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Tóth
Tamás: Együttműködés,
Elismerések
összetartozás, közös cselekvés nélkül
október
23. alkalmából
semmi
sem működhet
jól!
-Szent Adorján-nap a büntetés-végrehajtás
napja. Egy nap, amely a családé, az
ünneplésé, az együttlété. Tavaly szakítottunk a korábbi hagyományokkal, és az
ország minden tájáról érkezve egy nyilvános helyen ünnepeltük meg együtt e
jeles napot. A nagy sikerre való tekintettel
nem is volt kérdés, hogy idén ugyanebben
a formában folytatjuk a megkezdett utat
– köszöntötte kollégáinkat Dr. Tóth Tamás
bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a Budakeszi Vadasparkban rendezett Szent Adorján-napi családi rendezvényen szeptember 8-án.
A vezérőrnagy örömét fejezte ki, hogy a
rendezvényre több mint 3000-en látogattak
ki. – Egy családi nap fontos célja egymás
közelebb hozása. Hogy a kollégák, családok
egy kötetlenebb közegben is találkozni
tudjanak egymással. Egy ilyen alkalomkor
a külvilágnak is meg tudjuk mutatni
magunkat: jó és összetartó közösség vagyunk. Aki hozzánk szeretne jönni dolgozni, az most
közvetlen módon tud találkozni velünk – hangsúlyozta az
országos parancsnok.
Kijelentette: a rendvédelem részeként működő büntetésvégrehajtás hosszú idő óta a kölcsönös tiszteleten és
együttműködésen alapul, és garantálja a rendvédelmi szervek közös sikerét.

– Együttműködés, összetartozás, közös cselekvés nélkül
semmi sem működhet jól. Az elmúlt években számtalanszor
bizonyította ez a közösség, hogy nehéz helyzetekben is képesek
vagyunk helytállni és megoldani a legnehezebb feladatokat.
A hozzátartozókat köszönet illeti, hiszen kollégáimnak a
mindennapos óriási munkateher miatt szüksége van családjuk
támogatására – jelentette ki Tóth Tamás.

Bemutatkoztak a formaruhák
Az Adorján-Tex Konfekcióipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által gyártott forma ruhákból is tartottak „divatbemutatót” a Szent Adorján-napi
családi összejövetelen. A di zájnos öltözeteket kollégáink profi
modelleket megszégyenítő magabiztossággal mutatták be a színpadon. Az egyik legnagyobb sikert a kalocsai mintás
vendéglátóiparban használható szakács-séf ruha aratta,
de többek között bemutatták a büntetésüket töltő elítéltek
keze által készített modern takarító ruhát, MÁV-os
egyenruhát, orvos és műtős munkaruhát is.
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Színes programkavalkád a Szent
rendezvényen a Budakeszi Vadasp
Huszonharmadik alkalommal ünnepelte a büntetés-végrehajtás Szent Adorján-napját
szeptember 8-án. Idén a Budakeszi Vadaspark adott otthont a szervezet családi rendezvényének.
A szép napsütéses időben az ország minden börtönéből érkeztek a helyszínre munkatársaink és
családjaik egy közös ünneplésre. A rendezvényen közel 3500-an vettek részt.
– Hol van egy kuka?
– Kutya?
– Kuka! – zajlott le egy párbeszéd egy kisfiú és vélhetőleg a
szolgálati kutyák iránt különösen érdeklődő édesapja között
a Szent Adorján-napi családi rendezvényen nem messze a
szolgálati kutyák bemutatójának helyszínétől.
A magyar büntetés-végrehajtási szervezet szeptember 8-án
rendhagyó helyszínen, a Budakeszi Vadasparkban tartotta
Szent Adorján-napi családi napját. A szép napsütéses időben
az ország minden börtönéből érkeztek a bévések és családjaik
a közös ünneplésre és kikapcsolódásra. A rendezvényen közel
3500-an vettek részt.
Katona Katalin, a Fővárosi Bv. Intézet főtörzsőrmestere három
kislányával érkezett a tucatnyinál is több színes programot
kínáló ünnepre. A 4 éves Horváth Lili, az 5 esztendős Horváth
Virág és 8 éves Horváth Dóra nevű nővérük egymás után vártak
az arcfestésre. Először Lili arcát festették ki Minnie egeresre.
A lányokat Katalin apukája, Katona Ferenc nyugalmazott bv.
főtörzsőrmester is elkísérte. A férfi nyugdíjazásáig Baracskán
dolgozott.
– Arcfestés, lufi és ugrálóvár. Ez a három legfontosabb dolog
egy gyereknek – vélekedett Katalin. Az arcfestés után így
az ugrálóvár felé vették az irányt, miközben a lányoknak
a gyereksátor mellett lufikat is hajtogattak. A rodeóbika is
érdekelte a lányokat, de anyukájuk úgy ítélte meg, hogy ehhez
az „állathoz” még kicsik gyermekei.
– Az én gyerekkoromban apa is elvitt mindig az ilyen családi
napokra. Sok volt a koncert és akkor is volt számtalan léggömb.
Akkor minden bv. intézet saját standdal és a rá jellemző
ajándéktárgyakkal települt ki a családi napra. Szép emlékek
ezek a mai napig, de nem ezért szereltem fel 2002-ben a
szervezethez. Akkor még nem akartam továbbtanulni, apukám
javasolta, hogy próbáljam ki magam bévésként. Nem terveztem
nagyon előre ezzel a munkával, de mégis már 16 éve ebben
dolgozom – magyarázta a háromgyermekes családanya. Azt is
elárulta, hogy férjének erre a napra pihenőt adott, így ő nem
tartott velük a rendezvényre.
Az ismeretterjesztő, szórakoztató és látványelemekben is
bővelkedő program között az érdeklődök megtekinthették a
szervezet műveleti csoportjának akcióban és fegyverropogásban
gazdag intézkedéstaktikai bemutatóját, a kutyás szolgálat
legkiválóbb négylábúinak feladat-végrehajtását, a sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum mobil tárlatát, de a szervezetnél rend4
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Adorján-napi családi
arkban

szeresített kényszerítőeszközöknek, a helyszínre érkező nagy
rabomobilnak és a büntetés-végrehajtás páncélozott autójának
is nagy sikere volt.
A szervezők a kicsiket a már említett lufi-hajtogatással és
arcfestéssel, falmászással, lézeres céllövészettel, játszóházzal
és különböző gyermekversenyekkel várták.
A nap egyik legmulatságosabb programja Tóth Gábor állati
jó bemutatója volt. A férfi kézhez szoktatott állataival járja
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Tudta?
Szent Adorján, a börtönőrök védőszentje római katona volt Maximianus császár uralkodása
idején, aki keresztény hite felvállalásáért halt mártírhalált.
Szent Adorján 1996 óta a büntetés-végrehajtási szer vezet védőszentje.

