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ad erőt az újrakezdéshez
Karácsonyi kifestővel lepték meg gyerekeiket és unokáikat az OKJ-s könyvkötő szakképzettséget már 

megszerző, és a képzésen jelenleg is részt vevő elítéltek a Váci Fegyház és Börtönben. A fogvatartottak 
személyesen adhatták át a meglepetést a börtön falain belül. A családi látogatások és a szakmatanulás 

ad nekik erőt az újrakezdéshez.

– A börtön nyomdájában kezdtem el dolgozni a büntetésem 
megkezdése után, ami jó alapot adott ahhoz, hogy belevágjak 
a könyvkötő szakma kitanulásába is – mondja Molnár Sándor. 
A 45 éves férfi  a Váci Fegyház és Börtön kétéves OKJ-s 
könyvkötő képzését végezte el sikeresen. – Úgy hiszem, 
hogy Isten mindenki életét meghatározza. Segített abban, 
hogy tovább tudjam képezni magam a börtön falain belül, és 
tíz év múlva is segítségemre lesz, hogy szabadulásom után a 
rácsok mögött megszerzett tudás segítségével el tudjak majd 
helyezkedni – vallja. 
Sándor szívéhez a keménytáblás kötészet áll a legközelebb. 
Elítélt társaival az ünnepek előtt egy karácsonyi kifestőt 
készítettek el, amit a fogvatartottak családi látogatáskor a 
börtön falain belül személyesen, vagy csomagban juttathattak 
el szeretteikhez. – Sajnos már két éve nem találkoztam 
személyesen a szeretteimmel, mivel messze laknak a börtöntől 
és az utazást nem nagyon engedhetik meg maguknak. De 
ezt is egy próbatételnek fogom fel. Most az a dolgom, hogy 
türelmes legyek addig, amíg újra nem tudok találkozni velük. 
Van egy 9 éves fi am, neki a postán keresztül juttattam el a 

karácsonyi kifestőt. Levélben és telefonon 
tartjuk a kapcsolatot. Éppen a minap kaptam 
levelet az élettársamtól, amiben azt írja, 
hogy a fi am nagyon örült a kifestőnek. Egy 
levéllel is lehet erősíteni az egymás közötti 
kapcsolatot, hiszen nincs időkorlátja, és 
az ember néha a gondolatait is jobban ki 
tudja fejezni írásban. Én szeretek levelezni a 
szeretteimmel – magyarázta.
Sándor nem csak készíteni szereti a 
könyveket, az olvasást sem veti meg. – A 
Biblián és a vallásos történeteken kívül 
leginkább regényeket kölcsönzök ki a 
börtönkönyvtárból – mondta. Úgy gondolja, 
hogy a könyvolvasás az egyre digitalizáltabb 
világ ellenére sem megy ki soha a divatból – 
így szakmájára is mindig lesz majd kereslet. 
Mivel még tíz éve van a szabadulásig, Sándor 
ezt az időt is hasznosan szeretné eltölteni a 
rácsok mögött. – Szeretnék leérettségizni 

a börtönben, és érdekel a szintén itt 
kitanulható villanyszerelő és festő szakma 
is. Ezek mind hasznosak, hiszen már most 
tudom, hogy a lakóhelyem környékén 
nagy igény van ezekre a mesterségekre. 
Szabadulásom után Isten segítségével és 
a megszerzett tudással meg tudom majd 
mutatni, hogy nem ugyanaz az ember 
vagyok, aki egykor bekerült a rácsok mögé. 
Amit elkövettem, azzal szembe kell néznem 
úgy, hogy folyamatosan képzem és 
fejlesztem magam. Úgy érzem, hogy ezzel 
a tudással meg tudom majd állni a helyemet 
a világban – közölte Molnár Sándor.
A 26 éves Satouf Norbert szintén részt 
vett a karácsonyi kifestő elkészítésében. 
A fi atalember még csak néhány hónapja 
kezdte el a könyvkötő képzést. 
– Minél több lábon áll az ember, annál 
jobb. Két és fél éve vagyok börtönben, 
négy év múlva szabadulok. Hasznosan 
akarom eltölteni a rácsok mögötti időt, 
ezért is jelentkeztem erre a képzésre. 
Csütörtökönként pedig angolul tanulok – 
mondta büszkén. Norbert a vágó munkát 
kedveli leginkább, karácsony előtt a 
családja is meglátogatta. 

– A karácsonyi kifestővel a 11 éves kishúgomat és a 7 éves 
unokaöcsémet leptem meg. Itt adtam át nekik az ajándékot 
a börtön külön erre a célra létrehozott helyiségében. Nagyon 
fontosak ezek a látogatások, ez ad nekem erőt a szabadulásig. 
Szerencsére a családom mindenben mellettem áll, egyedül 
apukám teszi jogosan mindig szóvá, hogy nagyon nem örül 
annak, hogy idáig jutottam. Gimnáziumi érettségim van, a 
4 húgom közül mindegyik tanul, az öcsémmel voltunk egy 
kicsit a család fekete bárányai. A beszélő azért fontos, hogy a 
családi kötelék végig szoros maradjon annak ellenére, hogy 
nem lehetek mindig velük – mesélte Norbert. 
A fi atalember le szeretné tenni a középfokú angol nyelvvizsgát, 
szabadulása után egy kicsit világot akar látni, így elsősorban 
egy külföldi munkahelyen képzeli el a jövőjét. – Mindig csak 
egy célt tűzök ki magam elé, párhuzamosan nem szeretek 
tanulni sem. Ha megszerzem a könyvkötő szakképzettséget, 
más szakmát is szívesen kitanulok majd – mondta.

