és
támogatta. Ideje nagy részét Sabinumban, majd később tiburi
házában töltötte. Két hónappal támogatója, Maecenas halála
után halt meg Rómában. Testét Maecenas mellé temették.

ÉGSZÍNKÉK

JÚNIUS
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