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Férfiak sorakoznak a tágas előtérben, lábuk mellett szatyrok. 
Várnak, de még nem tudni, pontosan mire. Odakint rekkenő 
a hőség, idebent is érezni lehet. Itt mindenki a munkabrigád-
hoz tartozik, vagyis „iparosok”. Munkaidőben dobozolnak, ra-

gasztanak, és vágnak. Most pedig költöznek. Baracskáról Baracskára. 
Merthogy a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
négyes épületében vagyunk és a hetesbe készülünk.
– Mikor tudták meg, hogy költözhetnek?
– Pénteken. 
– És mi volt az első gondolata?
– Hogy már nem lesz többé kártérítés – fogalmaz minden mellébeszé-
lés nélkül egy elítélt. László egy nagydarab, 50 év körüli férfi, akinek 
alkarjára egy acélsodrony karvédő és egy kobra van tetoválva, és mell-
kasán is fekete tinta virít. Rajta kívül még közel háromezer elítélt ka-
pott lehetőséget arra, hogy a tíz új könnyűszerkezetes börtönépület va-
lamelyikébe kerüljön. Többségük pedig inkább a jó oldalát látja ennek.
Károly is három nappal ezelőtt tudta meg, hogy költözhet, vagyis 
költöznie kell. Lászlóhoz képest, ő többet lát a dologba. „Kevesebben 
leszünk egy helyen, és a klíma is remek dolog lesz ebben a melegben. 
Kívülről minden nap láttuk az építkezést, odabent viszont még egyszer 
sem jártam. Kíváncsi vagyok.” Azt mondja, még nem tudja, hogy kikkel 
kerül egy helyre, de jelenlegi zárkatársaival nagyon jól kijönnek, mind-
annyian egy munkahelyen és ugyanabban a műszakban dolgoznak. 
A 18-as zárka lakói már elpakolták személyes tárgyaikat, csak László 

áll még a szekrénye előtt. Kicsit le van maradva, még mindig pakol. 
Tusfürdő, pohár, fogkefe és egy édesítőszer kerül még a szatyrába. „Itt 
vagyok már lassan egy éve, megszoktam már, nem szívesen költözkö-
döm” – mondja kissé egykedvűen. Ő láthatóan nincs feldobva attól, 
hogy új helyre kerül, zárkatársai viszont egyöntetűen izgatottan vár-
ják a költözést. Miután László és Károly is elhagyja zárkájukat, az nagy 
átalakuláson esik át. Egy nagytakarítást követően a háziműhelyesek 

10 új objektum és 2750 új férőhely
Megszűnik a börtönök túltelítettsége

Állampusztán, Pálhalmán, Sopronkőhidán és Szegeden 110, Tökölön 220, Baracskán, Veszprémben 330, Kiskunhalason, Tiszalökön 440, 
Miskolcon pedig 550 fogvatartott – összesen 2750 ember – befogadására alkalmasak azok az új intézeti épületszárnyak, amelyeket egy 
közös átadóünnepség keretében 2020. július 13-án a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben adott át Varga Judit igazságügyi 
miniszter. A meglévő börtönök mellett felépült objektumoknak köszönhetően a büntetés-végrehajtási intézetek telítettsége 100 százalék 
alá csökken, hiszen az eddiginél majdnem 26 ezer négyzetméterrel nagyobb terület jut a fogvatartottaknak. Az új épületekbe közel ezer 
klímát szereltek be, mindenhol vannak fürdő-, foglalkoztató- és egészségügyi helyiségek, valamint személyzeti irodák is. A zárkák három, 
illetve hat fő befogadására alkalmasak.

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet három, területileg különálló objektummal rendelkezik, a 
baracskain kívül a székesfehérvári „előzetesház” és a Martonvá-
sáron 2015-ben átadott, alacsony biztonsági kockázattal rendel-
kező fogvatartottak elhelyezését biztosító épület tartozik hoz-
zá. Baracska a központ, amely félig nyitott intézetnek számít, 
ahol főleg mezőgazdasági munkáltatás zajlik. A börtön mellett 
működik az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., 
amely a többi börtöncég közül a legnagyobb földterülettel és 
talán a legszélesebb termékpalettával és saját pékséggel rendel-
kezik. A tízezer fő ellátására alkalmas üzemben a fogvatartot-
tak közel 150 féle pékárut készítenek, a kenyérből, zsemléből, 
briósból vagy a kakaós csigából a magyar börtönök mellett több 
kórháznak, iskolának és óvodának is jut.
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lejavítják a hibákat és ki is festik a helyiséget, hogy új lakói kifogás-
talan állapotban költözhessenek be.
Időközben László is elkészül, elindulunk. Már a lépcsőfordulóból lát-
ni a társakat, akik a csomagjukkal a lábuk előtt sorakoznak, indulásra 
készen. „A maszkokat mindenki igazítsa meg” – látja el még egy utolsó 
utasítással a költözőket a határozott és kemény tekintetű bv. osztályve-
zető, majd útjára indítja a brigádot.
Nem hosszú a séta, de addig több kapun és egy NATO-dróttal szegélye-
zett kerítésen is át kell menni. Van, aki egy nagy szatyorral, van, aki két 
kisebbel indul útnak. Százszorszépekkel, tulipánokkal, és kardvirágok-
kal teleültetett virágágyások mellett haladunk el. Az épületet elhagyva 
elered az eső. Egy nagy nyárfa alatt Májer Tamás őrnagy a költözésről 
mesél, ami gyakorlatilag az összes zárkát érinti Baracskán. „Mivel mi is 
100 százalék felett voltunk, most mindenhonnan veszünk ki embert. 
Még az elzárásosokat is érinti a dolog, hiszen ők egy másik épületbe 
kerülnek majd” – összegzi a nagyívű munka részleteit, majd azt is el-
árulja, hogy hosszú ideje a mai eligazítás volt az első, amelyre úgy ültek 
le, hogy tudták, az intézet telítettsége már nem haladja meg annak be-
fogadóképességét.
„A húsz évvel ezelőtti utolsó felügyelői szolgálati napomon 350 em-
bert vonultattam ki reggel innen, ma 202 volt a létszám” – mondja 
Májer őrnagy, majd hozzá is teszi, hogy nem ez volt a csúcs. Már a 
régmúlt homályába veszik az az idő, amikor a most csak hármasnak 
hívott fehérre festett épületben negyven fős zárkák működtek. Ez 
volt akkoriban a munkabrigádok lakóhelye. Könnyen el lehet kép-
zelni, hogy akár még egy egyszerű levélosztás levezénylése is mi-
lyen kihívást jelenthetett őrnek és rabnak egyaránt. Azóta viszont 
hosszú évtizedek teltek el, itt Baracskán és az országban mindenütt 
megújultak és bővültek az intézetek, sorra épültek új objektumok. 
A munkálatokból pedig, amikor és ahol csak lehetett, maguk a fog-

vatartottak is kivették a részüket. Az idei év szeptemberére pedig 
végleg lezárult egy korszak, hiszen az oly sokat és sokszor hangoz-
tatott férőhelybővítési projekt elérte a célját: 

Baracska mellett az ország összes börtöné-

ben megszűnt a zsúfoltság, ezzel megoldó-

dott a magyar börtönrendszer több évtize-

des problémája. Már nincsenek túltöltött 

zárkák, túlzsúfolt intézetek. Ez annak a 

10 új épületnek köszönhető, amelyek júli-

usi átadásával közel hármezer új férőhely 

létesült a közelmúltban.

Az új épületbe érve egy gyors névsorolvasást követő eligazításon ve-
szünk részt. A tájékoztatást tartó alezredes asszony az egységes zárka-
rend betartása mellett az épület és a zárkaberendezés állapotának meg-
óvására is felhívja a figyelmet. Az elhelyezés a végrehajtási fokozattól 
és a munkahelytől is függ, de a dohányzási szokásokat is figyelembe 
veszik. Az pedig magától értetődik, hogy az impozáns méretű új épület-
be kerülők mindegyikének jó magaviseletűnek, normakövető magatar-
tásúnak kell lennie. „Tessék megbecsülni ezt a helyet. Nem szeretnénk 
magatartási problémát, az minden esetben fegyelmi eljárást von maga 
után” – nyomatékosítja az alezredes. 