Kiss Gábor Gergő

A CSALÁD ÉS A TANULÁS
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Sándor szívéhez a keménytáblás kötészet áll a legközelebb. Elítélt 

társaival az ünnepek előtt egy karácsonyi kifestőt készítettek el, amit a 

fogvatartottak családi látogatáskor a börtön falain belül személyesen, 

vagy csomagban juttathattak el szeretteikhez. 
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Karácsonyi műsor Kalocsán 
Karácsonyi műsort adtak az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai az ünnep 
előtt a kalocsai idősek otthonában. Az elítélteket több 
éve visszajáró vendégként köszöntik az otthon lakói. 
A fogvatartottak már októberben megkezdték a műsor 
kidolgozását és begyakorlását. A karácsonyi témájú műsor 
szövegét a reintegrációs tisztek segítségével tanulták 
meg. Mindkét fél várta már a programot, amely közelebb 
hozta egymáshoz az otthon lakóit és a fogvatartottakat. 
Mindannyian érezhették, hogy foglalkoznak, törődnek velük, 
készülődhetnek, örömet okozhatnak. Adnak és kapnak 
önzetlenül, ami a karácsony egyik üzenete az adventi 
időszakban. Az elítéltek ilyenkor jönnek rá: milyen nagyszerű 
másoknak örömet szerezni. Az otthon lakói süteménnyel 
várták a fogvatartottakat – ők ezzel készültek a műsorra. 
A fogvatartottak az Állampusztai Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft. felajánlásában száraztészta csomagot is 
ajándékoztak az otthonnak. Ezt a kft. idén átadott üzemében 
készítették az elítéltek.

Macikat varrtak az elítéltek 
a gyerekeknek 
A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben 
levő fogvatartottak a rászoruló gyermekeknek készítettek 
ajándéktárgyakat karácsony alkalmából. Plüss mackófigurákat 
varrtak, valamint a letéti pénzükből vásároltak édességet a 
gyerekeknek. A mackók teljes egészében kézzel készültek, 
a szabástól az összevarrásig, aprólékos, több hetes munka 
eredményeképpen. Örömmel töltötte el a fogvatartottakat, 
hogy ők is hozzájárultak 
a nehéz sorsú gyerekek 
megajándékozásához. 
A fogvatartottak által 
készített ajándéktárgyakat 
2017. december 19-én 
és 20-án adták át a 
debreceni Reménysugár 
Gyermekotthon lakóinak, 
valamint az egyik 
ideggondozó intézetben 
kezelt gyermekeknek.

Mesével, 
karácsonyi 
versekkel 
köszöntötte a 
kecskeméti SOS 
Gyermekfalu lakóit 
a Bács-Kiskun 

Megyei Büntetés-
végrehajtási 
Intézet hat elítéltje 
december 18-
án. A karácsonyi 
műsor része 
a jóvátételi 
tevékenységnek, 
hiszen a munkát 
végző elítéltek a 

keresetük egy részét ajánlották fel a falu kis lakóinak. A két 
hónapig tartó gyűjtés során a faluban lakó gyermekeknek 38 
elítélt összesen 121 ezer 800 forintot ajándékozott abból a 
pénzből, amit az elvégzett munkájukért kaptak. A felajánlott 
összegek változóak voltak, személyenként átlagosan 1000-
2000 forint felajánlás érkezett, de volt olyan elítélt is, aki 40 
ezer forinttal járult hozzá ehhez az összeghez. Az átadás egy 
díszes oklevél formájában történt meg, a felajánlott összeg 
banki átutaláson keresztül érkezik meg az SOS Gyermekfalu 
számlájára. A jóvátételi munka fontos az azt végző 
elítéltnek és a társadalomnak is: az elítélt bebizonyíthatja, 
hogy szabadulás után hasznos tagjaként helye van az őt 
befogadó közösségben. A társadalom különböző szereplői 
pedig az ilyen alkalmakkor nemcsak a börtön büntető 
intézmény jellegét, hanem az elítéltek hasznos munkáját is 
megismerheti.

Kórházban fekvőkön 
segítettek 
A karácsonyi jóvátételi 
programok részeként a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet 
fogvatartottjai a 
szolnoki MÁV Kórház 
és Rendelőintézet – az 
ünnepeket ágyban 
töltő betegeinek 
– készítettek 
ajándéktárgyakat, 
amelyeket a kórház klinikai lelki gondozója, Dénesné 
Fekete Hédi és a bv. intézetet képviselő dolgozók 
adtak át a betegeknek. A fogvatartottak textilből 
varrt karácsonyfadíszekkel és festett táblaképekkel 
kedveskedtek nekik. Ezzel járultak hozzá az élet, az 
egészség, a környezet iránti tisztelet terjesztéséhez, 
és kívántak mielőbbi gyógyulást, áldott ünnepeket a 
kórházban fekvő beteg embereknek.