az országot, és humoros formában ad át hallgatóságának
praktikus ismereteket állatairól, valamint az emberekkel
való viszonyukról. A bemutató nemcsak kicsiknek, hanem a
felnőtteknek is számos érdekességet tartalmazott.
A nézők többek között megismerkedhettek Lufi patkánnyal,
Gumika vadászgörénnyel és Borókával a rókával is.
– Három gyerekemmel jöttünk ki a családi napra. A kislányunk
még csak hét hónapos, a fiúk 3 és 9 évesek. Ők nagyon élvezték
6
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az állati bemutatót, de még nekem felnőttként is mondott újat
a műsor. Az előadó a gyerekek nyelvezetén sok érdekes dolgot
mondott a köztünk élő állatokról – mondta Trunki Péter.
A Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
pártfogó felügyelője elmondta, hogy fiainak először a rabszállító
autót mutatta meg. – Sokat beszéltünk már róla, hogy létezik egy
ilyen jármű, de belülről természetesen nem tudták elképzelni.
Most adódott rá lehetőség, nagyon tetszett nekik. Ez megadta a
jó hangulatot az egész napra – magyarázta a pártfogó felügyelő.
Most voltak először családi napon. A férfi szerint kellenek az
olyan események, ahol a családi kikapcsolódás mellett a kollégák
a börtöntől eltérő közegben tudnak egymással találkozni.
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Tóth Gábor bemutatója után lapunknak elmondta, hogy régen
külföldön dolgozott solymászbemutatókon önkéntesként.
– Solymász vagyok, nagyon tetszett az ottani munka, amit
hazaérkezésem után itthon is meg szerettem volna valósítani.
Sajnos akkoriban erre még nem volt lehetőség, a törvény nem
engedte meg a védett ragadozó madarak ilyen formában való
bemutatását. Ettől függetlenül sokan hívtak madárbemutatót
tartani, ám madár helyett az akkoriban örökbefogadott
rókakölykömmel érkeztem meg. Olyan sikerünk volt Borókával,
hogy egyre több kisállatot fogadtam örökbe menhelyekről, így a
„társulat” folyamatosan növekedett – mesélte Tóth Gábor.
Az állati bemutató mellett igazán nagyot szólt az 1848/49. Budai
2-ik Honvédzászlóalj hagyományőrző bemutatója, akiknek
eldörrenő ágyújánál nagyobb hangot semmi nem produkált
ezen a napon, pedig a résztvevők parázs fegyverropogást a
honvédek műsora előtt tartott intézkedéstaktikai bemutatón is
hallhattak.
A rendezvényen képviseltették magukat a rendvédelmi társszervek is: a Terrorelhárítási Központ BTR páncélautója és
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi
bemutatója is sokakat vonzott.
A közös ebéd után Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
koncertje szórakoztatta a jelenlévőket.
Kiss Gábor Gergő
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Elismerések Szent Adorján ünnepén
A Szent Adorján-napi ünnepi állománygyűlést a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Venyige utcai objektumában tartották szeptember 7-én. A testület ilyenkor központi
és helyi állománygyűléseken jutalmazza a kiemelkedő teljesítményt nyújtó és példás
szolgálatellátást tanúsítókat. A szervezet legmagasabb kitüntetését, a belügyminiszter
által alapított és adományozott Szent Adorján Érdemjelet is kiosztották.
Kövesfalvi Nikolett címzetes bv.
alezredesnek, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezető reintegrációs
tisztjének, valamint Menczer Péter
bv. alezredesnek, az Informatikai
Főosztály osztályvezetőjének.
Pintér Sándor miniszteri elismerő oklevelet adott Árvai Judit Katalin címzetes bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtási
Szer vezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja vezető főtanárának, Besenyei
Mónika címzetes bv. törzszászlósnak, az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézet szakápolójának és Suriné Szabó Irén közalkalmazottnak, a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
informatikai főelőadójának.
Festmény emléktárgyat adományozott Fogarasi László bv. ezredesnek, a Duna Papír Termelő,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatójának, Zsolnay
Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából huzamosabb időszakon át végzett kimagasló szolgálati
tevékenysége elismeréséül „Szent Adorján Érdemjel”
kitüntető címet adományozott Dr. Kapeller Magdolna
nyugállományú bv. orvos ezredesnek, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága fogorvosának, Dr.
Hegedűs Ildikó Zsuzsanna bv. orvos alezredesnek, a
Márianosztrai Fegyház és Börtön egészségügyi osztály vezetőjének és Dr. Kecskés Tünde Erzsébet bv. alezredesnek, a Hivatal Jogi és Adatkezelési Főosztály főosztályvezető-helyettesének.
A belügyminiszter a büntetés-végrehajtási szervezet
napja alkalmából kiemelkedő szolgálati tevékenysége
elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi címet
adományozott Kővágó Andrásné bv. alezredesnek, a Műszaki és Ellátási Főosztály kiemelt főreferensének,
8
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teakészlet emléktárgyat adományozott Peringerné Dr.
Kocsis Erzsébet nyugállományú bv. orvos alezredesnek,
a Budapesti Fegyház és Börtön egészségügyi osztályvezetőjének. Seiko óra emléktárgyat vehetett át
Aranyosi János címzetes bv. főtörzszászlós, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonságtechnikusa és Horváthné Obersinner Andrea bv.
törzszászlós, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet főápolója.
Kilencvenedik születésnapja alkalmából több mint négy
évtizedes büntetés-végrehajtási munkássága elismeréséül aranylánc aranymedállal emléktárgyat ado mányozott Holienka Józsefné nyugállományú bv. alezredesnek, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézete volt igazgatási szolgálatvezetőjének.
Dr. Tóth Tamás, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a szervezet napja alkalmából a Rzeszówi Büntetésvégrehajtási Intézet és a magyar büntetés-végrehajtási
szervezet közötti hatékony és eredményes szakmai
együttműködés elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási
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Szolgálatért Emlékplakett” "EZÜST" fokozatát
adományozta Robert Mateusz Kogut ezredesnek, a
Rzeszówi Büntetés-végrehajtási Intézet igazgatójának.
A büntetés-végrehajtási szervezettel történő hatékony és eredményes szakmai együttműködése elismeréséül országos parancsnoki dicséretben és karóra ajándéktárgyban részesítette Dr. Nagy László
rendőr dandártábornokot, a Nógrád Megyei Rendőr
-főkapitányság rendőrfőkapitányát, Szántainé Dr. Madarász Katalin rendőr alezredest, a Készenléti Rendőrség
Személy és Objektumvédelmi Igazgatóság Különleges
Védelmi Osztály Tanúvédelmi Szolgálat alosztályvezetőjét.
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka kimagasló
szolgálati tevékenysége elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "EZÜST"
fokozatát adományozta Hatoss Zsolt bv. alezredesnek, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Fehér László bv.
főtörzszászlósnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének és Krizsákné Lánczos Veronika címzetes bv. zászlósnak, a
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet konyhavezetőjének.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a
„Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” "BRONZ" fokozatát adományozta Kollár Roland címzetes bv. alezredesnek, a Váci Fegyház és
Bör tön kiemelt főelőadójának, Simon Tamás bv. alezredesnek, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Pernekiné Nagy Annamária
Dóra címzetes bv. őrnagynak, a Szegedi Fegyház és
Börtön reintegrációs tisztjének, Thuróczyné Ágh Tímea
címzetes bv. őrnagynak, a Humán Szolgálat megbízott
nyomozó tisztjének, Kardosné Gergely Erika címzetes bv.
századosnak, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet megbízott gazdasági vezetőjének, Lőrincz Gyula
bv. századosnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
9
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Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági tisztjének,
Bognár Csaba bv. főtörzszászlósnak, a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének, Hoppál Mariann címzetes bv. főtörzszászlósnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott belső ellenőrének, Csordás László címzetes bv.
törzszászlósnak, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadójának, Csordás Tamásné címzetes bv.
törzszászlósnak, az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet segédelőadójának, Esztergominé
Grimm Zsuzsanna címzetes bv. törzszászlósnak, a
Budapesti Fegyház és Börtön segédelőadójának, Katus
Zsolt bv. törzszászlósnak, az Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott biztonsági
tisztjének, Lengyel Viktor címzetes bv. törzszászlósnak, a
Szegedi Fegyház és Börtön segédelőadójának, Sebestyén
Attila bv. törzszászlósnak, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjének, Kormány
József címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Fővárosi
Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének,
Kovács András címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Szegedi
Fegyház és Börtön segédelőadójának, Lukács Brigitta
címzetes bv. főtörzsőrmesternek, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének, Szabó Attila
bv. főtörzsőrmesternek, a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet segédelőadójának, Bodovics Ádám
címzetes bv. törzsőrmesternek, a Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet megbízott körlet-főfelügyelőjének.

Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Máriás Gábor bv. törzszászlóst, az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet
-főfelügyelőjét, Góber Gábor Béla címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház
gépjárművezetőjét, Tari Tibor címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Budapesti Fegyház és Börtön kutyavezetőjét,
Wirth Erika közalkalmazottat, a Kalocsai Fegyház és
Börtön előadóját.
Országos parancsnoki dicséretben és ajándéktárgyban
részesítette Dr. Füzesi Viktor bv. ezredest, az Állampusztai
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát,

Dékány Zsolt bv. ezredest, a Baranya Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokát, Salgó László bv.
ezredest, az Ellenőrzési Szolgálat szolgálatvezetőjét,
Kovács Mihály Ferenc bv. ezredest, a Fogvatartási
Ügyek Szolgálata megbízott szolgálatvezetőjét, Molnár
István bv. ezredest, a Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét, Makula
György bv. alezredest, a Kommunikációs Főosztály főosztályvezetőjét, Prisznyák Szabolcs bv. alezredest, az
Informatikai Főosztály megbízott főosztályvezetőjét,
Kovács Gyula bv. alezredest, a Bács-Kiskun Megyei

Tóth Tamás kiemelkedő szolgálati tevékenysége
elismeréséül hazai jutalomüdülésben részesítette
Héjjas Tibor címzetes bv. főtörzszászlóst, a Bács-Kiskun
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet műhelyvezetőjét,
Németh József Attila bv. főtörzszászlóst, a Pálhalmai
10
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Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettesét,
Nyakó Csaba bv. őrnagyot, a Budapesti Fegyház és Börtön megbízott parancsnokhelyettesét, Máté Katalin
bv. őrnagyot, a Központi Szállítási és Nyilvántartási
Főosztály kiemelt főreferensét, Szabó Sándor címzetes bv.
őrnagyot, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
biztonsági tisztjét, Ott Ferenc bv. századost, a Biztonsági
Szolgálat főügyeletesét, Konstantin Péter bv. törzszászlóst,
a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet biztonsági főfelügyelőjét, Géczy Róbert címzetes
bv. törzszászlóst, a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
segédelőadóját, Nagy Sándor címzetes bv. zászlóst, a
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Ellenőrzési Szolgálat kiemelt főreferensét, Kellner Gergely
bv. századost, a Kommunikációs Főosztály kiemelt
főreferensét, Major Ildikó bv. századost, a Költségvetési
Ellenőrzési Főosztály kiemelt főreferensét.
Kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül
országos parancsnoki dicséretben és ajándékutalványban részesítette Bessenyei Beáta bv. őrnagyot, a Humán Szolgálat kiemelt főreferensét, Deák
Éva címzetes bv. főtörzszászlóst, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet szakápolóját, Korb
Zoltán címzetes bv. főtörzszászlóst, a Műszaki és
Ellátási Főosztály segédelőadóját, Ács Gyula Attila bv.
törzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét, Bánhegyi Zoltánné címzetes bv. törzszászlóst, a Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet segédelőadóját, Balogh Katalin címzetes bv. törzszászlóst,
a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön segédelőadóját,
Varga István címzetes bv. törzszászlóst, a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet műhelyvezetőjét, László
Zoltán címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Műszaki és
Ellátási Főosztály megbízott segédelőadóját, Nagy László
bv. törzsőrmestert, a Váci Fegyház és Börtön megbízott
biztonsági főfelügyelőjét, Éberlingné Nittnaus Hajnalka
közalkalmazottat, a Közgazdasági Főosztály előadóját,
Harasztosi Istvánné közalkalmazottat, a Közgazdasági
Főosztály előadóját, Pásztor Ferenc közalkalmazottat,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet kazánkezelőjét, Tabyné Tordai Ágnes
közalkalmazottat, a Hivatal Jogi és Adatkezelési Főosztály ügykezelőjét, Tóth-Sági Gyulát, a Bv. Holding Kft.
csoportvezetőjét.