Beljebb megyünk. Fehérre festett falak, kifo-
gástalan állapotban lévő mellékhelyiségek és 
zuhanyzók, közös teakonyha, klíma, tévé és 
patikatisztaság – ez fogadja Lászlót és Károlyt 
is itt az új épületben. A rend és a tisztaság fenn-
tartása minden lakóhelyiség saját felelőssége, 
de a koronavírus miatt minden hazai börtön-
höz hasonlóan itt Baracskán is külön fertőtle-
nítő brigád is munkába állt. Ennek egyik osz-
lopos tagja Zoltán, aki szintén az új épületben 
lakik. Immár ötödik hónapja fertőtleníti az 
intézetet, de korábban börtönkönyvtárosként 
dolgozott. „A könyvtárat is szerettem, de most 
még jobban érzem magam. Egyszerűen azért, 
mert egész nap mozoghatok és kint lehetek 
a szabadlevegőn, ráadásul mindenki számára 
hasznos munkát végezhetek” – hangsúlyoz-
za a kaposvári férfi. Zoltán két hete, a hármas 
épület elsőbűntényeseivel együtt az első napon 
költözhetett be a „hetesbe”, de azt nem akkor 
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látta életében először belülről. „Korábban már jártam idebent, hiszen 
részt vettem az épület átadását megelőző nagytakarításában. Mivel 
tudtam, itt mi vár majd rám, jó érzéssel csomagoltam, nagyon vártam a 
költözést” – mondja. Zoltán szerint a tisztaság az egyik legvonzóbb, de 
a klímának és a tágas tereknek is örül.

„Kézzel fogható a különbség a régi és az új 

épület között. Ott is tisztaság volt, de itt 

minden új, mi vagyunk az elsők, akik be-

lakhatják maguknak a helyet. Örülhet, aki 

ide került” – mondja.
 
 A kaposvári férfi két éve tölti büntetését, odakint egy reklámügynök-
ségnél dolgozott korábban, ahová – azt mondja – tárt karokkal várják 
vissza. Ahogyan felesége és ötéves kislánya is. A Skype és a telefon mel-
lett rendszeresen küld és kap is levelet otthonról. Sokat rajzolnak egy-
másnak kislányával.

Az 59 éves Dániel is az elsők között költözött be. Ittasan elkövetett 
halálos baleset okozása miatt került börtönbe. A végzetes pillanattól 
azóta sem tud szabadulni. „A tragédiát megelőző napon volt a szüle-
tésnapom. Ismerőseimmel megittunk néhány üveg bort. Másnap egy 
munkamegbeszélésem volt, ahová a fiamnak kellett volna elvinnie, de 
neki közbe jött valami, így reggel úgy döntöttem, hogy elindulok. Mivel 
nem éreztem, hogy még az alkohol befolyása alatt lennék, ezért nyu-
godtan ültem a volánhoz. Egy gödöllői vasúti átjáróhoz érve nyúltam 
le egy zsebkendőért, majd mire visszanéztem már ott volt előttem az 
a szegény idős hölgy. Ekkor már nem tudtam félrerántani a kormányt, 
elütöttem.” Az idős asszony később a kórházban hunyt el, Dánielt pedig 
három és fél évre ítélte a bíró. Mint mondja, soha nem fogja tudni iga-
zán feldolgozni a történteket. 
A harminc évig fakitermeléssel és árufuvarozással foglalkozó vállalkozó 
először egy hatfős zárkába került, két hete lakik a hetes „A” részlegén. 
Azóta belső takarítóként dolgozik, ami azt jelenti, hogy a parancsnoki 
épület tisztaságért felel. Az autószerelő végzettséggel rendelkező férfi 
komoly kiváltságként élte meg a költözést. „Egy háromfős világos és 
tágas lakóhelyiségbe kerültem, újak a berendezési tárgyaink. Ez mi-
nőségi változást jelent. És annak is örülök, hogy itt nincs dohányzás 
a körleten” – mondja. Még csak ketten vannak a 12-es lakóhelyiségben 
a volt zárkatársával. Jól kijönnek, hiszen ő is hatvan év körüli, hasonló 
érdeklődési körrel, van tehát közös téma, tudnak miről beszélgetni. „Jó 
a kapcsolat köztünk, de én mindenkivel kijövök a részlegen. Az ember 
itt arra törekszik, hogy konfliktusmentesen töltse el a mindennapokat. 
Ezért vigyázunk arra, hogy ne bántsuk meg egymást; egy nézeteltérés 
itt nyilván nehezebben oldható meg, nem lehet csak úgy félrevonulni. 
Másrészt engem hazavárnak, és egy fölösleges veszekedés a kedvez-
ményembe is kerülhetne” – mondja. 
„Mindenkinek megvannak a maga rigolyái, beidegződései, amit sze-
ret, vagy kedvel. Milyen műsort néz, mit szeret olvasni. Nyilván ezt 
könnyebb három vagy hat embernek megbeszélnie, mint tíz vagy 
tizenkettőnek egymáshoz alkalmazkodnia. Az ember ezen a néhány 
négyzetméteren éli az életét, így fontos, hogy az milyen, mekkora és 
hány fővel osztozik rajta” – teszi hozzá.
Azt mondja, mindannyiuk érdeke, hogy béke, rend és tisztaság le-
gyen körülöttük, ezért a közös helyiségeket is nagy odafigyeléssel ta-
karítják. Korábbi zárkatársait sem felejtette el, örül neki, hogy most 