Börtönőrök és elítéltek 
közösen gyűjtöttek a 
Mikulásgyárnak

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozói és fogvatartottjai, 
valamint az intézetek mellett működő szakszervezetek együtt, 
közös szervezésben vettek részt a Mikulásgyár által létrehozott 
adománygyűjtő akcióban, amely során több doboznyi tartós 
élelmiszert, gyermekjátékot és ruhaneműt sikerült eljuttatni a 
rászorulókhoz december 19-én. A fogvatartottak főleg tartós 
élelmiszereket gyűjtöttek a börtönfalakon belül, amelyek között 
konzervek és készételek voltak, a személyi állomány tagjai pedig 
ruhaneműket, édességeket, játékokat, takarókat ajánlottak fel. Az 
átadáson Fülöp András fogvatartott is jelen volt, aki jelképesen azt 
a sok-sok elítéltet képviselte, akik révén az adományok nagy része 
összegyűlt. A gyárban önkéntes segítők vették át a felügyelőktől 
és tőle a csomagokat. Fülöp András elmondta: „Megtisztelő, hogy 
itt lehetek és képviselhetem az átadáson mindazon fogvatartott 
társamat, akiknek fontos, hogy ha máshogy nem is, de így segíteni 
tudjanak azoknak, akik rászorulnak az ünnepi időszakban. A 
Mikulásgyár ismét egy jó alkalom arra, hogy bizonyítsuk az 

embereknek, a rácsok mögött is van emberség és segítő 
szándék. Nekem az a tudat, hogy segíthetünk másokon – 
akik önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe – enyhíteni 
tudja a családom és a szeretteim hiánya okozta fájdalmat.” 
– mondta.

Gyermekotthon lakóinak 
segítettek a fogvatartottak
Karácsonykor a fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon és 
Általános Iskola lakóinak nyújtottak segítséget a Budapesti 
Fegyház és Börtön fogvatartottjai. Az elítéltek saját készítésű 
képekkel, könyvekkel, megtakarításaikból vásárolt élelmiszerrel, 
édességekkel kívántak kellemes ünnepeket a gyermekotthon 
lakóinak. A veszélyeztetett helyzetű fiatalok a börtönszínházi 
társulat erre az alkalomra átdolgozott Az elrontott karácsony 
című színdarabját is megtekintették. A bűnmegelőzési 
pályázatra készített színmű apropóján a gyerekek a jó és rossz 
döntésekről, a prevencióról, a bűncselekmények elkövetésének 
elkerüléséről beszélgettek a reintegrációs tisztekkel és az 
elítéltekkel. A jóvátételi programon részt vevő egyik elítélt 
szerint nem lehet elégszer felhívni a fiatalok figyelmét a 
bűnmegelőzés fontosságára. Ő hatásosnak és eredményesnek 
érezte a jóvátételi akciót. „Jó érzés volt, hogy valóban nagy 
örömet szereztünk az átadott ajándékokkal” – mondta. A 
Budapesti Fegyház és Börtön folyamatosan részt vesz a minden 
hazai bv. intézetet érintő jóvátételi programban. A tettük 
következményeiért felelősséget vállaló elítéltek szándéka, 
hogy kezdeményezéseikkel is bizonyítsák: akarnak és képesek 
szabadulásuk után visszailleszkedni a társadalomba.

Adakozás és karácsonyi 
műsor az SOS Gyermekfalu 
lakóinak

Mikulás műsorral 
kedveskedtek az elítéltek 
A Kalocsai Fegyház és Börtön színjátszó csoportja Mikulás 
műsorral kedveskedett a dolgozók gyermekeinek.  
A fogvatartottaknak Abraka és Dabra varázslótanoncok 
történetével sikerült elbűvölni a gyermekeket, akik lelkesen 
hallgatták a mesét. A történetet két fogvatartott írta. Az előadás 
után megérkezett a Mikulás is, aki nem jött üres kézzel, 
csomagokkal és horgolt mesefigurákkal ajándékozta meg a 
lelkes és nagyon aktív közönséget.
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Célegyenesben 
a szakácsképzés
Befejezéséhez közeledik a Budapesti Komplex Szakképző 
Centrum fogvatartotti szakácsképzése a Budapesti Fegyház és 
Börtönben. A kétéves szaktanfolyam elvégzésével újabb 18 elítélt 
szerez OKJ-s szakács képzettséget. Tarnai István szakoktató-
mesterszakács elmondta, a vizsgán nem csak az elméleti 
felkészültségre lesznek kíváncsiak: minden elítéltnek egy-egy 
adag, a helyszínen elkészített és feltálalt ételt is be kell mutatnia. 
A szakoktatók mellett az Ipartestületi Kamara is ellenőrzi a 
felkészültséget. A záróvizsgákra februárban kerül sor.

Reintegrációs Café
A Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet második alkalommal 
rendezte meg a szakemberek, fogvatartottak és már szabadultak 
részvételével azt az innovatív szakmai fórumot, amely arra hivatott, 
hogy a fogvatartottak szabadulás után vissza tudjanak illeszkedni a 

társadalomba. 
Az eseménynek 
a gyulai Erkel 
Ferenc Általános 
Művelődési 
Központ Kultur 
Cafe-ja adott 
otthont. Hogy a 
meghívott civil 
szakembereknek 
rálátása legyen 
a fogvatartottak 

életére, intézetlátogatáson vehettek részt. Megtekinthették a 
fogvatartottak munkahelyeit, elhelyezési körleteit, valamint a 
férőhelybővítéssel kapcsolatos munkálatokat is. Ezt követően 
kezdődhetett meg az igazi Café, amelynek háziasszonya a módszer 
meghonosítója, Dr. Molnár Katalin egyetemi docens volt. A meghívott 
szakemberek, munkáltatók, fogvatartottak és volt fogvatartottak 
témánként – foglalkoztatás, lakhatás, képzés – asztalokhoz ültek. A Café 
módszer metodikáját követve végezetül a három tárgykör témagazdája 
összegzésben tárta a megjelentek elé az asztalnál elhangzott 
ötleteket, felvetődő kérdéseket. Nyilvánvalóvá vált, hogy a reintegráció 
együttműködés nélkül nem jöhet létre.

