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A közmunkaprogram keretében idén több mint hatvan önkor
mányzatnak szállít választott malacot a büntetésvégrehajtás 
pálhalmai gazdasága, az Agrospeciál Kft. A malacokat az 
önkormányzatok által foglalkoztatott közmunkások gondoz
zák tovább a Startmunka mintaprogram keretében. Az első  
160 malacot április elején vették át a megrendelő önkor
mányzatok. 

   9
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Bekapcsolódtunk a 
közmunkaprogramba     
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2012.  április 
megjelenik
kéthavonta

Húsvét az 
intézetekben
Körkép az ünnepi 
programokról 

Tisztelt Olvasók!
A tavasz pezsgést hozott a börtönök életébe is: több intézet-
ben megemlékeztek az 1848-as forradalom és szabadságharc 
eseményeiről, és a húsvét is jó alkalom volt közösen tervezett és 
szervezett programok, műsorok előadására. A húsvét a keresztény 
egyházak nagy ünnepe. Sok intézet adott lehetőséget a fogvatar-
tottaknak, hogy Jézus feltámadását ünnepelve átgondolják saját 
helyüket és a bűn és a megváltás nehéz útját. Wallenberg-emlék-
kiállítás nyílt a baracskai börtönben. A tárlat a második világháború-
ban sok budapesti zsidó életét a saját élete kockáztatásával mentő 
svéd diplomata emléke előtt tiszteleg. A fogvatartottak is kitettek 
magukért: adományaik a rákos és a fogyatékkal élő gyermekeket 
segítik. Sport rovatunkban a hazai és a nemzetközi bajnokságok 
tabelláján néztünk szét. Az Európai Unió TÁMOP projektjei révén 
több képzés is zajlik a börtönökben, és ezúttal sem kerülték el az 
intézeteket a neves fellépők: a börtönök vendége volt a Muzsikás, 
Soma, Csisztu Zsuzsa és a Cool Rock Band.
Kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség!
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  A forradalom ünnepe Tökölön

Március 15-e, a magyar szabadságharc kezdete a magyar nemzet sza-
badságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. A Fiatalkorúak Bv. 
Intézetében működő irodalmi kör tagjai a forradalomra és szabad-
ságharcra emlékezve történelmi színdarabot állítottak színpadra, 
amelyet fogvatartott társaiknak mutattak be. A Mozivarázs keretében 
dokumentumfilmet vetítettek Budapestről, ezt követően a Blues 
Trappers együttes zenekari filmjét nézték meg, majd vetítés után az 
érdeklődő fogvatartottak beszélgettek a zenekar tagjaival. Ezután 
a mozgásé volt a főszerep: a fogvatartottak különböző sportverse-
nyekben mérhették össze sporttudásukat, képességeiket. Az ünnepi 
megemlékezés zárásaként a humor is szerepet kapott, nyolcvan fog-
vatartott nézhette meg a Testcsere című amerikai filmkomédiát.

  …Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet Fiatalkorúak Regionális 
Intézetének fogvatartottjai a Pannon Oktatási Központ tanárainak 
segítségével elevenítették fel a 164 éve történt eseményeket. Em-
lékeztek arra, hogy március 14-én érkezett Budapestre a bécsi for-
radalom híre, mely arra buzdította a fiatal forradalmárokat, hogy nyil-
vánosságra hozzák a 12 pontban megfogalmazott követeléseiket és 
harcoljanak azok megvalósulásáért. A megemlékezést a Nemzeti dal 
szavalása zárta. A történelemformáló napok megidézése mellett a 
miskolci fogvatartottak szellemi totón és sportversenyeken is össze-
mérték tudásukat, az intézet emellett levetítette A kőszívű ember 
fiai és a Kárpáthy Zoltán című történelmi filmeket. 