FÉRŐHELYBŐVÍTÉS
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több tér lesz azáltal, hogy mindenütt csökkentik a létszámot, így oda-
át is könnyebbek lesznek a mindennapok. A pilisszentlászlói férfinek 
a kintiek segítik átvészelni ezt az időszakot. „Úgy hagytam magam 
mögött a családot, hogy anyagilag és érzelmileg is minden rendben 
volt. Elég küzdelmes volt az életünk, de eddig is mindent megoldot-
tunk, így ezt is átvészeljük valahogy” – hangsúlyozza.
Átsétálunk egy másik lakóhelyiségbe is. Itt ketten is vállalták a beszélge-
tést. Krisztián 24 éves és hat hónapja van börtönben. Csalás miatt tölti 
büntetését. „Kulturált, tiszta körülmények fogadtak minket. Örömmel 
jöttünk mindannyian. Eleinte persze furcsa volt, főleg az, hogy itt min-
dig nyitva vannak az ajtók. De a jó dolgokat mindig könnyebb megszok-
ni” – mondja és az arcán végigfut egy mosoly. Odakint a családi gaz-
daságban dolgozott, de mentősofőr is volt egy rövid ideig. Szabadulása 
után ott akarja folytatni, ahol abbahagyta, és megy vissza az újhartyáni 
földekre. Nagyapjától egy tucatnyi kaptárt is örökölt, nagyon büsz-
ke a méheire, akik – szezontól függően – három-négy mázsa mézet is 
megtermelnek. Sokat már nem is kell várnia, hogy újra fejére öltse a 
méhészkalapot és saját mézét ehesse, mivel megkapta a reintegrációs 
őrizetet, egy hónap múlva szabadul. Állattartó szakmunkás és növény-
termesztő gépész végzettségével kérdés sem fért hozzá, hogy a börtön 
tehenészetbe kerül majd. Itt Krisztián szalmabálákat hord, de a trágya-
takarításban is részt vesz. Egy jó öreg MTZ a munkaeszköze, majdnem 
olyan, mint otthon – teszi hozzá mosolyogva.
Mátyás 42 éves és alig két és fél hónapja van rácsok mögött. A köte-
lező karantén után először egy 12 fős zárkába került. Minden mel-
lébeszélés nélkül fogalmaz: „Fölkelek korábban és már öten állnak 
előttem a wc-re várva. Ezt azért nehéz megszokni, de persze muszáj 
volt.” – mondja. Végül soron kívül költözhetett, mivel első bűnté-
nyesként a nekik fenntartott részlegre kellett volna kerülnie, csak 
akkor ott még nem volt hely. Itt most teljesen új csapatba került, 
de akárcsak Dániel, ő is jó társalgó, bárkivel könnyedén megtalálja 
a közös hangot.  
Már kitöltött kapcsolattartóival vonult be, azt mondja, hogy na-
gyon meglepte a tiszteket, ahogy azzal is, hogy felajánlotta a se-
gítségét a telefonrendszer meghibásodásakor. Természetesen nem 
segíthetett, de mindenki számára világossá vált, hogy ért a tech-
nikai eszközökhöz. Amúgy informatikus, aki rendszergazdaként és 
webprogramozóként is dolgozott már korában. Nyugodt és értel-
mes, örömmel mesél. Mikor azt kérdezem, miért került ide, az arca 
elkomorodik, de nem tér ki a válasz elől. „Túl jól sikerült a tavaly 
előtti nyaram” – válaszolja, majd rögtön hozzá is teszi, hogy soha 
többet nem nyúl kokainhoz, és nem csak azért mert drága, hanem 
azért, mert esküvőt, majd gyerekeket szeretne. Élettársával négy 
éve alkotnak egy párt, ha engedélyezik neki, akkor kilenc hónap 
múlva „lábpereccel” már otthon lehet vele. Még nem dolgozik, mert 
volt egy nyaki gerincsérve, de amint kivizsgálják és az orvos enge-
délyezi, talán Krisztián mellett fog munkába állni. Amikor szabadul, 
tiszta lappal kezdi az életét, jelképesen kidobja az összes civil ruhá-
ját. Szabadidejében olvas, most épp a feudális Japánban játszódó 
Sógunt vette ki a börtönkönyvtárból. Több mint ezer oldal, az biz-
tos, hogy el lesz vele egy ideig.
Végül visszamegyünk, hogy megnézzük Lászlót és Károlyt. Mind a ket-
ten ugyanabba a hatfős lakóhelyiségbe kerültek, László már el is foglalta 
az egyik sarki emeletes ágy felső fekhelyét. Amikor utoljára látjuk éppen 
az új matracára húzza fel hófehér ágyneműjét. Károly a szekrényébe 
pakol. Láthatóan mindketten meg vannak elégedve, talán László sem 
bánja már igazán, hogy nincs miért perre mennie az állammal.

Kellner Gergely

FÉRŐHELYBŐVÍTÉS
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A zárt börtönök járványügyi szempont-
ból világszerte kivételesen veszélyez-
tetett helyszínnek számítanak, erre 
korábban már az Egészségügyi Világ-
szervezet, vagyis a WHO is felhívta a 
közvélemény figyelmét. Ezért a ma-
gyar büntetés-végrehajtási szervezet a 
személyi állomány és a fogvatartottak 

egészségügyi állapotának megóvását szem előtt tartva és a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ szakmai protokollját követve kiemelt 
feladatként kezeli a fertőzésveszély megelőzését: több ideiglenes 
megelőző intézkedés is életbe lépett a koronavírus-járvány miatt a 
magyar börtönökben. 

A járványveszély azonban még nem múlt el. Erre az országos tisz-
tifőorvos személyesen is felhívta a fogvatartottak figyelmét. Müller 
Cecília a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában tett 
látogatásakor megtekintette az egészségügyi részleget és a jelenleg is 
érvényben lévő ideiglenes korlátozó intézkedések további fenntartásá-
nak fontosságáról is beszélt. 
– A vírust tüsszentéssel, köhögéssel, de akár beszéddel is könnyen át-
vihetjük egyik helyről a másikra. Az apró nyálcseppekkel nagyon köny-
nyen megfertőzhetjük a velünk egy légtérben lévőket. Ezért kell most 
minimalizálni a találkozásokat annak érdekében, hogy ne kerülhessen 
be a vírus a börtönökbe. Egyértelmű, hogy nem lehet még hátradőlni, 
a koronavírus még mindig itt van köztünk – mondta el az országos 
tisztifőorvos. Müller Cecília jelentős sikernek nevezte, hogy egyetlen 
megbetegedés sem történt a magyar börtönökben, ennek az ered-
ménynek a megőrzését pedig fő célnak nevezte.
– Annak érdekében, hogy fenntartsuk ezt a kedvező helyzetet, vagyis 
azt, hogy a börtöneink továbbra is mentesek maradjanak az új típusú 
koronavírustól, még mindig szükséges a védelmi intézkedések továb-
bi fenntartása – emelte ki. Hangsúlyozta: ebben a kritikus időszakban 
minden eddiginél fontosabb az összefogás, hiszen közös érdek, hogy 
ne csak magunkat, egymást is védjük. 

A büntetés-végrehajtás kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 
a büntetésüket töltők – még a világjárvány idején is – szo-
ros köteléket ápoljanak családtagjaikkal. A folyamatos 
kapcsolat fenntartása érdekében, a személyes találkozások 
kiváltására minden fogvatartott számára elérhetővé vált a 
Skype-alapú online videótelefonálás lehetősége, továbbá a 
hagyományos telefonos beszélgetések időtartama is meg-
növekedett. Például azoknak a fogvatartottaknak, akik nem 
rendelkeznek telefonnal a szervezet saját költségére bizto-
sítja a havi 3x5 perces telefonálást.

– Természetesen itt is lesznek fokozatosan enyhítések, de fontos, hogy 
addig is maradjanak nyugodtak és türelmesek, hiszen minden meg-
előző intézkedés az Önök és családtagjaik egészségének a védelme 
érdekében történik. Tudom, hogy nem könnyű, de tartsanak még ki 

egy kicsit! Egy utolsó gondolattal pedig engedjék meg, hogy megkö-
szönjem a fegyelmezettségüket, a türelmüket és például azt az ak-
tivitást, amiben az egyéni védőfelszereléseket készítettek az ország 
számos pontján az egészségügyi dolgozók részére – üzente minden 
börtönbüntetését töltőnek az országos tisztifőorvos.

Bognár Dávid egyike volt azon fogvatartottaknak, akik találkozhattak 
Müller Cecíliával, sőt kérdezhettek is az országos tisztifőorvostól.
– Úgy gondolom, hogy nagyon jó üzenete van annak, hogy személye-
sen is eljött hozzánk az országos tisztifőorvos, annak pedig még in-
kább, hogy mindent rendben talált. Sokat láttuk a tévében, tudjuk, 
hogy ő a védekezés egyik központi figurája, így pluszmotivációt jelen-
tett az, hogy szerinte is jól csinálunk mindent. Különösebben mond-
juk nem lepődtem meg ezen, hiszen nálunk, aki él és mozog, min-
denki fertőtlenít. Én a felszerelési raktárban dolgozom, ott például 
négyszer fertőtlenítünk egy átlagos napon – mondja.
Dávid 27 éves, rablás és közúti veszélyeztetés miatt 2018-ban került bör-
tönbe. A civilben szakács végzetségű fiatal férfi a „felszer raktár” legru-
tinosabbja, így az újak betanítását is ő végzi. 2019. október 1-je óta dol-
gozik itt, és azóta már varrni is megtanult. Ezt megelőzően 16 hónapig 
volt a Markó ételosztója. Odakint az építőiparban és költöztetőként is 
dolgozott, egyébként tősgyökeres erzsébeti és három gyermek édesapja. 
Azt mondja, hogy az ő védelmük érdekében sem bánja, hogy most egy 
ideig szünetel a személyes látogatás és csak Skype-on láthatja szeretteit. 