Műszaki és Ellátási Főosztály segédelőadóját, Takács
János címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Fiatalkorúak
Büntetés-végrehajtási Intézete körletfelügyelőjét, Simon
László címzetes bv. főtörzsőrmestert, a Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjét,
Czabula Csilla közalkalmazottat, a Büntetés-végrehajtási
Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs
Központja szakmunkását, Eiler Zoltán bv. őrnagyot, az
Informatikai Főosztály megbízott kiemelt főreferensét,
Dr.Kozári Adél bv. őrnagyot, a Központi Ellátási Főosztály
kiemelt főreferensét, Szukop Dávid bv. őrnagyot, az
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Hegedűs Ildikó:
Az orvosi munka egész
életen át tanulást igényel
„Megható volt, amikor férjem elhunyta után az akkori parancsnok arról
tájékoztatott, hogy ezentúl magasabb szinten számít a munkámra és
alkalmasnak talál az egészségügyi osztály vezetésére. Ennek igazolásaként
vettem át a tanácsosi címet és a Szent Adorján Érdemjelet” – mondja
dr. Hegedűs Ildikó Zsuzsanna bv. orvos alezredes, a Márianosztrai Fegyház
és Börtön egészségügyi osztályvezetője.

Milyen indíttatásból lett orvos?
Kisgyermekkorom óta hivatásszerűen akartam az orvosi munkát
gyakorolni. Véletlenszerűen, élethelyzetemből adódóan lettem
börtönorvos, melyet a mai napig sem bántam meg. Kórházban
dolgoztam, férjem sebész volt, de betegsége miatt nem tudott
ebben a munkakörben dolgozni, ezért megpályázta és el is nyerte a
márianosztrai börtön orvosi állását. Az intézet akkori parancsnoka,
Veszelka Vendel felkérésére jöttem az intézethez dolgozni. 1998.
április 1-jén kezdtem meg pályafutásomat az intézet egészségügyi
osztályán. A férjem – aki tartalékos katonatiszt volt az orvosi
diploma mellett – tanította meg nekem a börtön sajátságaiból
adódó tennivalókat, feladatokat és viselkedési normákat.
Mi volt az elmúlt 20 év legmeghatóbb pillanata munkájában?
Egészségügyi szakmai munkámban több sikerélményem is volt, de
ezekről bővebben az orvosi titoktartás miatt nem beszélhetek. Jóleső
érzés volt, amikor a börtönviszonyokat nehezen viselő fogvatartottak
mentális beilleszkedését elősegítettem, számtalan önkárosító
magatartás szakszerű ellátásával és empátiával. Megható volt, amikor
férjem elhunyta után az akkori parancsnok arról tájékoztatott, hogy
ezentúl magasabb szinten számít a munkámra és alkalmasnak talál
az egészségügyi osztály vezetésére. Ennek igazolásaként vettem át a
tanácsosi címet és a Szent Adorján Érdemjelet.
2001 óta vezeti a Márianosztrai Fegyház és Börtönben az
Egészségügyi osztályt. Mennyire könnyű vagy nehéz, szép
hivatás ma orvosnak lenni egy börtönben?
Bárhol dolgozik az ember, orvosnak lenni mindenhol hivatást
jelent. Egy bv. intézetben talán egy kicsit nehezebb, egyrészt a
különböző egészségügyi, iskolázottsági és életmódbeli szinten

levő betegek miatt, másrészt számolni kell esetleges manipulatív
magatartásukkal.
Mennyire tartja magát elégedett embernek?
Eddigi tevékenységemet áttekintve elmondhatom, hogy a
szakmai munkámat és a magánéletemet is felelősséggel és kiegyensúlyozottan tudtam megszervezni. Stabil családi körülmények között élek. Boldog vagyok, amikor unokáimmal talál kozom.
Családtagjaim büszkék az eddig végzett munkámra.
20 éve dolgozik egyazon munkahelyen. Milyen szépségeket
talál még ma is szakmájában?
Az orvosi munka egész életen át tanulást igényel: új ismereteket
kell elsajátítani, azokat folyamatosan integrálni a napi feladatokba. Ettől soha nem lesz sablonos ez a munkavégzés. A Szent
Adorján Érdemjel ennek az egész életen át tartó munkának az
elismerését jelenti nekem.
Mit szeret csinálni szabadidejében? Mi a hobbija, hogyan
kapcsolódik ki?
Sokat sétálok és olvasok. Szeretek kertészkedni, virágokat ápolni.
A Dunakanyarban pedig nyaranta leköt a vízi élet, csónakázás és
horgászás.
Mit ajánlana azoknak a fiataloknak, akik ma gondolkodnak
azon, hogy egy börtönben szeretnének orvosok lenni?
A börtönben orvosnak lenni nagy kihívás. Az egészségügyi és a
rendészeti szakmát is behatóan kell ismerni ahhoz, hogy jól tudjuk
a feladatunkat végezni és megfeleljünk a ma követelményeinek.
K. G. G.
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Elismerések
augusztus
20-a
alkalmából
Elismerések

október 23. alkalmából

Államalapításunk ünnepe alkalmából köztársasági és belügyminiszteri elismerésben részesültek
kollégáink a Belügyminisztériumban és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságon
tartott ünnepségeken.
zetes bv. őrnagy, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet osztályvezető-helyettese és Terényi Ágnes címzetes
bv. főtörzszászlós, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
raktárvezetője.

Dr. Áder János Magyarország köztársasági elnöke belügyminiszteri előterjesztésre államalapításunk ünnepe alkalmából a büntetés-vég rehajtási szervezet állományában
végzett több évtizedes példamutató szolgálatellátása
elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt Katonai tagozatát adományozta Éles Éva nyugalmazott bv. alezredesnek, a Szegedi Fegyház és Börtön Pszichológiai Osztálya volt osztályvezetőjének, valamint a büntetés-végrehajtási szer vezet állományában végzett közel három
évtizedes példamutató szolgálatellátása elismeréseként
Herbszt Krisztina bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtási
Szer vezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Oktatási és Koordinációs Osztálya vezetőjének.
A büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett
példamutató szolgálatellátása elismeréseként a Magyar
Ezüst Érdemkereszt Katonai tagozatát adományozta Bujdosóné Radácsi Katalin címzetes bv. főtörzszászlósnak, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet főápolójának. Az elismeréseket 2018. augusztus 16-án a
Belügyminisztérium központi ünnepségén adták át.
Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere augusztus
20-a alkalmából kiemelkedő szolgá lati tevékenysége
elismeréséül büntetés-végrehajtási tanácsosi címet adományozott Porubszky Szabolcs László bv. alezredesnek, a
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási osztályvezetőjének.
Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Bene-Bayer Ildikó
bv. alezredes, a Duna-Mix Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gazdasági osztály vezetője, Szűr Krisztián cím-
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Kiemelkedő szolgálati tevékenysége
elismeréséül Zsolnay süteményes
készlet emléktárgyat kapott Urfi
Gyöngyi Mónika címzetes bv. főtörzszászlós, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
nyilvántartási segédelőadója.
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Herbszt Krisztina:
Az emberekkel való foglalkozás mindig
központi szerepet töltött be az életemben
Fotó: Csattos Pál

2007 februárjától tudtam bekapcsolódni igazán az oktatásba, amikor lehetőségem lett gazdálkodási ismereteket tanítani az akkori zászlósképző osztályokban. Végtelen sok örömet és pozitív visszajelzést
kaptam tanulóimtól, ami a legjobb visszaigazolás egy oktatónak –
mondja Herbszt Krisztina. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Oktatási és Koordinációs
Osztálya vezetőjének augusztus 20-a alkalmából a büntetés-végrehajtási
szervezet állományában végzett közel három évtizedes példamutató
szolgálatellátása elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt Katonai
tagozatát adományozta Dr. Áder János köztársasági elnök. „A vezetőimtől
és kollégáimtól kapott elismerő szavak is hihetetlen örömmel töltenek
el, de a kapott címek, kitüntetések zavarba ejtők. Valahogy úgy érzi az
ember, és felteszi magának a kérdést, hogy ez biztos velem történik meg?”
– mondta a bv. alezredes.
Miért, és milyen reményekkel csatlakozott a büntetés-végrehajtási szervezethez 1989 nyarán alig több mint 20 évesen?
Édesanyám a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben dolgozott
több mint 40 évig: a megkeresés is rajta keresztül érkezett el
hozzám. 1989 nyarán nyílt először lehetőség arra, hogy civilként
valaki bekerülhessen a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatára.
Anyukám otthon feltette a kérdést, lenne-e kedvem a főiskolához?
Igent mondtam, így lettem az „első civil a pályán” a főiskolán.
Természetesen nem igazán tudtam felmérni mi vár majd rám. A
kíváncsiság hajtott. A főiskola befejezése után lehetőségem volt
egy évet Bécsben eltölteni, ahol a büntetés-végrehajtási munka
osztrák részét ismerhettem meg az ottani Előzetes Házban
(Landesgerichtliche Gefangenenhaus – a szerk).
Felügyelő, majd nevelő lett Sopronkőhidán. Ezután különböző gazdasági területeken is kipróbálhatta magát. Hogyan
jutott el az oktatáshoz?
Felügyelőként kerültem felvételre, és ezzel egy időben már meg
is kezdtem főiskolai tanulmányaimat. Nevelőként dolgoztam
Ausztriában, a Fiatalkorúak Bv. intézetében Tökölön, illetve a
Budapesti Fegyház és Börtönben. Gazdasági irányú további tanulmányaimat követően kerültem a gazdasági szakterületre a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, ahol 1996-2002
között dolgozhattam. Az oktatás, az emberekkel való foglalkozás
mindig központi szerepet töltött be az életemben. Az akkori BvOP
Személyügyi és Szociális Főosztály vezetője keresett meg, hogy az