Segítség a 
szabaduláshoz 
A fogvatartottak munkaerőpiaci elhelyezkedését elő-
segítő képzéseket szervezett a Váltósáv Alapítvány az 
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Inté    zet -
ben. A képzés célja a szabadulásra készülők munka-
erőpiaci ismereteinek bővítése volt. A foglal kozásokon 
olyan témák szerepeltek, mint az elvárá sok és lehe tő  -
ségek, elhelyezkedés büntetett elő élet  tel, erkölcsi bi -
zonyítvány, munkaerőpiaci alap ismeretek (álláskeresés, 
önéletrajz, motivációs levél, álláskeresés, álláshirdetések 
feldolgozása), felkészülés a munkakezdésre (munkaviszony 
létesítése, a foglal koztatási formák, juttatások, munkaidő-
beosztás, munka rend, munkaidő, dokumentumok, szer-
ző dés), hatékony kommunikáció, stresszkezelés, fi zetés 
(bruttó-nettó), adózás, társadalombiztosítás, bevétel-
kiadás. A digitális kompetencia fejlesztés 50 órás kép-
zésén az információs és kommunikációs technológiai 
tudás alapelemeivel ismerkedtek a fogvatartottak. A 
képzés célja, hogy a résztvevő otthonosabban mozogjon 
a virtuális környezetben, tudja önállóan használni a 
számítógépet és legfontosabb részeit, megismerkedjen 
a leggyak rabban használt programokkal, eligazodjon a 
Windows operációs rendszer felületén, valamint tudjon 
önál lóan képet, szöveget szerkeszteni, táblázatot kezel-
ni, böngészni az interneten. A képzés során a résztve vők 
megtanulták önállóan megszerkeszteni az önélet rajzukat, 
majd azzal interneten állásra jelentkezni. A megszerzett 
ismeretek alapjai lehetnek egy későbbi ECDL,  vagy 
bármilyen más informatikai OKJ-s képzés nek.

Ismeretterjesztő 
foglalkozások
Az I. világháborúval, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos 
ismeretterjesztő interaktív előadássorozatot tartottak a fogva tar  -
tot  taknak az állampusztai börtön solti objektumában. A foglal-
kozások célja az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet 
ébrentartása volt. Ahhoz, hogy valaki aktív állampolgár legyen, 
nélkülözhetetlen a világtörténelem eseményeinek átlátása, 
az abból következő ok-okozati viszonyok feltérképezése. A 
foglalkozásokon részt vevő célcsoporttagokon kívül a zárka-
társakhoz, családtagokhoz, kapcsolattartókhoz is eljut számos 
ismeret és világtörténelmi, politikai összefüggés. Az egyes interaktív 
elemek konkrét ismereteket közvetítenek, kompetenciákat 
fejlesztenek, amely része a társadalmi, kulturális sokszínűség és 
tudatosság területeinek. A Földművelésügyi Minisztérium által 
támogatott másik program „HulladékÚt” címmel valósult meg. 
Ennek célja a környezettudatos magatartás és gondolkodás 
kialakítása a fogvatartottaknál, hangsúlyosan a szelektív hulladék-
gyűjtés népszerűsítése, a hulladékok újrafelhasználásának lehe-
tő  sége. Papír, műanyag, textil, üveg, fém és egyéb anyagok újra-
hasznosításával készítettek karácsonyi ajándékokat, díszeket, 
egyéb használati tárgyakat a fogvatartottak. A program több szem-
pontból is hasznos volt: az elkészült alkotások egyben ajándékok 
is a családtagoknak, másrészt a kreativitásra és takarékosságra, a 
környezettudatos magatartásra nevel.  

Adni jó! 
A Közép-dunántúli Országos 
Büntetés-végrehajtási 
Intézet fogvatartottjai 
által készített kakaós 
kalácsokat adtak át a 
martonvásári székhelyű 
Pápay Ágoston Általános 
Iskola, Készségfejlesztő 
Iskola és Kollégium lakóinak az Annamajori Mezőgazdasági 
Kft. sütőüzemében. Az oktatási intézmény vezetője kiemelte, 
hogy kifejezetten szoros kapcsolat köti össze az iskolát a 
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézettel 
és az Annamajori Kft.-vel, amit az is bizonyít, hogy az elmúlt 
napokban a martonvásári objektum elítéltjei színdarabbal 
készültek a tanulóknak, amelyet a börtön falain belül adtak 
elő. A sütőüzemben dolgozó egyik elítélt elmondta, hogy négy 
hónapja dolgozik a pékségben, ami a tanulás és munkavégzés 
lehetőségével nagy mértékben elősegíti a társadalomba 
történő visszailleszkedését. Az adományozással kapcsolatban 
kiemelte, mindig jólesik segíteni, ezért is vett részt olyan 
szívesen az adományok elkészítésében.