Börtönben járt 
az országos 

tisztifőorvos

Müller Cecília országos tisztifőorvos is 
felhívta a fogvatartottak figyelmét arra, hogy 
a vírus még jelen van, ezért a börtönökben a 
korlátozó intézkedéseken csak megfontoltan, 

fokozatosan lehet majd enyhíteni.
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– Akinek van egy kis esze, az érti, hogy ez mindannyiunk érdeke és 
nem ellenünk szól. Különben is, ki az, aki együtt tudna élni vele, hogy 
a látogatásra jövet fertőződött meg a családja? – teszi fel a kérdést.
Horváth András szerint még mindig fontos, hogy a hosszabb-rövidebb 
időt a rácsok mögött töltők is odafigyeljenek egymásra. 

A büntetés-végrehajtási szervezet számtalan 
megelőző intézkedést tett és tesz a járvány 
megelőzése érdekében, valamint kedvez mé-
nyekkel és könnyítésekkel teszi elviselhe-
tőbbé a világjárvány idejét a rácsok mögött.

– A személyes higiénia kulcsfontosságú, ezért nagyon sűrűn mosunk 
kezet és a saját zárkánkat is többször takarítjuk. De nem csak mi dol-
gozunk keményen, az állomány tagjai is kihajtják magukat ebben az 
időszakban. Teszik ezt úgy, hogy közben türelmesek és emberségesek 
velünk – hangsúlyozza a 30 éves fiatalember.
András már több mint három éve van a Markóban, azóta műhelyes-
ként, részlegtakarítóként és autómosóként is dolgozott, jelenleg az 
intézeti fertőtlenítő brigád tagja. 
– Az adott helyiség veszélyeztetettségének a függvényében zöld, 
sárga és piros zónákra lett felosztva a börtön. Van olyan helyiség, 
amelyet akár 2-3 óránként is fertőtlenítünk, a besorolásától füg-
gően. Nagy odafigyeléssel végezzük a munkánkat, kint és bent is 
egyaránt – meséli a fiatal férfi, aki pontosan tudja, hogy milyen 
szenvedéssel járhat a fertőzés, mivel Olaszországban élő sógornője 
korábban már megfertőződött. Hála Istennek azóta már felépült – 
teszi hozzá örömmel.
András ügye most a Kúrián van, és a legjobb forgatókönyv szerint 
jövőre már otthon is lehet, de ha nem sikerülnek úgy a dolgok, ahogy 
azt eltervezte, akkor még több mint három évig marad a rácsok mö-
gött. Szobafestő, mázoló, tapétázó szakmája már van, most az érett-
ségire készül. Azt mondja, hogy Müller Cecília megdicsérte és hasz-
nos tanácsokkal is ellátta őket. 

– A kézmosásról, a gyakori fertőtlenítés fontosságáról és a helyes 
maszkviselésről is beszélt nekünk, sőt meg is dicsért minket: azt 
mondta, hogy itt is látja, hogy fegyelmezettek vagyunk és komolyan 
vesszük a munkánk.

Bár az új fertőzések száma a környező or-
szágokhoz képest alacsonynak mondható, a 
közelmúltban újra emelkedik az új fertőzések 
száma hazánkban is. Ezért is indokolt a magyar 
börtönök fokozott járványügyi védelmének 
fenntartása.

Kellner Gergely
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Változások a kapcsolattartói pénzküldésben: már 
a kiétkezésre is küldhető pénz
Abban az esetben, ha az Ön hozzátartozója az erre a célra rendszeresített webes felületen, a bvcsomag.hu weboldalon nem tud csomagot küldeni 
– a pénzküldésre vonatkozó általános szabályok megtartásával – „célzott felhasználású” pénzt küldhet be, melyet Ön a bv. intézet által biztosított 
kiétkezés során felhasználhat.

A bv. intézetbe beérkezett pénz abban az esetben könyvelhető az Ön egyéni számlalapjára, ha a küldő vagy az átutalási megbízást adó személy 
rögzített kapcsolattartója, vele hivatalos minőségben kapcsolattartó vagy a kitöltött nyilatkozat szerint pénzküldemény küldésére jogosult. 
Egyéb esetben a pénzösszeget a bv. intézet a feladó részére köteles visszaküldeni. A devizában érkező pénzküldemények – a Magyar Államkincs-
táron keresztül az MNB hivatalos napi devizaárfolyamát figyelembe véve – forintban kerülnek kifizetésre.

Pénzküldésre az alábbiak szerint van lehetőség:

Belföldi postautalvány (rózsaszín csekk)
A postahivatalban feladott belföldi postautalvány „címzett” rovatában az Ön nevét, nyilvántartási számát, a pénz bekül-
désének célját, és a bv. intézet címét kell feltüntetni! A szelvény hátoldalán, a „közlemény” rovatban ismételten fel kell 
tüntetni a címzett személyi adatait (név, születési dátum és/vagy nyilvántartási szám), illetve a pénz felhasználásának 
jogcímét (szükségleti cikk vásárlása, telefonálás, bv. tartozás rendezése).

Banki átutalás
Az elektronikus banki felület, ahol az Ön hozzátartozója folyószámlát vezet, „pénzküldési megbízás” rovatában, utalás 
indításakor fel kell tüntetni az Ön elhelyezését biztosító bv. intézet nevét és letéti számlaszámát. Az utalás közlemény 
rovatában minden esetben fel kell tüntetni az Ön nevét, születési idejét és/vagy nyilvántartási számát, illetve a pénz 
felhasználásának jogcímét (szükségleti cikk vásárlása, telefonálás, bv. tartozás rendezése). A bv. intézetek letéti számla-
számai a bv.gov.hu weboldalon megtalálhatóak. 

Készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) – amennyiben rendelkezésre áll
A postahivatalokban feladott készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) „közlemény” rovatában az Ön nevét, nyilvántar-
tási számát, a pénzküldés célját (szükségleti cikk vásárlása, telefonálás, bv. tartozás rendezése), és a bv. intézet címét kell 
feltüntetni. Az egyes bv. intézetek levelezési címei a bv.gov.hu weboldalon megtalálhatóak.

 Balesetmegelőzési előadás az 
egri börtönben
Balesetmegelőzési előadást tartott a Heves Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézetben Erdélyi Róbert címzetes rendőr alezredes, 

kiemelt főelőadó 47 fogvatartottnak február végén. A Heves 

Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának 

titkára elmondta, hogy sok balesetet olyan gondatlanság okoz, 

mely egy kis odafigyeléssel és tapasztalattal megelőzhető lenne. 

A résztvevők a balesetmegelőzés, a védekezés és a sebesség 

helyes megválasztását illetően hasznos ismeretekkel lettek gazda-

gabbak és megismerkedhettek a közlekedésbiztonság és a KRESZ 

változásaival is.

A vonatkozó szabályok szerint a fogvatartottak részére pénzküldemény meghatározott célra, vagy a letéti számlán meglévő összeg feltöl-
tésére érkezhet. A hozzátartozó által a fogvatartott részére küldött pénzküldemény meghatározott céllal történő felhasználására akkor 
kerülhet sor, ha a feladó személy jelzi a pénzküldés célját (szükségleti cikk vásárlása, telefonálás, bv. tartozás rendezése). Abban az esetben, 
ha a pénzküldés során nem kerül meghatározásra a pénz beküldésének konkrét célja, az szabad felhasználású összegként kerül könyvelésre, 
melynek utólagos módosítására nincs lehetőség.
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A REINTEGRÁCIÓ 
HÍREIh

 Piacképes szakmával a 
kezükben kezdhetnek új életet
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatal korúak 

Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében a 2018/2019-es tanévben 

festő, mázoló, tapétázó szakmaképzés indult. A kétéves képzési időben a 

tervezett 16 fogvatartott helyett 22 fővel kezdődött az oktatás. A szakképzés 

közismereti tantárgyak oktatása nélkül helyezte előtérbe a gyakorlati, illetve 

a szakmai oktatást. A szakképzés megkezdésének fontos feltétele volt az 

alapfokú tanulmányok befejezése. A kétéves képzés záróvizsgájára 2020. 

május 22-én került sor, mely során számot adhattak gyakorlati tudásukról a 

képzést elvégző fiatalok. A vizsga során önállóan kellett dolgozniuk, be kel-

lett mutatniuk, hogyan kell szakszerűen falat festeni, tapétázni, illetve mázol-

ni. Ennek a vizsgamunkának köszönhetően egy megújult tantermet vehet-

nek majd birtokba a tanulmányaikat folytató fogvatartott társaik. A gyakorlati 

tudásuk bemutatásán túl számot kellett adniuk elméleti tudásukról is, melyet 

mind az öt most vizsgázó sikeresen teljesített.