14

Oktatási Központba lehetőség lenne oktatónak jelentkezni, aminek
nagyon örültem. Ebben az időben változott meg azonban markánsan
a költségvetési szervek belső ellenőrzésének szabályrendszere – az
oktatói helyből belső ellenőri munka lett, de ennek ellenére szívesen
jöttem az Oktatási Központba 2003 januárjában. 2007 februárjától
tudtam bekapcsolódni igazán az oktatásba, amikor lehetőségem
lett gazdálkodási ismereteket tanítani az akkori zászlósképző
osztályokban. Végtelen sok örömet és pozitív visszajelzést kaptam
tanulóimtól, ami a legjobb visszaigazolás egy oktatónak.
Eddigi pályafutása alatt melyik területen szeretett legjobban dolgozni és miért?
A jelenlegi munkámat emelném ki, hiszen olyan sokszínű és
sokrétű az osztályon jelentkező feladatok tárháza, hogy állandó
pörgést, konstruktív gondolkodást igényel, és én nagyon szeretem
az ilyen jellegű munkát.
Meséljen egy kicsit jelenlegi munkaköréről! Mik a legnagyobb kihívások a személyi állomány szakképzésében és a
szervezetre háruló jövőbeni oktatási feladatokban?
2007-től vagyok osztályvezető. Szerencsésnek mondhatom
magam, mivel a képzési rendszer fejlesztésében és a kidolgozó
munkákban aktívan részt vehettem. Ilyen volt a 14 hetes alapfokú
szaktanfolyami képzési rendszer és az egységes rendvédelmi
szakképzési rendszer kidolgozása. A feladat adott és kihívásokkal
teli, de lelkiismeretes, tettre kész, szorgalmas kollégákkal a hátunk
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mögött sokra vagyunk képesek. A szakképzési rendszerre történő
2016-os teljes körű átállás, a férőhelybővítéshez kapcsolódó
szakképzések koordinálása és megvalósítása sem volt kis feladat,
de szinte zökkenőmentesen sikerült megvalósítani. Ez a feladat a
jövőben ismételt kihívások elé állít bennünket.
Számos elismerést kapott már az elmúlt években. Eddig
melyikre volt a legbüszkébb és mit jelent Önnek a Magyar
Arany Érdemkereszt Katonai tagozata?
Minden elismerésre büszke vagyok. A vezetőimtől és kollégáimtól
kapott elismerő szavak is hihetetlen örömmel töltenek el, de a
kapott címek, kitüntetések zavarba ejtők. Valahogy úgy érzi az
ember, és felteszi magának a kérdést, hogy ez biztos velem történik
meg? A munkámat igyekszem a legjobb tudásom szerint ellátni, de
ez a kitüntetés akkor is nagyon kivételes! Biztos megérdemeltem? A
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés még inkább arra ösztökél,
hogy ezután még inkább bizonyítanom kell, még többet ki kell
hozni magamból, még többet kell letenni az asztalra! Hogy egy
ilyen magas rangú elismerést kaphattam, azt elsősorban Farsang
Tamás bv. ezredes igazgató úrnak kell megköszönnöm, hiszen
ez azt mutatja, hogy nagyon bízik a munkámban és érdemesnek
tartott arra, hogy azon kollégák táborát erősítsem, akik már

megtapasztalhatták milyen érzés egy ilyen kitüntetés birtokosának
lenni. A kitüntetést otthon szűk családi körben ünnepeltük meg a
nagylányommal és a párommal.
Közel 30 éve van a büntetés-végrehajtás szolgálatában. Mit
talál benne a legszebbnek, ami miatt ennyi éven át hűséges
a szervezethez?
A büntetés-végrehajtási munka nem könnyű. Ha visszagondolok
erre a 30 évre, azt kell mondjam szerencsés vagyok, mert a
büntetés-végrehajtási pályám alatt mindig sikerült jó kollektívában
tevékenykednem. Ha akadtak is nehézségek, mindig meg tudtuk
oldani. A mi munkánk a büntetés-végrehajtásnál csapatmunka.
Csakis egymásra építve, együttműködve tudunk eredményeket
elérni.
Mit szeret csinálni leginkább szabad idejében? Mi a hobbija,
hogyan kapcsolódik ki?
Szabad időmben a családommal bármilyen közös programon
szeretek részt venni. Ilyenek a közös séták és a túrák. Szeretek
olvasni is, de ha a családomat kérdeznék, hogy mi a hobbim, ők
biztos a munkámat említenék.
Kiss Gábor Gergő

Keletről érkeztek – kínai delegáció a váci börtönben
Zheng Yanxiang asszony, a tianjini Igazságügyi Hivatal parancsnokhelyettesének
vezetésével öttagú delegáció látogatott
Magyarországra augusztusban. A váci intézet vezetését érte az a megtiszteltetés,
hogy a magyar büntetés-végrehajtási
szer vezet működését bemutathassák az
intézet munkásságán keresztül. A fogadást követően Kárdási József bv. alezredes, bv. tanácsos, az intézet parancsnok helyettese tartott prezentációt az

intézet működéséről, múltjáról, a fog vatartottak képzéséről, oktatásáról, munkáltatásáról és a helyi sajátosságokról. A
delegáció a prezentációban foglaltakat
a helyszínen is szemügyre vehette, tolmács segítségével konzultációt folytathattak a jó gyakorlatokról és azok megvalósítási folyamatairól. A fogvatartotti
munkáltatást a Duna-Mix Kft. képviseletében Szakolczai Lóránt bv. ezredes
mutatta be.

Bírák a börtönben
Ausztriából és Magyarországról érkezett bírák tettek szakmai
látogatást a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben a közelmúltban.
A Győri Törvényszék elnökének meghívására szakmai látogatást
tett Sopronban a Wiener-Neustadt-i Tartományi Bíróság vezetője
és bírái. Az esemény a két intézmény közötti együttműködési
megállapodás részeként jött létre. A nemzetközi rendezvény egyik
programpontjaként a látogatók megtekintették a Sopronkőhidai
Fegyház és Börtönt. A delegációt Dr. Takács József, a Győri
Törvényszék elnöke, valamint Mag. Jutta Burianek, a Wiener-
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Neustadt-i Tartományi Bíróság elnöke vezette. A 18 ausztriai és a
9 magyarországi bírót Soczó László bv. ezredes intézetparancsnok
fogadta. Az intézet történetének, szakmai múltjának és jelenének ismertetését követően a csoport megtekintette a láto gatófogadó helyiséget, a körletépületet, a sportudvart, a távmeghallgató helyiséget, a múzeumzárkát és a fogvatartottak
által a képzőművészeti szakkör során készült tárgyakat. Dr.
Takács József a látogatás végén köszönetét fejezte ki a szakmai
konzultációs lehetőségért.
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1956 emlékére:

Szegedi bv.-s családtörténet
az ötvenes évekből
Mit mesélt a család, milyen gyermekkora volt édesapjának?
– Édesapámék hárman voltak testvérek. Ő
volt a legidősebb, az apja 1897-ben született
Kassán és serfőző mester volt. Aztán jött
Trianon híre és még mielőtt a nagyhatalmak
megkötötték a szerződést, haza karikázott
kertésze ruhájában a mai Magyarország
területére. Ez volt a szerencséje, mert a
Kassán maradt gazdag magyarokat agyonverték, és mindenüket elvették, még a
szegényeket is egy talicskáért megölték.
Apai nagyapám Magyarországon finánc
lett, megszületett apám 1923-ban, majd
később még két testvére. Az apámat az
elektrotechnika érdekelte, villanyszerelőnek
tanult és érettségit is szerzett. Mikor
behívták a második világháborúba sorkatonának, hamar kiderült, hogy a front
helyett hadifogolytáborba vitték őket, így
többen megszöktek úgy, hogy kibontották
a vagon alját, és mikor lassított a vonat
kiugrottak és hazagyalogoltak.
A háború után hogyan alakult a sorsa?
Édesapám megnősült és az esztergomi
Vitorlázó Repülőgyárban helyezkedett el.
Apám itt egy olyan rendszeren dolgozott,
amivel a lokátorok felismerhették a saját
repülőgépet. Az esztergomi villanegyedben
egy kéthektáros parkban laktunk anyámmal, húgommal és apámmal 1956-ig.
Majd visszaköltöztünk Szegedre és apám a
Vasipari Ktsz.-ben helyezkedett el villanyszerelőként. Apámat hamar megválasztották a
helyi munkástanács vezetőjének.
Édesapja hogyan csatlakozott a forradalomhoz?
Apám sosem politizált. A városba is azért
költöztünk vissza, mert itt volt a család, nagyszüleim a környéken éltek. A
családban sem volt napirenden a politika,
pedig anyai nagyszüleim megsínylették a
háborús éveket, nagyapám hadifogoly volt,
majd elvitték málenkij robotra, kulák lett,
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beléptették a téeszbe, mindenét elvették,
sorozatosan följelentették, bevitték, elverték. Apai nagyszüleimet, akik Szőregen kertészek voltak békén hagyták, nem voltak
gazdagok, de nagyon becsületesek voltak.
Tudták taníttatni a gyerekeiket, piacra
jártak, de ők sem foglalkoztak politikával.
Apám öccse kommunista volt. Apám baráti
kapcsolatban volt Perbíró Józseffel, a szegedi egyetem dékánjával. Aztán apámat
egyszer hívta Perbíró, mert ő előre sejtett
valamit, hogy itt robbanás lesz.
Milyen szerepe volt 56-ban édesapjának?
A Vasipari ktsz.-nél is munkástanácsot
alakítottak és őt választották elnöknek.
Mikor kitört a forradalom, 1956. október 23án a szegedi Széchenyi téren nagy tüntetés
volt a városháza előtt. Ő is ott volt, az ÁVÓ
a tüntető tömeget beszorította a Takaréktár
utcába. Itt két oldalról lőttek a tömegre és
Schwarcz Lajos ifjúmunkást halálos találat
érte. A hangulat ellenséges volt az ávósokkal
szemben, már régóta közutálatnak örvendő
szervezet volt. Az első nap estéjén a tömeg
békésen hazavonult és még azon az estén a
forradalom vezetői úgy döntöttek, hogy az
ávósoktól elveszik a fegyvereiket és bezárják
őket a laktanyába. Perbíró javaslata volt,
hogy védjék meg az ávósokat a lincseléstől.
Azt akarták, hogy ne legyen vérontás.
Pedig a tömeg legszívesebben felkoncolta
volna őket, olyan parázs volt a hangulat.
A forradalom kitörésekor szinte az összes
„négyosztályos” vállalatvezető a pénzt ki
akarta szedni a bankokból magáncélra.
Miután ezt a forradalom vezetői megtudták,
blokkolták a kifizetéseket. Apám a MÁV
rádió adó-vevőjéből kreált egy komoly gépet,
hogy a forradalmi tanács kapcsolatot tudjon
létesíteni a nagyobb városokkal, hiszen
a rádióhoz egyedül ő értett. Ezt lopásnak
minősítették később. Rádiózavarók után
is kutattak, de nem találtak. Néhány nap
múlva 3600 orosz harckocsi gurult át a régi
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hídon, Budapest felé tartottak. Perbíró
József összehívta a vezérkart, de apám
azt javasolta, hogy se nehéz fegyverük,
se katonaság nincs, nem lehet felvenni
a harcot velük szemben. Apámat ugyan
kiküldték Jugoszláviába, hogy kérjen
fegyvereket, de nem adtak, mert közölték,
hogy nem avatkoznak bele Magyarország
belügyeibe. Így az orosz tankok zavartalanul haladtak át a városon, nem lőtték
szét Szegedet. Sajnos a szabadság nagyon
rövid ideig tartott.
Ön mire emlékszik 1956-ból?
Annyira emlékszem, hogy hatévesként én
is ott voltam a tömegben a Széchenyi téren
és a tömeg azt skandálta, hogy „Munkát,
kenyeret, Rákosinak kötelet!”. És mentem
haza a hátitáskámmal és ezt a mondatot
ismételtem magamban. Mikor otthon
előadtam, hogy merre jártam, anyám úgy
megvert, mint szódás a lovát. Tartott tőle,
hogy a szomszédunkban élő besúgók mennek az ávóhoz jelenteni.
Az orosz tankok megjelenése után mi
történt édesapjával?
Mikor hírét vette, hogy november 4-én,
Budapesten elbukott a forradalom, tudta,
hogy nagy baj lesz, hiszen az oroszok
átvették a hatalmat. Menekülnie kellett.
Apám először az osztrák zöldhatáron
keresztül Ausztriába ment, ott egy gyűjtőlágerbe került, majd néhány hét múlva
Münchenbe menekült. Ott egyedül érezte magát, folyamatosan aggódott a családjáért, mert azt hallotta, hogy az ötvenhatosok családjait zaklatják. Decemberben jött haza, megnyugodott, hogy
ak kor még nem bántottak bennünket
és visszament Németországba. Amikor
a világ összes rádiója közvetítette Kádár beszédét, hogy aki részt vett a forradalomban amnesztiát kap, apám egyre
inkább fontolgatta a hazajövetelt. Kint
Németországban társai azt mondták neki, hogy ez hazugság, ne menjen haza,
mert neki ez a végét jelenti. Sajnos igazuk
lett. Nem hallgatott rájuk, úgy gondolta,
hogy majd amnesztiát kap. Mikor apám
szökésben volt, sokszor volt házkutatás
nálunk, fegyvereket kerestek, de nem
találtak. A szomszédunk szorgalmasan
jelentgetett bennünket és ezért kapott a
pártszékházban néhány száz forintot.
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Mikor jött másodjára haza édesapja?
1957-ben átjött Magyarországra és ott
egy határ menti településen töltötte az
éjszakát. Szállásadójától kért segítséget,
aki míg apám aludt feladta. Így elkapták
a határőrök. Szegedre hozták a Csillagbörtönbe, úgy tudom, hogy a MEGYE
1-en volt, szalma és patkányok között.
Azt a koholt vádat találták ki ellene, hogy
az amerikai titkosszolgálat, a CIA elődje,
a CIC ügynöke volt. A vádiratban úgy
szerepelt, hogy két nap alatt ügynököt
képeztek ki belőle. Ez nyilvánvaló hazugság volt. Az ötvenes években ezeket az
embereket ugyanis vallatáskor rommá
verték. Verték őket azért, mert rabok,
mert ötvenhatos forradalmárok, verték a
rendőrségen, az ügyészégen, szinte mindenütt, így vallatták őket. Apukámból kiverték a vallomását megtörték testileglelkileg, az volt a vád ellene, hogy nyugati
kém és tiltott határátlépést követett el.
Meddig volt a Csillagbörtönben édesapja?
Néhány hónapot, majd Budapestre szállították. Először 15 évre ítélte a szegedi
bíróság szervezkedés vezetése, kémkedés,
a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett lopás és négyrendbeli tiltott határátlépés miatt. Majd nem tudni miért,
ügye Budapesten folytatódott a katonai
bíróságon. A katonai bíróság másodfokú
döntése 1958. január 30-án halálra ítélte. Az ügyvéd kegyelmi kérvényét a
katonai bíróság nem terjesztette elő,
másnap Budapesten a Gyűjtőben hajtották végre a halálbüntetést január 31-én.
Ott egyszerre hat bitófa dolgozott akkoriban. Rengeteg embert akasztottak fel
mondvacsinált indokkal.
A megtorlás évei alatt milyen életet
éltek?
Kis csonka családunktól mindent elvettek, teljes vagyonelkobzás járt a halálbüntetéshez. Így anyám apja Kübekházán
vett nekünk egy kis parasztházat, ott
laktunk. A húgommal Kübekházán jártunk általános iskolába, Szeged után a
második osztályt folytattam ott. Nagyapámék is segítettek bennünket, nem
is tudtunk volna létezni nélkülük.
Nyolcadikban kitűnő voltam, vegyésztechnikusnak készültem, nagyon sze-

rettem a kémiát. Önszorgalomból egyetemi egyenleteket oldottam meg nyolcadikos koromban, aztán amikor jött a
továbbtanulás az osztályfőnököm azt
mondta, „Tibi, te nem mehetsz középiskolába, mert téged nem vesznek fel”.
Ezt nem értettem, hogy egy végig kitűnő
tanuló miért nem tanulhat tovább. Így
aztán ipari tanulónak jelentkeztem, így
lettem asztalos.
Arról beszéltek önnel otthon, hogy mi
történt az apjával?
Mi mindig kérdeztük. Annyi választ kaptunk, hogy elment, nem jön vissza már.
Sokáig egy szót sem szóltak előttünk,
aztán egyszer nagyapám mondta meg
15 éves koromban, hogy apámat halálra
ítélték. Mindig reménykedtem, hogy előkerül, de mikor nagyapám elmondta
az apámmal történteket, akkor nagyon
lelombozódtam. Az ötvenhatosokról beszélni sem volt szabad, anyám egyébként
megharagudott nagyapámra, hogy felvilágosított, azt mondta, hogy erről nem
szabad soha beszélni, elégetett egy csomó
magnószalagot, amin apám hangja volt,
pedig minden este álmodoztam arról, hogy
egyszer haza jön.
A rendszerváltás után már lehetett
róla beszélni és piros betűs ünnep
lett. Családjuk számára jelentett ez
kárpótlást?
1989. június 16-ára, Nagy Imre újratemetésére meghívót kaptam, majd kértük
apám rehabilitációját.
A rehabilitáció az önök esetében mit
jelentett?
Semmit nem kaptunk vissza. A halálraítéltek családjai egymillió forint kárpótlást
kaptak. Az iratok beszerzésében a büntetés-végrehajtás akkori parancsnoka segített, mert annyira titkosan kezelték ezeket
a bűnügyi iratokat, hogy nem lehetett
egy földi halandónak beszerezni. Bár kértük a rehabilitációt, de ez nem állta azt,
amit veszítettünk. Göncz Árpádnál is
voltam és mondtam neki, hogy mi sokkal
többet veszítettünk, mint amit kaptunk.
Azt mondta, hogy nincs mód a valódi
kárpótlásra, mert minden halálraítélt nagyon sokat veszített.
Bozó Bea
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Harmadszor is országos színházi találkozó
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága augusztus 17-én immár harmadszor rendezte meg az elítéltek
társadalmi reintegrációját segítő Országos Börtönszínházi Találkozót. Méltó helyen, a budapesti József Attila
Színházban mutathatták be a fogvatartottak előadásaikat, a nézőtéren pedig helyet foglalhattak családtagjaik
is. A legjobb darabnak járó díjat és vándorkupát a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézet és a Tököli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet közös csapata nyerte.
A döntőt megelőző sajtótájékoztatón Schmehl János bv. vezérőrnagy,
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és
fogvatartási helyettese büszkeséggel beszélt arról, hogy tizenhat
börtön színtársulata, közel 150 fogvatartott gondolta úgy, hogy részt
kíván venni ebben a kreatív energiákat megmozgató és a társadalmi
visszailleszkedést nagyban elősegítő programban. Hangsúlyozta,
hogy a felkészülés nem csupán nekik jelentett komoly feladatot, de
elismerően szólt azokról a kollégákról, drámapedagógusokról és
egyéb közreműködőkről is, akik segítették a darabok létrehozását. A
művészetek személyiségformáló erejét és a visszafogadó környezet
fontosságát is hangsúlyozta, de nem felejtett el köszönetet mondani
a helyszínt és a profi szakmai stábot biztosító József Attila Színház minden munkatársának, Nemcsák Károlynak, valamint a
rendezvényt támogató Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak és annak
elnökének, Hatala József rendőr altábornagynak is. Kiemelte:
a börtönszínjátszók munka vagy tanulás után vehettek részt a
próbákon, ami a fogvatartottak foglalkoztatásának és idejük hasznos
eltöltésének kiváló példája. Mint mondta, ez a mostani alkalom is a
társadalmi visszailleszkedésüket segíti, hiszen saját önbecsülésüket
és a társadalom elfogadását is növeli. Hangsúlyozta, hogy a büntetésvégrehajtásnál dolgozók sikerrel ébresztik rá a fogvatartottakat
arra, hogy milyen érték van bennük. A munka eredménye pedig