Jóvátételi előadások 
A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet novemberben 
két, decemberben egy alkalommal szervezett és 
tartott fogvatartott bevonásával jóvátételi előadást. A 
rendezvényeken összesen 38 fővel vettek részt a paksi 
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 10. 
osztályos tanulói. Az intézet általános bemutatása után 
egy kábítószer-kereskedelem miatt elítélt fogvatartott 
drogprevenciós előadását hallgathatták meg a diákok, illetve 

kérdéseket 
tehettek fel 
a jelenlegi 
élethelyzetéről, 
a mindennapi 
életről a 
börtönön belül. 
Rövid látogatást 
tettek a 
fogvatartottak 
elhelyezési 
körletén is.

Hátrányos helyzetű 
gyermekek karácsonya 
a váci börtönben
A váci börtön elítéltjei évek óta gyűjtést szerveznek karácsony 
előtt, hogy decemberben megajándékozhassák a hozzájuk 
látogató hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő gyermekeket. A 
fogvatartottak mesejátékkal készültek látogatóiknak, ezt követően 
pedig a „Mikulás” adta át a gyermekeknek az ajándékokat. A 
gyermekek is meglepetés műsorral készültek, melyet közös 
éneklés és játék követett. A gyermekek feltétel nélküli szeretete 
rendkívüli hatással van a fogvatartottak lelkiállapotára az adventi 
időszakban. Jó érzéssel tölti el őket, hogy örömet szerezhetnek 
olyan gyerekeknek, akik szintén nem a családjukkal élnek.

Elítéltek karácsonyi ajándéka az Ágota Alapítványnak
Piknikpadot és börtönben készült alkotásokat kaptak ajándékba a szegedi Ágota 
Alapítvány gondozottjai a Szegedi Fegyház és Börtöntől. A fából készült bútorokat 
elítéltek készítették a munkáltatásukat szervező Nagyfa-Alföld Kft. szegedi telepén, 
a gyermek témájú rajzokat, grafi kákat pedig szabadidejükben alkották a Csillag 
lakói. A Szegedi Fegyház és Börtön elítéltjei évek óta ajánlanak fel önkéntesen 
alkotásokat civil szervezeteknek, oktatási és egészségügyi intézményeknek, 
emellett az elítéltek pénzt is gyűjtöttek ajándékra a gyermekpszichiátria lakóinak, 
festettek és rajzoltak képeket a szegedi, illetve egy román gyermekklinikának, a 
szegedi pszichiátriai klinikának. Az átadó ünnepségen nagy örömmel fogadták az 
ajándékokat a nevelőszülők és gondozottjaik. Kothencz János az otthon elnöke 
megköszönte az elítéltek munkáit, amelyek majd az Ágota Alapítvány lakásotthonait 
díszítik. Az egyik gondozottnak az elítéltek képei közül egy farkasokat ábrázoló 
grafi ka tetszett a legjobban.

      JÓVÁTÉTEL
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Varga László megyéspüspök karácsonyi üzenete
Varga László megyéspüspök tartott karácsonyi szentmisét a fogva tartottaknak 
és a személyi állománynak a kaposvári börtön kápolnájában december 26-án. 
A szentmisén felidézte paptársa gyilkosával történt személyes találkozását: 
hangsúlyozta a megbocsátás fontosságát és a Szentlélek megváltó erejét, amely 
mindenkinek elérhető. – Én hiszem azt, hogy Isten szeretete minden emberben 
ott van – mondta. A misén Csertán Dániel katolikus pap segédkezett, aki heti 
20 órában dolgozik börtönlelkészként az intézetben.

Ünnepi misével lett
meghittebb a fogva tartottak 
karácsonya
Erdő Péter bíboros, prímás celebrált misét december 22-
én a Fővárosi Bv. Intézet Színháztermében. A Venyige utcai 
intézetben megtartott ünnepi szentmisén a száz megjelent 
fogvatartott mellett az itt dolgozók is részt vettek. Az intézet 
börtönlelkészei mindent megtettek azért, hogy a Színházterem 
méltó lehessen az adventi szertartáshoz – nemcsak a terem 
díszítésével, hanem a fogvatartottak lelki felkészítésével is 
hozzájárultak az ünnepi hangulathoz. Idén a misét Sillye Jenő 
római katolikus zenész ünnepi gitáros énekei is színesítették. 
„Gyakran szétszórtak vagyunk a telefonok, a reklámok, a változó 
helyzetek között sodródunk, nehezünkre esik belegondolni, 
hogy mit is jelent az életünk. Mire való, hová vezet, kik vagyunk mi 
magunk és kivé válhatunk” – mondta Erdő Péter bíboros a mise 
során. Utalt ezzel arra is, hogy az adventi ünnepkör jó alkalom 
arra, hogy megpihenjünk, önvizsgálatot tartsunk, és gondoljunk 

máshogy a jövőnkre, hiszen a változás lehetősége bárkinek 
elérhető. „Sokkal nagyobb a baj, ha magunkról sem tudjuk, 
kik vagyunk. Ha megértenénk emberi mivoltunk méltóságát, 
sokkal többre becsülnénk magunkat” – zárta a gondolatsort. 
Az ünnepi mise végén a fogvatartottak saját maguk készítette 
ajándékkal köszönték meg Erdő Péternek a látogatását, ő pedig 
– karácsonyi meglepetésként – egy-egy könyvet ajándékozott a 
száz fogvatartottnak.