 Meglepték az ovisokat
Meglepetéssel készültek a Kalocsai Fegyház és 

Börtön alkotó-kézimunka szakkör tagjai a Dunapataji 

Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár óvodásai 

részére. A 31 búcsúzó nagycsoportos gyermeket 

a 2020. június 12-i óvodai ballagás alkalmából a 

fogvatartottak által készített, mindenkinek a saját 

óvodai jelével ellátott, hagyományostól eltérő, többszínű 

hímzéssel készített ballagó tarisznyával lepték meg. 

A szakkör tagjai nagy lelkesedéssel készültek az 

ajándékozásra, mert a saját kreativitásukra is szükség 

volt az elkészítéshez, és további ösztönzést jelentett, 

hogy kisgyermekek részére készíthettek meglepetést.

 Szobafestő végzettséget 
szereztek a rabok a váci 
börtönben
A váci börtönben közel egy évtizede folyó villanyszerelő, valamint 

kőműves és hidegburkoló képzések mellett a szobafestő-mázoló oktatás 

is közkedvelt a fogvatartottak körében. A két éve kezdődött elméleti 

és gyakorlati oktatás májusi záróvizsgáján 15 fogvatartott vett részt. A 

vizsgát mindannyian sikeresen zárták, így a börtönt már egy piacképes 

szakmával hagyhatják el, ami komoly segítség lehet a talpra állásban.
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 Már galambot is 
tenyésztenek Állampusztán
A hazai húsgalamb termelés újbóli beindítása érdekében a Nemzeti 

Húsgalamb Programban vissza nem térítendő támogatást igényelt 

haszongalamb tenyésztésre 2019 végén az Állampusztai Kft. Az 

igénylés jóváhagyása után 2020 januárjában a kft. ideiglenesen 

kialakított termelőhelyiségébe 2000 Hubbell növendék galamb 

érkezett. A húsgalambok királyának tartott madarak március közepére 

tenyészállatokká fejlődtek és az Állampusztai Kft. Gálházán kialakított 

galambok tenyésztésére alkalmas telepére kerültek, ahol a hónap 

végén már tojást is raktak.

 Asztalos tanulók 
vizsgáztak Szegeden
Az EFOP projekt keretében egy 900 órás asztalos 

tanfolyam záróvizsgáját tar tot ták március elején a 

Nagyfa-Alföld Kft. üzem csarnokában, ahol kilenc 

elítélt adott számot tudásáról. Az írásbeli megoldása 

után a gyakorlati vizsgán kis csoportokban egy 

zárkaasztalt készítettek a tanulók. A szakmát adó 

képzést a Szegedi Fegyház és Börtön és a SZTÁV 

Felnőtt képző intézet szervezte az elítélteknek. Az 

elméleti órák az iskolakörleten voltak délutánonként, 

a különféle asztalosipari termékek készítésének 

fortélyait pedig a gyárban sajátították el a hallgatók. Az 

EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogva-

tartottak reintegrációja” című projekt a Széchenyi 2020 

programban valósul meg.

 Halmosi Péter 
többszörös magyar 
bajnok labdarúgó 
beszélgetett a 
fogvatartottakkal 
Szombathelyen
Kitartásról, fegyelemről és lemondásról beszélgetett 

több mint 30 fogvatartottal Halmosi Péter többszörös 

magyar válogatott labdarúgó a Szombathelyi Or-

szágos Büntetés-végrehajtási Intézetben március-

ban. A többszörös magyar bajnok sportoló kiemelte, 

hogy az elszántság, tenni akarás és kitartás mindig 

meghozza gyümölcsét a sportban, a munkában és a 

gyermeknevelésben is.
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 Kompetenciafejlesztés 
Kiskunhalason
Negyedik kompetenciafejlesztő foglalkozássoro za tát  indította el május 

4-én a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. A 30 

órás csoportfog lalkozások életvezetés témakörben, a „Fogvatartottak 

reintegrációja” kiemelt projekt részeként, az inté zet EFOP tanácsadója 

vezetésével kerültek meg rendezésre. A foglalkozások során a min-

dennapi élet során nélkülözhetetlen ismeretekben – egészség- és kör-

nyezettudatosság, káros szenvedélyek hatásai és háztartás-gazdálkodási 

ismeretek – mélyedhettek el a résztvevők. „Az EFOP-1.3.3-16-2016-

00001 azo nosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című projekt a 

Széchenyi 2020 programban valósul meg.”

 Spanyol oktatás a 
szekszárdi börtönben

 Fogvatartottak 
segítségével szépült 
meg a váci börtön 
konyhája

Újszerű kezdeményezésként spanyol oktatás indult 

az elítélteknek a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézetben márciusban. A heti rendszerességű kis-

csoportos foglalkozás célja a spanyol nyelvi kultúra 

megismertetése. 

Egy kormányhatározatnak köszönhetően a Váci Fegyház 

és Börtön is lehetőséget kapott az intézet konyhájának 

rekonstrukciójára, amely a Magyarország több bün-

tetés-végrehajtási intézetének „konyhafelújítási mun-

kálatok” projekt részeként valósult meg. A 2019. május 

5-én kezdődő nagyívű felújítás a Bv. Holding Kft.-vel 

együttműködve közel egy év leforgása alatt valósult 

meg. A február végén befejezett munkálatokban szin-

te kizárólag elítéltek vettek részt, akik a különböző 

OKJ-s szakmaképzéseken – kőműves-hidegburkoló, 

szobafestő-mázoló – korábban elsajátított ismereteiket 

kamatoztathatták. 
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Vincze József (Budapesti Fegyház és Börtön):  
Lecsó
(Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma... 
című versének átirata)

Falak, rácsok, távolság most köztünk áll,

Egy gondolat csupán, mi áttöri s messze száll,

Légy az esthajnalom, világítson fényed,

Elvezet a fény hozzád és megtalállak Téged,

Jól tudom szívem szívedre rátalál majd,

Társak leszünk és szerelmünk új virágot hajt,

Segítsd utunkat és fogjuk egymás kezét,

Egymásra találunk, elrabolod szívem,

Lángra lobbantod, s jöhet a szerelem!

K. E. (Veszprém Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet):
Börtöni távolság

FOGVATARTOTTAK OLDALA

Falu végén vásár van ma,

Odamegy ki venne, adna.

Kisebb ünnep ilyenkor ez,

Kellemest, hasznost keresztez.

Ebédidő közeledik, 

Lecsó készen, ahogy illik.

Lista sem kell, fejből tudja,

Miket kell vásárolnia.

A piactér igen hangos,

Tessék-tessék! Friss, harmatos!

Így kínálják a portékát,

Népviseletbe bújt kofák.

Két kilónyit kérek ebből!

Ugyanennyit meg emebből!

Erre szántam a pénzemet,

Köszönöm szépen. Fizetek.

Anyjukom, már vártam haza!

Ebéd legyen, ne vacsora.

Férjemuram, miért mogorva?

Tálalva lesz harangszóra.

Hozzávalót előkészít,

Mindent feltesz, megmos, aprít.

Szalonnát és füstölt kolbászt,

Pirosra süt saját zsírján.

A sok hagymát beleteszi,

Üvegesre pirítja ki.

Fűszerpaprikával hinti,

Az illat már most mennyei.

Végül erre jó nagy halom,

Paprika és paradicsom.

Mivelhogy ez levet enged,

Víz nem kell rá, így főzi meg.

Fél-, egy órát fedő alatt,

Majd a végén fedetlen hagy.

Kóstol, ha kell, ízesít rajt.