kézzelfogható. „Nemcsak hogy kiléptünk a falakon kívülre, hanem
komoly művészi értékekkel is bír ez a mostani alkalom” – mondta a
vezérőrnagy.
Hatala József kiemelte: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a börtönszínházi program megvalósításában már a kezdetektől örömmel vesz részt, a korábbi döntők is nagy élményt jelentettek
számára. Arról beszélt, hogy a reintegráció fontos bűnmegelőzési
terület, ezért a tanács számtalan ilyen irányú programot támogat
szakmailag és anyagilag egyaránt. Mint kiemelte: számtalan te-

„Legközelebb már mi ülünk
a nézőtéren és téged szeretnénk
majd nézni”
- interjú Nemcsák Károllyal a börtönszínházi találkozóról

Igazgató Úr, nem először vett részt a
börtönszínház életében és vélhetően
nem is utoljára. Árulja el, hogyan kezdődött?
Két évvel ezelőtt érkezett a megkeresés,
hogy a büntetés-végrehajtás egy olyan he18

lyet keres, ahol biztonságos körülmények
között, ugyanakkor az eseményhez méltó
feltételek mellett léphetnek színpadra a
legjobb börtönszínházi előadások színjátszói. Bennünk volt fogadókészség, hiszen minden hasonló kezdeményezésre
nyitottak vagyunk, a színészválogatott
tagjaival közösen hosszú évek óta járunk
a Venyige utcába és a Kozma utcába egyaránt. A hozzánk érkező felkérésre tehát
azonnal igent mondtam, így abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy teát-

rumunk rendezhette meg 2016-ban a II.
Országos Börtönszínházi Találkozót.
Annak hatalmas sikere volt, így az
elítéltek idén újra birtokba vehették a
József Attila Színház színpadát. Mi a
véleménye, milyen haszna van a színjátszásnak a börtön falai mögött?
A börtönszínjátszás rengeteg feszültséget
felold és közösségépítő is egyben. Az egyik
mentorunk felé volt egy kedves mondat,
ami valahogy így szólt: „legközelebb már
mi ülünk a nézőtéren és téged szeretnénk
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hetséges, jobb sorsra érdemes ember kerül be a hazai börtönökbe,
akiknek létfontosságú, hogy büntetésük alatt lehetőségük legyen
értékteremtő munkavégzésben, oktatásban, személyiségfejlesztő
vagy drámapedagógiai tréningeken részt venni. A börtönszínházi
találkozó kiváló lehetőség arra, hogy a fogvatartottak egymással
is más viszonyt alakítsanak ki, emberi és művészi értékeket
sajátítsanak el, emberileg jobbakká váljanak – fogalmazott.
Nemcsák Károly, a színház igazgatója köszönetet mondott azért,
hogy a találkozónak idén is a József Attila Színház adhat otthont.
A rendezvény szerepéről, fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy a
résztvevők hónapokig készültek az eseményre. Mint fogalmazott
ez idő alatt biztos benne, hogy számos élménnyel gazdagodhattak a
részt vevő elítéltek.
Idén négy előadás jutott a döntőbe, de már a régiós versenyek is
komoly izgalmat tartogattak, nem volt könnyű dolga a selejtezők
zsűrijének, hiszen minden társulat színvonalas műsorral lépett
színpadra. Minden intézet áldozatos felkészülésről, jelentős akaraterőről és tiszteletre méltó elszántságról tett tanúbizonyságot
– hangsúlyozta Quintus Konrád, a József Attila Színház színésze,
aki a régiós zsűriben is részt vett, de a döntőn személyesen segítette
minden csapat felkészítését. A több mint húsz éve színészpalántákat
oktató szakember a drámapedagógiai foglalkozásokat a pozitív
személyiségformálás szempontjából kifejezetten fontos dolognak
tartja, és nagyon elégedett volt a fogvatartottak hozzáállásával,
felkészítésével, valamint a rendezések minőségével is. Véleménye
szerint minden darab hiteles és őszinte színészi játékkal párosult.
A fogvatartottak legnagyobb erényét pedig alázatosságukban és
instrukció érzékenységükben látta.
A bv. intézetekben működő színtársulatok és drámacsoportok sajátos
színfoltot jelentenek a reintegrációs munkában, hiszen hatékony
eszközei az elítéltek személyiségének jobb irányba mozdításának. A
színjátszás magabiztosabbá és együttműködőbbé teszi az elítélteket,

majd nézni”. Ez is fontos hozadéka ennek a
programnak, hiszen biztos vagyok benne,
hogy most már olyanok is beülnek majd a
nézőtérre, akik talán soha életükben nem
voltak még színházban, de most bátran
kiálltak a színpadra, megéreztek valamit
ebből a csodálatos világból.
Mi a véleménye a fogvatartottakról?
Elégedett volt velük?
Teljeses mértékig. A börtönszínjátszást
egy fantasztikus programnak tartom, ami
hatalmas segítséget jelent nekik. Jómagam is terápiaként élem meg, amikor egy
-egy színdarab bemutatására készülünk.
Roppant izgalmas, hogy a próbák során
egymásra vagyunk utalva a színésztársakkal, így sok új ismeretet lehet szerezni
egymásról és a világról. A börtönszínháznak
köszönhetően mindezeket a büntetésüket
töltők is ugyanúgy átélhetik.
Miben voltak különlegesek az idei előadások?

Bv. H Í R L E V É L

fejleszti beszédkészségüket, növeli kreativitásukat, de a fegyelemre
és a koncentrációra is jótékony hatással van. Nem csoda, hogy annak
eredményeit már jó ideje a börtönök falai mögött is igyekeznek
kamatoztatni. A szegedi Csillagbörtönben megalakult első hazai
börtönszínjátszó társulat, az Álló Idő Színház 1989-es ténykedése óta
már számos helyen bizonyította létjogosultságát a projekt.
A legjobb előadásnak járó díjat végül a tököliek Kirág-lak című
produkciója nyerte el, a legjobb rendezés díját a Pálhalmai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet Bernarda Alba háza című előadása
érdemelte ki. A legjobb női főszereplő elismerését a pálhalmai társulat
Bernardáját megformáló Dánfi Judit, míg a legjobb férfi főszereplő
különdíját a Három nővér Olgáját alakító Dr. Németh Norbert
kapta. A legjobb női mellékszereplő a veszprémi börtönszínjátszók
Mamája, a legjobb férfi mellékszereplő pedig a tököliek Rómeója
lett. A legjobb díszletért a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet társulatának A cég arája című előadását ismerte el a zsűri, de
különdíjat kapott a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézet és a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet közös csapata

is a legjobb jelmezekért. A zsűri elnöke Nemcsák Károly volt, de a
díjak kiosztásában részt vett még Schmehl János bv. vezérőrnagy, Dr.
Hatala József ny. r. altábornagy, Tikász Sándor bv. dandártábornok,
valamint Molnár Zsuzsanna Jászai Mari-díjas színművész is.
Kellner Gergely