Adventi istentiszteletek 
Debrecenben 
 
A Kelet-Európa Misszió munkatársai istentiszteletet 
tartottak és ajándékokat vittek december 18-án mintegy 50 
fogvatartottnak a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetbe. Másnap folytatódott az ünnepi program részeként 
a „Szólj be a papnak…” című rendezvény. Aznap az 
Üdvhadsereg tagjai is tartottak zenés ünnepi istentiszteletet. 
A nap folytatásaként délután a Gedeon Társaság missziósai 
150 darab bibliát és falinaptárokat osztottak szét a zárkákban. 
December 22-én Vad Zsigmond esperes és a református 

zenekar tartott zenés 
karácsonyi isten tiszteletet  
a fogvatartottaknak.  
A fogvatar tottak az ad ven  ti 
és a karácsonyi isten tisz-
teleteket örömmel fo     gad -
ták, lelkileg feltöl  tőd  tek 
az esperes beszédén és 
nyugodt, békés kará csonyt 
kíván tak neki.

Az egri érsek celebrált misét 
a börtönben 

Dr. Ternyák Csaba egri érsek 
celebrált szentmisét karácsony 
előtt a Heves Megyei Büntetés-
végre haj  tási Intézetben. A 
fő pásztor prédikációjában a 
szeretet fontosságára hívta fel 
a figyelmet. Szentbe szédében 
elmondta: „Is ten   szava fényt gyújt 

a sö   tét     ben és segít minket abban, hogy jó úton járjunk, hogy el ne 
bukjunk. A születő Úrjézus szabadságot hoz el minden ember   nek, 
azoknak, akik börtönben vannak, és azoknak is akik saját bűneik, 
gyengeségeiknek rabságában szenvednek. Az ünnepi szentmisén 
elítélt női és férfi fogvatartottak egyaránt részt vehet tek, de a mise 
nyitva állt a dolgozók előtt is. A fogvatartottak misére történő lelki 
felkészítését Aklan Béla evangélikus lelkész végezte. A fogvatartot-
tak ajándékként Szent Adorján képét festették az érseknek, amelyet 
Gyenge-Bíró István bv. ezredes, intézetparancsnok adott át.

Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari-díjas színésznő december 
24-én karácsonyi előadással örvendeztette meg a Tiszalöki 
Országos Bv. Intézet fogvatartottjait. A nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház művésze első alkalommal járt az intézetben. 
Az előadásában felcsendült karácsonyi énekeket, verseket és 
prózai részleteket meghitt és feszült csönd övezte. A hallgatóság 
számára különleges élményt nyújtott a művésznő előadása, 
amelyben szerepet kapott a hit, a remény és a tanulságok 
megélése. Hangja és a közönség felé irányított kedvessége 
szebbé tette az ünnepet.

A tiszalöki börtön Tiszavirág Társulata Charles 
Dickens Karácsonyi ének című klasszikus re-
gényének színpadi feldolgozásával kívánt áldott 
karácsonyi ünnepeket. A fogvatartottakból álló 
tizenegy fős csoport arra használta fel az adventi 
időszakot, hogy színi előadással ajándékozza meg 
a környék időskorúit. A jóvátételi célú produkcióra 
heteket készültek, munka után díszletet festettek, 
szöveget tanultak. A siker nem maradt el, hiszen 
a meghívott Tiszalöki Ezüstfenyő és a Tiszakeszi 
Nyugdíjas Klub meghatódva tapsolt. A társulat 
december 22-én kétszer is színpadra lépett. A 
délutáni jóvátételi előadást délelőtt a fogvatartottak 
számára nyújtott bemutató előzte meg, amelyen 
több mint 60-an nézhették végig a tanulságos 
történetet.

Karácsonyi ének Tiszalökről

Lélekmelegítés karácsonykor 
a tiszalöki börtönben 

Adventi Bibliaverseny 

A Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete és a Magyar Testvéri 
Börtöntársaság szervezésében tizedszer mérték össze tudásukat 
az ország valamennyi büntetés-végrehajtási intézetében a 
fogvatartottak a Bibliából. Advent első vasárnapján a Kalocsai 
Fegyház és Börtön Szent Kereszt Kápolnájában húsz fogvatartott 
vett részt a feladatsor kitöltésében, amelynek teljesítésére 60 
perc állt rendelkezésre. A 10. Bibliaverseny témái Szent Pál apostol 
második korintusiakhoz írt levele és az apostolok cselekedetei volt. 
A verseny alatt minden résztvevő használhatta a Szentírást. Az idei 
évben is Mészáros István rk. börtönlelkész több héten keresztül 
készítette fel a jelentkezőket a megmérettetésre. Az első három 
helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kapott.
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– Honnan jött az ötlet, hogy adventkor 

ellátogasson hozzánk a Győr-Moson-

Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézetbe, és járt-e már korábban 

hasonló helyszínen? 