S teli mer egy díszes tálat.

Megkondul a déli harang,

Kész az ebéd! Jó étvágyat!

Valami nincs az asztalon,

Tudom a sör...Máris hozom!

ZS. R. (Gyorskocsi utca): 
Egyszerű nők imája
Kérlek szépen, adj Istenem,

Egy helyes férfit férjül nekem.

Nem baj, ha nem erős, okos,

Az is elég, ha csak szorgos.

Olyat, aki hű és szeret,

Életet rá bízni lehet.

Nem kell gazdag, sem túl szegény,

Elég, ha csak derék legény.

Ne bántson se tettel, szóval,

Tartson, ha tud, minden jóval.

Vigyázzon rám, otthonunkra,

A gyermekekre, vagyonunkra.

Kérjen és ne parancsoljon,

Ne kártyázzon, ne kocsmázzon.

Beérem én mindezekkel,

Vagy muszájból: kevesebbel.

Én Istenem, kérlek szépen,

Add meg amit kérek nékem.

És igen. Meghallgattatott.

(Isten): „Nincsen gyémánt, tökéletes,

Csak csiszolva lesz értékes.

Nem adhatok angyalt férjül,

Ne akarjál csodát, kincsül”.
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Vincze József (Budapesti Fegyház és Börtön):  
Lecsó
(Petőfi Sándor Falu végén kurta kocsma... 
című versének átirata)

FOGVATARTOTTAK OLDALA

Hozzávalót előkészít,

Mindent feltesz, megmos, aprít.

Szalonnát és füstölt kolbászt,

Pirosra süt saját zsírján.

A sok hagymát beleteszi,

Üvegesre pirítja ki.

Fűszerpaprikával hinti,

Az illat már most mennyei.

Végül erre jó nagy halom,

Paprika és paradicsom.

Mivelhogy ez levet enged,

Víz nem kell rá, így főzi meg.

Fél-, egy órát fedő alatt,

Majd a végén fedetlen hagy.

Kóstol, ha kell, ízesít rajt.

S teli mer egy díszes tálat.

Megkondul a déli harang,

Kész az ebéd! Jó étvágyat!

Valami nincs az asztalon,

Tudom a sör...Máris hozom!

K. E. (Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet): 
Legjobb barátom!

Szövetségre hívlak téged:
Te és én a világ ellen.
Suttogunk együtt a sötétben,
Titkolózzunk csak mi ketten.

Ellenség és rossz akarat:
Balsors nem árthat nekünk.
Ha a világ el is pusztul,
Mi akkor is együtt leszünk.

Kitartás! Együtt erősebb, jobb:
Lesz jutalom fizetségül.
Társ a bajban nem hagy, el nem árul,
Nem hátrál a másik nélkül.

A gyengeséged az erősségem:
És amit nem tudsz, azt én tudom.
Ami az enyém, az egyben tiéd is.
És lakhatnád az otthonom.
Szövetségre hívlak téged:
És nem kívánlak ellenségül.
Légy a párom, erős váram.
Gyere hozzám feleségül.
Ha szeretnél.

Zs. R. (Baracska): 
Ami igazán 
értékes

Akkor is megmondod az igazat, ha elvesztem az eszem.

Ha nem látok a sötétben, te vezeted a kezem.

Úgy váltál a barátommá, hogy észre sem vettem,

Gondolkodás nélkül tudod, mi jár az eszemben.

Nem ismered a nemet, hogyha kérlek.

Soha nem hazudsz nekem, és nem vagy érdek.

Az első lennél, ki feláldozza magát,

Erre nem képes haver, csakis egy igaz barát!

Nyertünk, elbuktunk, csodáltunk, bíztunk. 

Nehéz volt. De mindig együtt nevettünk vagy sírtunk.

Átsegítesz a bajon, mint egy testvér,

Ha nem bírnám tovább: Te velem együtt esnél.

Túl gyorsan mennek az évek el,

De engem már úgysem az érdekel.

Okosabb lettem, és belátom:

Te vagy a legjobb barátom!
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IMÁK VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉRE

MOSS KEZET, AZUTÁN KULCSOLD IMÁRA! 
MOSS KEZET, DE NE FELEDD: ISTEN KEZÉBEN  
VAN AZ ÉLETED! 

Dr. Békefy Lajos nyugalmazott börtönlelkész Ferenc pápa világima összefogásra felszólító hívása nyomán, valamint a kínai Vuhan város 
lelkészeinek ökumenikus imacsoportjának és az amerikai Billy Graham Társaság világimalánc kezdeményezésének hatására a koronavírus-
járvány kitörése óta gyűjti és fordítja magyarra a pandémiával kapcsolatos könyörgéseket. 

Különleges lehetőséget ad ez a Börtönújság hasábjain is megjelenő gyűjtemény arra, hogy a börtön falai között is lélekben megerősödjenek az imák 
olvasói. Az itt közölt fohászok segítségével a rácsok mögül is bekapcsolódhat bárki abba a hatalmas, világméretű imaláncba, amit péntekenként 
tartanak közel 500 millióan mintegy 130 országban. A kiválasztott imák minden egyházi alkalmon felcsendülhetnek, megfogalmazásuk pedig 
olyan, hogy azt római katolikusok, protestánsok, ortodoxok és a szabadegyházak tagjai is használhatják, hozzáfűzve saját kéréseiket.

„Dicsőséges, élő Urunk minden felekezetben arra hív, hogy imádságban, buzgó könyörgésben testvéri módon egymásra találjunk és a 
szenvedőkkel való együttérzésünket, érettük szóló imáinkat egyénileg és közösségi alkalmainkon megszólaltassuk. Kérem, használják ennek 
az imagyűjteménynek bármely részét épülésre, bátorításra – egyéni és közösségi csendességben.” – üzeni Dr. Békefy Lajos szerzői előszavában.

Ó, Uram,
amikor feltámadnak rég feledett, mély értelmű magyar szavaink, s döbbenetesen megnevezik napjaink nyomorúságát a koronavírus 

világjárvány idején, küldd el hozzánk Szent Lelkedet.
Támassz fel, Uram minket bűneinkből, halálos állapotunkból. Mulasztásainkat, gonoszkodásainkat kereszted elé tesszük.

Kérünk: teremtett népedet és világodat emeld fel új életre. Te vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj! Ámen.

A lelki prevenció része a rendelkezések betartásával együtt az ima is! 

 FERENC PÁPA FELAJÁNLÓ IMÁJA A JÁRVÁNY IDEJÉN 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában 
visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette 
szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden 
veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz! Ámen.

Még ha nem is tudnám, hol talál majd nyugalmat lelkem
e gonosz időkben,
és ha arcomat sűrű homály borítaná el,
gond, csalódás, megrettenés felhője,
s ha napszálltakor is nyugtalan lenne a szívem,
hiszem, tudom,
bizonyos vagyok abban,
Te fogsz akkor is majd jótevő kezeddel betakarni,
megnyugtatni engem.

Irgalmad árnyékában rejts hát el engem,
mikor nem lesz másutt menedékem.
Jóságod legyen lelkem védőpajzsa,
sebeimre gyógyír, fájdalmaimra enyhület,
harcaimban tiszta fegyver,
ellenségek előtt terített asztal.
Alkotásban, munkában égi erő
szellemnek, léleknek, testnek
szent Igédnek balzsama.