Nagyszerű, hogy a színjátszók saját
életükre fordították vissza a darabokat,
vagy az előadás témaválasztásában, vagy
a szövegben, vagy a díszletek között, de
minden produkcióban ott volt kicsit a
börtön. Még most is hihetetlenül jó rágondolni, hogy a fogvatartottak saját életükből
merítve milyen őszinteséggel formáltak
át érzéseiket, félelmeiket, reményeiket,
milyen mélység gel ábrázolták bánatukat
és örömüket egyaránt.
Melyik volt a kedvenc darabja és miért?
Két évvel ezelőtt a szombathelyiek darabja, mert a saját életükről szólt. Ebben az
évben a tököli előadás tetszett a legjobban,
és pontosan ugyanezért. Meg mondom
őszintén még a könnyeim is kijöttek az
előadás végén, annyira nagyszerűen játszot tak és olyan remek volt a darab. A
tököliek egyfajta csodát csináltak a színpadon, hiszen ott és akkor saját életük
nehézségeit vállalták fel, mindazokat,

ame lyekről olykor még beszélni is nagyon
nehéz feladat. A darabot író reintegrációs
tiszt látta és átérezte ezt a nem egyszerű
társadalmi viszonylatot, megérezte és
megragadta ennek emberi oldalát. Ez
hihetetlen érzékenységre vall részéről, de
abban is biztos vagyok, hogy az elítéltek
is nagyon sokat adtak neki. De mindegyik
előadás egyedülálló volt a maga nemében,
hiszen az azokat színpadra álmodóknak,
a szerepeket eljátszóknak és a nézőknek is
igazi színházi élményt nyújtottak.
Végezetül: ha 2 év múlva a negyedik
színházi versenyt is megszervezi a
büntetés-végrehajtás, akkor a József
Attila Színház ismét befogadja a fogvatartottakat?
Részünkről lenne a megtiszteltetés, ha újra
méltó helyszínt és profi szakmai segítséget
nyújthatnánk ehhez az egyedülálló programhoz.
Kellner Gergely
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Rabok építik az új
kiskunhalasi börtönt
A büntetés-végrehajtási szervezet férőhelybővítési programja jelentős állomásához érkezett:
470 fogvatartott befogadására alkalmas börtönt alakítanak ki Kiskunhalason a korábbi
Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ átépítésével. A munkálatok legnagyobb részét elítéltek végzik.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal közötti átadás-átvételt követően szeptembertől elindult a korábbi Menekültügyi Őrzött
Befogadó Központ közel 24 hektáros területén elhelyezkedő
épületek büntetés-végrehajtási szempontú átalakítása.
A beruházás több szempontból is költséghatékony: egy jelenleg üresen álló, de a célnak teljes mértékben megfelelő épületegyüttes átalakításával fogvatartotti munkával a magyar
büntetés-végrehajtás egy újabb börtönt állíthat csatasorba. A
kiskunhalasi helyszínen a jelenlegi két szállóépület belső átalakításában olyan fogvatartottak is
részt vesznek, akik a mun kálatok
elvégzéséhez szükséges szakképesítést
és gyakorlati tapasztalatokat már a
börtönben szerezték meg. Így a kivitelezés egy része (bontás, kőműves,
villanyszerelő munkák, kerítésépítés),

valamint a börtön felszerelése (zárkaajtók, rácsok, kilátásgátlók,
zárkaszekrények, ágyak gyártása) a bv. szervezet gazdasági
társaságainál dolgozó, illetve a területre áthelyezett fogvatartottak munkáltatásával biztosítható.
A fejlesztés eredményeként 470 fogvatartott európai börtönnormáknak megfelelő elhelyezése valósul meg. A zárkákban lesz
hideg-melegvíz, valamint elkülönített illemhelyeket építenek ki
bennük.

20

Ezzel egyidejűleg az épület nagyobb alapterületű helyiségeinek
szétválasztása is megtörténik, a két körletépület közötti
terület izolációjával sétaudvart alakítanak ki. A beruházás
másik fontos eleme a beköltöző rabok munkáltatását biztosító
szabás-varrási tevékenység és az ezzel járó raktározási igények
infrastruktúrájának megteremtése.
A beruházás a tervek szerint 2019 tavaszára készül el. Az
építkezésen mintegy 150 elítélt dolgozik váltott műszakban.
Elsősorban kőműves, vízszerelő, szobafestő és lakatos szakképzettséggel rendelkező fogvatartottak végzik a szakmunkát,
akiket segédmunkások segítenek. A börtön építésében részt vevők közül sokan
a büntetés-végrehajtás oktatási rendszerében szereztek szakképzettséget. Ők
most egy nagyobb projektben mutathatják meg: a tanulás nem volt hiábavaló. Az
elvégzett munka természetesen hozzájárul
a sikeres társadalmi reintegrálásukhoz is.
Az új börtön működtetéséhez 250 kollégát is keresünk. Hogy ez meg valósulhasson, a Kiskunhalasi Önkormányzat felajánlott egy épületet, amely október 3-tól toborzóirodaként kezdte
meg a működését. Az itt dolgozó toborzó tisztek a térség valamennyi településén, önkormányzatánál, középiskolájában megjelennek, toboroznak.
Ezzel egyidejűleg a szervezet az egész
országra kiterjedő toborzásba kezd,
hiszen minden hazai börtönben szükség
van elhivatott szakemberekre. Továbbra
is várjuk azon leendő munkatársaink
jelentkezését, akit érdekel a rendvédelmi
pálya és jövőjüket a büntetés-végrehajtás szervezetében képzelik el. A börtön stabil, kiszámítható, hosszútávra
ter vezhető munkahelyet teremt, amelyhez képzési és előmeneteli lehetőségek társulnak.
Több információ a www.bv.gov.hu/toborzas oldalon található, az önéletrajzokat a toborzas@bv.gov.hu e-mail címre
vagy a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a
Budapest 1054, Steindl Imre utca 8. szám alá várjuk. További
információt hétköznapokon a 06-1/301-8396-os telefonszámon lehet kérni.
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Börtönben csaptak össze
a szolgálati kutyák
Három napon át adott otthont a Középdunántúli Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet a kutyavezetők és szolgálati kutyák VIII.
országos versenyének szeptember végén.

Az őrző-védő kutyák jelenléte
rend kívül fontos a büntetés-végrehajtási intézetekben a biztonság
fenntartásában, de egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak a megelőzésben és
felderítésben a kábítószer-kereső és
nyomkövető kutyák is. A büntetésvégrehajtás tavaly indította el
a „kölyökkutya programot” – a
feladatra al kalmas kölyökkutyákból
kábítószer-kereső és nyomkövető
szolgálati ebeket képeznek. A bv.
kábítószer-kereső kutyái egyre több
tiltott tárgy felkutatására alkalmasak, többek között az új
pszichoaktív anyagok szagát is felismerik és jelzik, de elindult
a mobiltelefonok eredményes felkutatását szolgáló speciális
képzés is.
Az elmúlt évek hagyományait követve, az együttműködés
javítása, a szakmai színvonal emelése érdekében a visegrádi
négyek tagországai mellett a versenyre meghívást kaptak a
rendőrség, a TEK, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar
Honvédség csapatai is. A versenyen a kutyavezetők elméleti
és gya korlati tudása mellett a kutyák és vezetőik fi zikai
állóképességét is felmérték, hiszen a szolgálatellátáskor ez
is szorosan kapcsolódik a magas szakmai színvonalú munka
elvégzéséhez. Az elmélet tesztlapon feltett kérdésekből
állt, a fi zikai-ügyességi versenyt a kutyákkal együtt egy
akadálypályán kellett teljesíteni.
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EREDMÉNYEK:
Fegyelmező kategória:
1. Pataki László bv. ftőrm. Szegedi Fegyház és Börtön
2. Gávai Gábor bv. ftőrm. Fővárosi Bv. Intézet
3. Nagy Gábor bv. zls. Tököli Országos Bv. Intézet
Őrző védő kategória:
1. Cajka Radek Cseh Bv. Szervezet
2. Kiss Gábor r. tőrm. Készenléti rendőrség
3. Tóth István bv. ftőrm. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Nyomkövető kategória:
1. Lakatos Zoltán bv. ftőrm. Márianosztrai Fegyház és Börtön
2. Szabó Csaba bv. ftőrm. Állampusztai Országos Bv Intézet
3. Kakstéder László bv. ftőrm. Pálhalmai Országos Bv Intézet
Kábítószer-kereső kategória:
1. Matia Jozef Szlovák Bv. Szervezet
2. Kiss László bv. ftőrm. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet
3. Szigeti Gábor pü. tzls. NAV
Fizikai ügyességi kategória:
1. Cajka Radek Cseh Bv. Szervezet
2. Kiszelák Zoltán bv. őrm. Budapesti Fegyház és Börtön
3. Lakatos Zoltán bv. ftőrm. Márianosztrai Fegyház és Börtön
Legjobb elméleti tesztlap eredménye:
Nagy Sándor c. bv. ftőrm. Tiszalöki Országos Bv. Intézet
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK:
Járőr kategória:
1. Cajka Radek Cseh Bv. Szervezet
2. Kiss Gábor r. tőrm. Készenléti Rendőrség
3. Nagy Gábor bv. zls. Tököli Országos Bv Intézet
Nyomkövető kategória:
1. Lakatos Zoltán bv. ftőrm. Márianosztrai Fegyház és Börtön
2. Kakstéder László bv. ftőrm. Pálhalmai Országos Bv Intézet
3. Szabó Csaba bv. ftőrm. Állampusztai Országos Bv Intézet
Kábítószer-kereső kategória:
1. Matia Jozef Szlovák Bv. Szervezet
2. Pataki László bv. ftőrm. Szegedi Fegyház és Börtön
3. Kiss László bv. ftőrm. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet
CSAPATVERSENY EREDMÉNYEK:
Járőr csapat:
1. Szegedi Fegyház és Börtön
2. Tiszalöki Országos Bv. Intézet
3. Veszprém Megyei Bv. Intézet
Vegyes csapat:
1. Szegedi Fegyház és Börtön
2. Pálhalmai Országos Bv. Intézet
3. Állampusztai Országos Bv. Intézet
A versenyen díjazták a legjobb vendég résztvevőket is járőr, nyomkövető és
kábítószer-kereső kategóriában, valamint a legjobb vegyes csapatokat.
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Országos razziát tartott a büntetés-végrehajtás
Az ország eddigi legnagyobb biztonsági
vizsgálatát hajtotta végre a büntetés-végrehajtás, a Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal támogatásával
szeptember 20-án. A Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága által irányított és
összehangolt művelet egy időben indult az
ország valamennyi bör tönében. Az akcióban
a büntetés-végrehajtás szakemberei több
mint 4 ezer zárkát és közel 17 ezer fogvatartottat vizsgáltak át az úgynevezett til-

tott tárgyak – jellemzően mobiltelefonok
– felkutatása céljából. A BvOP felkérésére,
a műveletben most először részt vettek a
Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Adóés Vámhivatal munkatársai is. A rendőrök
az intézkedések biztosításában működtek
közre, míg a NAV kábítószer-kereső ebei
a büntetés-végrehajtás kutyás szolgálatát
erősítették. Az országos biztonsági vizsgálat
eredményeként közel 90 tiltott tárgyat
foglaltak le a fogvatar tottaktól.