–  A Déli Evangélikus Egyházkerület 
püspöksége mellett 2003 óta 

lelkészként is szolgálok. Kinevezésem 
előtt 6 éven keresztül missziós 
tevékenységem kapcsán már többször 
volt lehetőségem büntetés-végrehajtási 
intézetbe látogatni. Rendszeres 
missziós tevékenységet folytattam a 
Budapesti Fegyház és Börtönben, így 
nem volt számomra újdonság, hogy 
meghívást kaptam a győri börtönbe. 
 – Miért tartja fontosnak napjainkban, 

hogy az emberek megtartsák az 

adventi hagyományokat és az ünnep 

szellemiségét? 
– Advent üzenete, hogy a világosság 
legyőzi a sötétséget. Ez egy örök 
érvényű tény, és a ma embere is 
megtalálhatja benne az adventi 
reménységet, ami ott él mindenki 
szívében. Az evangélium leírja: Ha az 
életünk zsákutcába jut, onnan is ki 

lehet tolatni. Ez vonatkozik 
a börtönökben élőkre is, 
hisz ne feledjük: Mózes is 
gyilkos volt, mikor Isten 
kiválasztotta feladatára 
és ő engedelmeskedett 
az Úr szavának. Éppen 
ezért fontos tudnunk, 
hogy advent az újrakezdés 
időszaka is, hisz az 
egyházi évben advent már 
az új év kezdete.
– Hogyan találja meg 

manapság a közös nyelvet 

az egyház a hétköznapi 

emberekkel? 

– Az evangélium szó 
jelentése: örömhír. Nekünk 
mindig ezt az örömhírt kell 
az emberek felé átadnunk. 
Mi is ez az örömhír? Hogy 
Isten szereti a világot. Az 
utca emberét meg kell 
tudnunk szólítani, s ha 
ő nem jön templomba, 
nekünk kell kijönni onnan 
az emberek közé és ott 
csillapítani a lelki éhséget. 

Ez a kijövetel lehet egy ételosztás 
a rászorulóknak, segítségnyújtás az 
elesetteknek, hajléktalanoknak, vagy 
éppen egy börtönlátogatás.
– Hogyan tudja tartani a lépést az 

egyház a fejlődéssel, hogyan érik el a 

fi atalokat? Van az egyháznak például 

facebook vagy twitter oldala? 

– A fi atalokat is meg lehet ismertetni 
a hittel és Isten szeretetével, akár az 
internet használatával is. Idén 500 
éves a reformáció, és amikor Luther 
kiszögelte 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom falára, az is egy „facebook 
üzenetnek” volt tekinthető a maga 
korában, hisz az addigi szokásokkal 
ellentétben nem a templomba hívva 
ismertette meg az emberekkel 
tételeit, hanem a templomon kívül 
tette mindenkinek elérhetővé. Ferenc 

pápának is van twitter fi ókja több száz 
millió követővel.
–  Hogyan tudja összeegyeztetni 

püspöki feladatait a családi életével?

– A püspök az egyházkerület vezetője, 
ő a „pásztorok pásztora”, de mellette 
lelkész, sőt olykor még családfő is. A 
családos lelkészeknek ez a családi 
légkör segít a hívők problémáinak 
megértésében. Én abban a kegyben 
részesültem, hogy 3 gyermekem és 
már 5 unokám van. A legnagyobb 
gyermekem szintén lelkészi pályára 
lépett, ezért nem könnyű olyan 
időpontot találni, ami mindenkinek 
megfelel, hisz az adventi időszak az 
egyik legzsúfoltabb. Volt már, hogy 
december 23-án tartottuk a karácsonyt, 
de az ünnep nem egy naptári naphoz 
van kötve, hanem annak közös 
megélésében rejlik.
– Könyvekben, fi lmekben gyakran 

találkozhat a néző vagy az olvasó 

a karácsonyi csoda misztikumával. 

Vissza tud-e emlékezni olyan 

karácsonyi időszakra az életében, 

amikor történt olyan esemény, 

amihez a karácsonyi csoda érzése 

kapcsolódik? 

– Minden karácsony egy apró kis 
csodának tekinthető. Egy gyerekkori 
élményem jut eszembe. Édesapám 
is lelkész volt, így szentestén 

istentiszteleteket tartott. Én 
gyermekként már alig vártam, hogy 
kibonthassam a várva várt ajándékot, 
ám előtte el kellett mennem a családdal 
istentiszteletre. Nem akartam átmenni 
a templomba, mert már nagyon 
izgatott voltam, vajon mit kaphatok. 
Édesapám rám parancsolt, hogy már 
pedig mennem kell, ami miatt én durcás 
voltam. Odahaza aztán kopogtattak az 
ablakon, a szüleim pedig fi gyelemre 
intettek, és azt mondták, hogy az angyal 
az. Egy hang pedig az ablak mögül 
megrótt a viselkedésem miatt, és azért, 
hogy az egész karácsonyból csak a 
várható ajándék érdekel. Mint később 
kiderült, viselkedésem láttán a szüleim 
beszélték meg a szomszéddal ezt a kis 
epizódot, de nekem az ott és akkor egy 
karácsonyi csoda volt.
– Milyen üzenetet fogalmazna meg a 

fogvatartottaknak?