  EGYÉNI IMA MAGYARORSZÁGRÓL 
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  NEMZETKÖZI IMAVÁLOGATÁS A SZÉLRÓZSA MINDEN IRÁNYÁBÓL 

Könyörgés gyógyulásért koronavírus idején

Úr Jézus, Te földi szolgálatod során megmutattad (erődet) hatalmadat a betegségek felett, s gondod volt arra, hogy meggyógyítsd a betegeket, 
függetlenül attól, hány évesek, milyen fizikai, gondolkodásbeli, vagy lelki állapotban vannak. Légy jelen, kérünk, azok mellett, akik várják és 
vágyják az érintésedet a COVID-19 által megfertőzött állapotukban. Éreztesd meg velük gyógyító erődet, amit az orvosok és az ápolók közvetítenek 
feléjük. Kérünk, Úr Jézus, végy el minden félelmet, szorongást és az elszigetelődés fájó érzését azok szívéből, akik gyógykezelés alatt állnak vagy 
karanténban fekszenek. Ajándékozd nekik a gyógyulás akarását, s azt a figyelmességet is, amivel megóvhatnak másokat a járványtól. Oltalmadba 
ajánljuk az elhunytak és a betegek családját, adj nekik békességet, hitet helyzetük elhordozásához. Legyen áldott a neved, Urunk Istenünk, mert 
Te odafigyelsz kiáltásunk szavára. Ámen. 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” - Filippi 4,6

Könyörgés idősekért, krónikus betegségben szenvedőkért

Szerető és szeretett Urunk, Hozzád fordulunk szorongatott helyzetünkben a koronavírus-járvány idején, főként azokért, akiket jobban veszélyeztet 
a vírusfertőzés, mint másokat – az idősekért és más, krónikus betegségekkel küszködőkért fohászkodunk most Hozzád. Oltalmazd őket a nagyobb 
bajtól, Te légy oltalmuk a bizonytalanság napjaiban, heteiben, s maradj velük a megelőző karanténban maradás napjaiban is. Ámen. 

„Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok” - 1Péter 5,7

Könyörgés az egészségügyi dolgozók helytállásáért és a kutatókért

Irgalmas Istenünk, mennyei Atyánk, egyre többen megfertőződnek koronavírussal, az egészségügyiek mellett jelenjél meg oltalmaddal, kérünk! 
Azoknál, akik órákon át ott állnak a magas lázzal küszködők mellett, s maguk is állandó veszedelemben dolgoznak. Újítsd meg erejüket, s a nehéz 
napokban támogasd őket. Oltalmaddal védjed őket, kérünk, miközben betegeken próbálnak segíteni. Juttassál nekik Urunk ezekben az időkben 
megfelelő anyagi támogatást, hogy biztosan állhassanak a betegek mellett. Ösztönözd a kutatóorvosok munkálkodását, hogy még jobb teszteket 
dolgozzanak ki, s olyan vakcinákat fejlesszenek ki, melyek valóban hatékonyak a védekezésben és a gyógyításban. Adj kitartást nekik abban, hogy 
olyan protokollokat, előírásokat tudjanak kidolgozni, melyek fékezik vagy útját is állják a járvány terjedésének. Ámen.

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak 
engem” - Zsoltár 23,4

Mert ha kelet felé megyek, ott vagy,
ha nyugat felé tekintek, ott is észreveszlek,
ha északon működsz, meglátlak Uram,
ha délre fordulok, ott is látom áldó kezed.
Tied az életem ez esztendőben,
mint volt kezdetben, s lesz a végen,
ha majd zarándokutamat itt bevégzem,
meghallván fenséges égi zenédet.
Addig is, mindvégig ezt kérem:
Jó Uram, én Istenem,
nyugtass meg magaddal engem.
Vessződ és botod megvigasztal engem.
Ha a halál árnyékának völgyében járok is
nem félek sötét völgyén sem,
mert Te mindenütt jelen vagy énvelem.
Kezedbe teszem hát zaklatott szívem.
Te őrizd Krisztus-fényű hitem,
szenvedésben próbált türelmem.

Így legyen Tebenned
áldott, boldog
minden percem
az Úr ezen esztendejében,
míg utam itt bevégzem,
s indulok Hozzád
mennyei Jeruzsálemem,
hozsannás üvegtengerem,
értem is földre szállt
Megváltóm, Istenem… Ámen.
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Őrizz meg minket, jó Urunk, irgalmasságod árnyékában.
A bizonytalanság és a próbatétel idején is, kérünk, állj mellettünk.
Támogasd és oltalmazd, jó Urunk,
az aggodalmaskodókat és a félelmes szívűeket,
emeld fel mindazokat,
akik mélységeket járnak ezekben a napokban, hetekben.
Hadd örvendezhessünk újra a Te jóságodnak,
tudván bizonyosan,
hogy semmi sem szakíthat el Tőled,
sem szeretetedtől,
mert Te vagy a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.

ÚJ-ZÉLAND 
  IMA BIZONYTALANSÁG IDEJÉN  

Mostani napjaink Ura, Istene,
Atyánk, Aki Jézusban lecsendesítetted a vihart,
és megnyugtatod a háborgó szívet,
küldd el nekünk a reményt,
s fogadd jótetszésedbe azokat,
akik a bizonytalanság közben is értünk
dolgoznak és várnak segítségedre.
Biztass minket azzal, hogy mindenkihez
ugyanazzal a szívvel fordulsz.
Tégy bizonyossá arról,
hogy nem engedsz minket beleveszni a bajba,
mert a Te akaratod nem a pusztulás, hanem az élet.
Te vagy a mi Istenünk, s nekünk szükségünk van Rád.
Irgalmazz nékünk! Ámen.

  IZRAELITA IMA VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN 

Világ Ura,
Teremtőnk, aki megszabadítasz Bennünket a bajtól, 
Felkészületlenek vagyunk és ijedtek 
Útmutatásodért és segítségedért könyörgünk most 
Adj kitartást a betegeknek, 
Orvosaiknak erőt a gyógyításhoz, 
Azoknak, akik a kór gyógymódját keresik, az átlátás képességét, 
Adj a kórházi dolgozóknak lehetőséget a szenvedés megszüntetésére, 
A vezetőknek felelősséget, hogy igazat mondjanak 
és ne éljenek vissza a beléjük vetett bizalommal, 
Segíts, hogy elkerüljük a pánikot, 
Ne használjuk fel a félelmet és a gyanakvást 
a gyűlöletkeltés, az önzés és a bizalmatlanság erősítésére, 
engedj együttéreznünk azokkal, akik megbetegedtek, 
mindazokkal, akik szenvednek a Földön, 
Hadd léphessünk most túl a minket elválasztó minden különbségen, hogy együtt őrizhessük az életet.
Teremtő, aki az Életet adja, 
Adj nekünk derűt a bizonytalanság óráján, 
jóságot, hogy segíthessünk a gyengébbnek, 
amennyire csak lehet. 

16
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FÉLÚTON 2.
 

Támogatott lakhatási program

komplex szolgáltatással szabadultaknak (félutas program)

BM-20-P-0007

Hamarosan szabadulsz? Nincs hová menned? Változtatnál az életeden? Dolgozni szeretnél?  
Segítségre van szükséged?

Amennyiben a kérdésekre „igen” a válasz, a Váltó-sáv Alapítvány FÉLÚTON 2. programja (Támogatott 
lakhatási program komplex szolgáltatással szabadultaknak) egy lehetőség a szabadulás utáni élet 
rendezéséhez. 

A program lakhatást nyújt komplex szolgáltatásokkal, munkába helyezéssel. A program Budapes-
ten működik. 

A bekerülés feltételei:

-	jelentkezés (büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnél, vagy közvetlenül a Váltó-sáv Alapít-
ványnak címzett levélben),

-	50 év alatti életkor,

-	3 személyes találkozás büntetés-végrehajtási intézeten belül a Váltó-sáv Alapítvány munkatársaival,

-	együttműködés a szervezet munkatársaival,

-	az alapszabály elfogadása és betartása. 

Elérhetőségeink, érdeklődés: 

Váltó-sáv Alapítvány

1082 Budapest, Üllői út 42. 4. 1.

Tel.: +36 1 352 6755, 70-424-9760, 70-362-7163

e-mail: alapitvany@valtosav.hu

web: www.valtosav.hu

Szakmai vezető:

Mészáros Mercedes

+36 70 362 7163

A támogatott tevékenység a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásá-
val valósul meg.