Szeptembriós és Kéklámpás nap Balassagyarmaton

Az iskolakezdés hetén színes programokkal várták a balassagyarmati középiskolásokat a szervezők, köztük a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön, amely több mint 10 éve vesz részt a Kéklámpás
napon a „sporttal a drog ellen” mottójú 24 órás focitornán. A
tornán felhívják a diákok figyelmét arra, hogy a sportélményekkel
lényegesen nagyobb örömöt szerezhetnek maguknak, mint a
különböző drogok által elért hatásokkal. Jelen forgatókönyv dr.
Budai István bv. dandártábornok fejében fogalmazódott meg
a Balassagyarmaton korábban hagyományosan megrendezett
„szeptembriós” rendezvény felelevenítésére. Ezúttal a város középiskolás diákjai szerepeltek célcsoportként, hogy a számos színes
bemutató mellett pályaorientáción és tájékoztató előadásokon
vegyenek részt. Az iskolák csapatait 11 állomáson várták a szervezők
különleges faladatokkal, melyek részletesebb bepillantást engedtek
a különböző szervezetek feladataiba. A rendezvényt Nógrád Megye
Önkormányzata az EFOP 1.6.3.-17-2017-00016 megjelölésű pá-

lyázat segítségével, mint közösségi együttműködést erősítő
rendezvénysorozat támogatta, emellett Balassagyarmat Város
Önkormányzata is segítette az ötlet megvalósítását. A rendvédelmi
szervek mellett a megyei polgárőr szövetség, valamint a Magyar
Honvédség is képviseltette magát több alakulattal.

Arany- és ezüstérmes helyezés a III. Alisca
Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyen
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ról kapta a nevét. A versenyen 24 célra célozhattak, célonként 3 lövést értékeltek.
A 3D íjászat megismertetése mellett a
munkakapcsolatok, kollegiális viszonyok,
barátságok kialakítása is cél volt. A jó
hangulatú versenyen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
színeiben Sipeki József c. bv. főtörzszászlós
PB-HB (pusztai) kategóriában első helyezést ért el, női TR-RB vadászreflex kategóriában Hudák Mária bv. őrmester a dobogó második fokára állhatott fel.

Fotó: Tolna MKI

Harmadik alkalommal rendezték meg
szeptember közepén az Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyt, melynek a Szekszárd közelében talál ható
Sötét völgy adott otthont. A katasztró favédelem munkatársai mellett a rendőrség, a büntetés-vég rehajtás és a vízügy
munkatársai vettek részt a megmérettetésen. A versenyzők egyénileg és csapatban is összemérhették tudásukat. A 3D,
azaz a háromdimenziós íjászat a vadon
élő állatokat megformázó, térbeli célok-

Bv. H Í R L E V É L

S ZERVEZETI

HÍREK

Lengyel igazságügyi szakértők jártak a Gyűjtőben
A lengyel igazságügy szakértői delegációját
fogadta a Budapesti Fegyház és Börtön
szeptember 13-án. A delegáció az Igazságügyi Minisztérium által szervezett szakmai
programon a pártfogó felügyelet magyar
szabályozását, valamint a pártfogó felügyelői
rendszer működésének magyarországi
gyakorlatát ismerhette meg – bemutatták
nekik a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői hálózat feladatrendszerét is. Az

intézetben tett látogatás során Juhász Ferenc bv. alezredes, a BvOP Fogvatartási
Ügyek Szolgálata Pártfogó Felügyelői Osztá lyának vezetője tartott előadást a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység magyarországi gyakorlatáról.
A Budapesti Fegyház és Börtön szakmai
munkáját Lakatos Viktor bv. alezredes, parancsnokhelyettes és Sebella Katalin bv.
pártfogó mutatta be.

Regionális szakmai nap
A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet adott
otthont a BvOP Ellenőrzési és Biztonsági Szolgálata által közösen
megszervezett regionális szakmai napnak szeptember 12-én.
A szakmai nap témája a Robotzsaru rendszer 2018. július 1-től
bevezetett szolgálatszervezési moduljának eddigi tapasztalatai,
a felmerülő kérdések megvitatása volt. Ebből a régióból a GyőrMoson-Sopron Megyei Intézeten kívül a Sopronkőhidai Fegyház
és Börtön, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
és a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai
vettek részt a régiós képzésen. A szakmai napot Mihály Attila bv.
ezredes köszöntője nyitotta meg, majd a program közös ebéddel és
intézetlátogatással zárult.

Segítség a börtönből

Többször előfordult már, hogy a Balassagyarmati Fegyház és Börtön dolgozói tár sadalmi szerepvállalásként segítettek különböző szervezetek számára. Legutóbb
Nagyszalontán jártak kollégáink, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány által működtetett
gyermekotthon lakóinak napjait tették
szebbé.
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A Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal való
kapcsolat hosszú évekre nyúlik vissza,
több esetben szerveztek gyűjtést a fogvatartottak és dolgozók, emellett Böjte
Csaba atya is több alkalommal járt Balassagyarmaton és tartott előadást, vagy
mondott szentmisét a fogvatartottak családjáért, gyermekeiért. E kapcsolat egyik
állomásaként indult útba hét kolléga
azért, hogy a leginkább segítségre szoruló
Szent Antal Gyermekvédelmi Központba
látogasson. A személyi állomány által szervezett gyűjtés során mintegy 12 doboz és 13
zsák ruha, játék, könyv került az autókba,
valamint a dolgozók által vásárolt közel
százezer forintnyi festéshez és javításhoz
szükséges anyag. Emellett a fogvatartottak
is tettek felajánlást, ők az általuk vásárolt
édességet küldték el az otthon lakóinak.

A gyerekek tapintható és őszinte szere tettelés nyitottsággal fogadták vendégeiket, akik fi zikai munkával is segítettek,
az otthon étkezdéjében végeztek faljavítási
és festési munkákat. Emellett a kolléganők
a hétvége során énekes, rajzos és egyéb
programokat, foglalkozásokat tartottak a
gyermekek nagy örömére.
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Megújult a bv.gov.hu
Október 12-től megújult formában, kibővült tartalommal, friss színvilággal várja a
látogatókat a büntetés-végrehajtási szervezet honlapja. Az új, felhasználóbarát,
letisztult külsejű, a nemzetközi trendeket figyelembe vevő, akadálymentes
weboldal közel négy év után váltja elődjét.
A büntetés-végrehajtási szervezet arculatváltásának egyik
jelentős lépéseként hosszas előkészítő munka után megújult
a szervezet honlapja. A bv.gov.hu a korábbinál áttekinthetőbb
struktúrával, modernebb designnal, frissített, naprakész
hírekkel és különböző eszközökre optimalizálva várja a
látogatókat. Az új weblap nem csak a megújulást szeretné
jelképezni, de a szervezet hatékonyabb kommunikációját is
segíteni hivatott.
A korábbi honlap tartalmai szinte teljes egészében átkerültek
az új oldalra is. A menüsor átstrukturálásának köszönhetően
egyszerűbb, áttekinthetőbb menürendszer jött létre. Az oldal
mindenki igényét igyekszik kielégíteni, így kiegészült a YouTube
és Instagram közösségi csatornáinkkal, amelyeken plusz
tartalommal készülünk a munkánk iránt érdeklődő szélesebb
közönségnek is. A 360 fokos panoráma képeinken keresztül a
honlapra látogatók vizuálisan is „beleshetnek” a börtönbe, de

a szervezet történetével, életével és működésével kapcsolatos
érdekességek is külön helyet kaptak az oldalon.
A modern és letisztult külső tehát tartalmas, informatív,
valamint érdekes belsőt is rejt: számos innovatív megoldással,
exkluzív multimédiás tartalommal kívánjuk közelebb hozni
látogatóinkat a fegyintézetek érdekes és különleges világához,
a börtönök rendjéért és biztonságáért dolgozók munkájához. A
weboldal kialakításánál arra törekedtünk, hogy bemutassuk a
büntetés-végrehajtási szakma, és a rácsok mögötti világ is színes
és érdekes, egyúttal ízelítőt adjunk a testület munkatársai
által végzett áldozatos munkából. Az elsőszámú célkitűzés az
volt, hogy az új oldal segítse lerombolni a fogvatartottakat és
dolgozókat egyaránt érintő sztereotípiákat, ezáltal reálisabb
képet nyújtson a büntetés-végrehajtási hivatást választók
nehéz, sokrétű, ugyanakkor kifejezetten változatos munkájáról.
Kellner Gergely

Büntetés-végrehajtási roadshow indult az országban
A következő időszakban az ország nagyvárosaiban és a fővárosban olyan rendezvényeket tartanak a büntetés-végrehajtás
szakemberei, amelyeken az érdeklődők
bepillantást nyerhetnek a börtönök világába, illetve tájékoztatást kapnak a
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börtönökben zajló rendvédelmi és reintegrációs tevékenységről. Bemutatják
a bv. szervezet múltját és jelenét, a
különböző szolgálati ágakat, valamint
a szakmai feladatokat. A roadshow első
állomása Veszprém volt. Az érdeklődők

beszállhattak a fog vatartottak szállítására szolgáló rabomobilba, a szervezetnél rendszeresített kényszerítőeszközöket is kézbe vehették, így bárki megtapasztalhatta, milyen érzés, ha bilincs
kattan a kezén.
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