– Advent az egyházi év kezdete. A 
polgári életben újévkor azt mondjuk 
a másiknak, BÚÉK! Ezért hát mondjuk 

mi is azt, az egyházi újév alkalmából, 
hogy BÚÉK, de nálunk a jelentése: Bízd 
Újra Életed Krisztusra! A szabadságot 
nem a külső körülmények határozzák 
meg, ugyanis Jézus szenvedése és 
keresztre feszítése által elhozta nekünk 
a szabadságot: így bárki lehet szabad, 
ha szívében ott él a hit. 
– Van olyan programja az evangélikus 

egyháznak, amelyet kifejezetten a 

börtönben lévő vagy a börtönből 

szabadult embereknek, illetve 

családtagjaiknak tart fenn? 

– Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész, 
az Angyalfa Alapítvány létrehozójának 
vezetésével az alapítvány égisze 
alatt a börtönben lévő családos 
emberek gyerekeinek szerveznek 
rendszeresen nyári táborozást. A szintén 
evangélikus hátterű Magyar Testvéri 
Börtöntársaság a fogvatartottaknak 
és hozzátartozóknak nyújt sokféle 
segítséget. 

Németh Dávid és Sebestyén Gyula 

A világosság legyőzi a sötétséget: 
Gáncs Péter evangélikus püspök járt 

a győri börtönben

Advent üzenete, hogy a világosság legyőzi a sötétséget. Ez egy örök 

érvényű tény, és a ma embere is megtalálhatja benne az adventi 

reménységet, ami ott él mindenki szívében. Az evangélium leírja: 

„Ha az életünk zsákutcába jut, onnan is ki lehet tolatni”

A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet 48 
fogvatartottja adventi beszélgeté-
sen vett részt december elején az 
intézet kultúrtermében. A vendég 
Gáncs Péter evangélikus elnök-
püspök volt, akivel az intézet két 
fogvatartottja készített interjút.

Tizenharmadik alkalommal adtak ajándékba hangversenyt 
a Szegedi Fegyház és Börtön dísztermében a szegedi Király-
König Péter Zeneiskola művész tanárai az intézettel kapcsolatot 
tartó társszervek képviselőinek, a börtön dolgozóinak és a 
fogvatartottaknak december 12-én.
A művésztanárok többek között Mozart, Gershwin és Johann 

Sebastian Bach műveit adták elő. A Csendes éj című karácsonyi 
dalt a fogvatartotakkal együtt énekelték el. Az előadás 
végén Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok 
egy fogvatartott által készített festményt adott át a 
művésztanároknak.

Szeretetkoncert a Csillagbörtönben
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JÁTÉKOs

a megfejtések leadási határideje: 2017. február 15. 
a feladatsor helyes válaszait a következő lapszámunkban közöljük.

 
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata 2014-ben hirdette meg az „aktív hétközna-
pok” című pályázatot, amelyre az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai az Országos Műveltségi 
Vetélkedő nyertes ötletével pályáztak. A játék ebben az évben is folytatódik, a harmadik évfolyam ötödik kérdéssora 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 az összesítést követően a legtöbb pontot elérő fogvatartott nyeri el. Az első három helyezett 
oklevélben részesül, és a nyereménylistán értékes tárgyjutalmak is szerepelnek. A legaktívabb intézetek is tárgyjutalomban részesülnek. 
Az első helyezett emellett megnyeri intézetének a vetélkedő vándorkupáját.

Mindenkinek jó szórakozást és eredményes munkát kívánunk a tesztsorok kitöltéséhez!

10. 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata 2014-ben hirdette meg az „aktív hétközna-

1. Melyik az a fém, amely szobahőmérsékleten is cseppfolyós? 
 A: kálcium
 B: kálium
 C: higany
 D: alumínium
2. Milyen magas egy átlagnövésű 4 éves gyerek?
 A: 1 méter 
 B: 80 cm
 C: 1 m 20 cm 
 D: 1 m 50 cm
3. Mi a különbség a gyémánt és a briliáns között?
 A: semmi
 B: a briliáns csiszolt gyémánt
 C: az egyik szén, a másik fém
 D: a gyémánt csiszolt briliáns 
4. Milyen nemzetiségű volt andersen, a nagy meseíró?
 A: dán
 B: svéd  
 C: norvég
 D: angol 
5. Melyik város volt az árpád-házi királyok koronázóvárosa?
 A: Esztergom
 B: Visegrád
 C: Székesfehérvár
 D: Pécs

6. Ki mondta: ,,Leborulok a nemzet nagysága előtt.”?
 A: Kossuth
 B: Széchenyi
 C: Rákóczi
 D: Petőfi 
7. Mi a törökbúza?
 A: nemesített búzafajta
 B: virág
 C: kukorica
 D: kalász8. 
8. Mi volt az ókori Egyiptomban a holdisten neve?   
 A: Ea
 B: Gaia
 C:  Inanna
 D:  Honszu
9. Melyik tudósnak esett a fejére az alma?
 A: Newton
 B: Galilei
 C: Kopernikusz
 D: Darwin
    Melyik sportág nem szerepel az öttusában?
 A: úszás
 B: kerékpározás
 C: párbajtőrvívás
 D: terepfutás

Az előző kérdéssor megfejtései: 1: A, Argentína, 2: C, Mátyás király, 3: C, fúvós, 4: A, szent ember, 5: B, krumpli, 6: D, D-vitamin, 
7: C, gombafajta, 8: B, Sokoldalúan képzett ember, 9: C, gyűrű, 10: D, önmegvalósítás

III. Országos Műveltségi Vetélkedő, ötödik feladatsorIII. Országos Műveltségi Vetélkedő,  

                           Börtönújság                             2018.  január