BELÜGYMINISZTÉRIUM



KÖNY VA JÁNLÓ

Karinthy, Rejtő és Verne

Karinthy Mennyei riportja nagyjából egyszerre jelent meg az 

Utazás a koponyám körüllel. Az utóbbi elképesztő sikere nem 

hatott az előbbire, sőt beárnyékolta annak népszerűségét, és 

sem a kritika, sem a közvélemény nem figyelt rá érdemeinek 

és értékeinek megfelelően. Pedig a Mennyei riport a tudo-

mányrajongó Karinthy talán legizgalmasabb műve. Az írót egész 

életében a felfedezések, a technikai találmányok érdekelték. (Ha 

látott valahol egy újszerű fűnyírógépet, rögtön megvásárolta, amit 

persze semmire sem használhatott bérházban lévő lakásában.) 

A misztikum iránti érdeklődés legalább olyan erőteljesen 

munkálkodott benne, mint a tudomány iránti vonzódás. És a 

misztikum, mint valami zenei motívum, végighúzódik egész 

életművén, és éppen a Mennyei riportban teljesedik ki.
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Könyvajánlónkban ezúttal három olyan könyv elolvasásához próbálunk kedvet csinálni, amelyek elolvasása  
igazán üdítő olvasmányt jelenthet mindenkinek.

Rejtő egyik legismertebb és legmulatságosabb regénye 

ez. A Banánoxid nevű találmány vegyi képletének meg-

szerzéséért folyó harc a bubópestis megbetegedés ürügyén 

vesztegzár alá helyezett nemzetközi közönséggel, minden 

rendű és rangú szélhámossal zsúfolt Grand Hotelben 

zajlik. Bár az okmány megszerzése csak egypár titokzatos 

személy érdeke, mégis, a kényszerű bezártság nyomasztó 

hatására a legkülönfélébb rejtélyes eseményekbe keve-

redik bele a hotel szinte minden lakója, hogy azután az 

óriási kavarodásban lelepleződjenek az igazi bűnözők, és 

fejtetőre állított kalandok során egymásra találjanak az igazi 

szerelmesek – és az okmány hivatott tulajdonosai, illetve 

őrzői is. Rejtőnek ebből a regényéből készült a Meztelen 

diplomata című, nagy sikerű filmvígjáték is.

Karinthy Frigyes:
Mennyei 
Riport

Jules Verne: 
Kétévi 
vakáció

Rejtő Jenő: 
Vesztegzár 
a Grand 
Hotelben
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Izgalmas eseményekkel kezdődik a történet. a vihar egy újzélan-
di kikötőpartjától elold egy vitorláshajót, amelyen 15 fiúintézeti 
növendék alussza az igazak álmát. A hajón e pillanatban vétkes 
könnyelműségből senki más nem tartózkodik, s az orkán szédítő 
sebességgel ragdja prédáját a nyílt óceán felé.Mire a szerencsétlen-
séget felfedezik, a vitorlásnak – tizenöt fiatal utasával együtt – nyoma 
veszett. A hatóságok és a hozzátartozók hosszas eredménytelen ku-
tatás után beletörődnek a változhatatlanba, de a nyílt óceánon felri-
adó utasok és gyerekek viszont nem, akiknek életösztöne feltámad 
s találékonyabbá, ügyesekké, bátrakká teszi őket. Nem hajlandók 
megadni magukat a tomboló elemeknek, s győztesekként kerülnek 
ki a harcból: kétheti orkán űzte hányódás után egy lakatlan föld-
darabon partradobja őket az óceán. Itt folytatódik hősies és okos 
küzdelmük a létért: a gyors szabadulás reménye híján megszervezik 
életüket az ismeretlen szigeten. Másfél év után egy váratlan fordulat 
csillantja meg a szabadulás reményét, de a lehetőség megragadá-
sa az ifjú telepesektől egy minden eddiginél elszántabb, s immár 
valóságos – fegyveres – harc megvívását követeli meg.



K VÍZ

19

●

1.

3.

5.

9.

7.2.

4.

10.

8.

6.A felsoroltak közül mi 
Görögország jellegzetes itala?

Egy futó hét napon át napi 10 
kilo métert fut. Mennyit fut egy 
hét alatt összesen?

Melyik NEM a lúd elnevezése?

Hány deciliter 7,5 liter?

Melyik városon NEM 
folyik keresztül a Duna?

Hová sorolható be a béka?

Ki volt a gőzgép feltalálója?

Mi Spanyolország fővárosa?

Melyik kémiai elemnek áll  
egy betűből a vegyjele?

A felsoroltak közül melyik  
NEM Shakespeare műve?

 A: Becherovka
 B: Vodka
 C: Ouzo

 A: 7000 méter
 B: 70 000 méter
 C: 700 000 méter

 A: Liba
 B: Gúnár
 C: Gácsér

 A: 75
 B: 750
 C: 7500

 A: Komárom
 B: Gödöllő
 C: Paks

 A: Hüllő
 B: Kétéltű
 C: Puhatestű

 A: Robert Fulton
 B: George Stephenson
 C: James Watt

 A: Sevilla
 B: Barcelona
 C: Madrid

 A: Hélium
 B: Szén
 C: Vas

 A: Elveszett paradicsom
 B: Szentivánéji álom
 C: Sok hűhó semmiért

Forrás: szavazo.hu

1.:C, 2.:B, 3.:B, 4.:C, 5.:C, 6.:A, 7.:B, 8.:B, 9.:A, 10.:C

2020.  AUGUSZTUS                          Börtönújság
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A keresztrejtvény megfejtése Albert Einstein egyik idézete. Albert 
Einstein (1879-1955) német Nobel-díjas elméleti fizikus. Ő dolgozta 
ki a  relativitáselméletet  és hozzájárult a  kvantummechanika, 
a  statisztikus mechanika  és a  kozmológia  fejlődéséhez.  Fizikai 
Nobel-díjat 1921-ben kapott „az  elméleti fizika  területén 
szerzett eredményeiért, különös tekintettel a  fényelektromos 
jelenség  törvényszerűségeinek felismeréséért”. Zsenialitására 
jellemző, hogy előre tudott jelezni olyan dolgokat, amelyeket 
100 évvel később a gyakorlatban is bizonyítottak. 2016. feb-
ruár 11-én amerikai kutatók bejelentették, hogy  gravitációs 
hullámokkal  kapcsolatos elmélete igazolódott, ezzel a felfe-
dezéssel egy új tudományág született, a gravitációshullám-
csillagászat. Arcképe egyike a legismertebbeknek a világon, 
1999-ben a Time folyóirat az évszázad emberének választotta.
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GÁZLÓ- 
MADÁR

NORMÁLIS 
ELOSZLÁS

KIJEVI 
FEJEDELEM

CÉGFORMA

ÁRAM- 
ERŐSSÉG JELE

FEJET INGAT

A FEJÉRE 
NÉPIESEN

TESLA,
RÖVIDEN

A TALLIUM 
VEGYJELE

SZABOLCSI 
KÖZSÉG

KIRÁLYI, 
RÖVIDEN

SKÓT  
JÁNOS!

A SZÉN 
VEGYJELE

PROTOKOLL 
RÉSZE!

LENMAG!

BÁSTYA 
KÖZEPE!

TANULÓ 
VEZETŐ

RÉSZBEN 
LEÖNT!

NORMÁLIS 
ELOSZLÁS

SUDOKU

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

Rejtvény
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TÖKMAG!
ELEMI TÖLTÉS 

JELE

TÉVÉ!
ZLOTY,

RÖVIDEN

PÁROS 
SZÁM!

BETEGET
GONDOZ

A VÉGÉN  
ERESZT!

LAGZI 
RÉSZE!

A FOSZFOR 
VEGYJELE

ÁRAM-
ERŐSSÉG JELE

DRAGON 
BALL

ELLENÁLLÁS 
JELE

TOLNAI 
TELEPÜLÉS

RÓMAI 
EGYES

HOSSZÚSÁG 
JELE
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1. Nagyon könnyű

3. Közepes

5. Nehéz

2. Könnyű

4. Nehéz

6. Nagyon nehéz