  …és Kalocsán
 
A Kalocsai Fegyház és Börtön nyolc tanulója korhű ruhákban idézte 
fel a Pilvax kávéházban történt eseményeket, melyet versidézetekkel, 
énekekkel, citeraszóval és a huszárok táncával tettek emlékezetessé a 
nézőtéren helyet foglaló 85 fogvatartott számára. Az ünnepi megem-
lékezés részeként a fogvatartottak nemzetiszínű gyertyák fényénél is 
tisztelegtek a ’48-as események emléke előtt.

Kalocsán áprilisban a költészet napjáról is megemlékeztek, 
amely idén Áprily Lajos születésének 125. évfordulójához 
kapcsolódott. Felidézték a költő életét, majd a húsz versenyző 
fogvatartott elszavalta a választott és a kötelező verseket. 
Első helyezett lett Dohnál Réka Ábrányi Emil: Mi a haza című 
versével. Második helyezést ért el Pintér Éva, aki Jevtusenko 
Bűvölő című versét szavalta. A harmadik helyezettnek járó dí-
jat megosztva kapta Villányi Klára Arany János Fülemüle című 
versével és Kovács Eszter Judit, aki Tűzangyal című saját költe-
ményét mondta el.

Március 15-re emlékeztek a börtönökben 

 …Márianosztrán
 
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben az 1848-as forradalomra és 
szabadságharcra emlékezve a fogvatartottak egy csoportja verses, ze-
nés összeállítást készített, melyeket társaiknak adtak elő. A történelmi 
ihletésű műsort követően a hosszú hétvége során a fogvatartottak 
sportversenyeken itt is összemérhették tudásukat és forradalmi lel-
kesedésüket.
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Emlékezés Tiszalökön
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben a Jándi Református 

Egyház gyülekezetének kórusa közreműködésével és Szűcs M. Klára refor-
mátus börtönlelkész segítségével tartott ökumenikus istentiszteletet Lippai Csaba, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkésze. Ezt 
követően a fogvatartottak a Hóvirág népdalkör húsvéti előadásán vehettek részt, 
ahol főként Bartók Béla gyűjtéséből származó dalok csendültek fel. Az ünnepre 
készülve a fogvatartottak díszítették fel a látogatóhelyiségeket. A színes programból 
azok sem maradtak ki, akik személyesen nem lehettek jelen: a műsort az intézet le-
vetítette zártláncú televízión.

Húsvéti orgonahangverseny a Csillagban
Bottkáné Égető Mária, a szegedi dóm orgonistája tanítványaival és pályatársaival adott hús-
véti koncertet a Szegedi Fegyház és Börtön dísztermében. Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok Kodály Zoltán szavait idézte megnyitó beszédében, hiszen „a zene az élet-
nek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” 
A komolyzenei előadás folytatása volt annak a hangversenysorozatnak, amelyet szintén 
ajándékba kapott karácsony előtt a Szegedi Fegyház és Börtön a Király-König Péter Zeneis-

kola művész tanáraitól. Az elítéltek közül 
negyvenen vehettek részt az előadáson.

Keresztúton Márianosztrán
A Márianosztrai Fegyház és Börtönben a nagycsütörtöki misén megtörtént a 
záróáldás, nagypénteken a csonkamise kereszthódolati szertartására került sor. 
A nagypénteki keresztúti ájtatosságot hét fogvatartott vezette a kegytemplom-
ban, akik végigjárták a keresztút állomásait, és felolvasták az állomásokhoz kap-
csolódó elmélkedéseket.

Locsolóversíró verseny Vácon
A Váci Fegyház és Börtönben húsvéti vetélkedővel emlékeztek az ünnepről. A programon 80 
fogvatartott vehetett részt az intézet füves pályáján. A résztvevők előzetesen tájékoztatást kap-
tak a feladatokról, egy kivételével: meglepetésként a helyszínen kellett tíz perc alatt húsvéti 
locsolóverset írni a csapatoknak. A célba dobás és a hengerhúzás feladata az erős embereknek 
kedvezett, a szellemi vetélkedőn bebizonyosodott a régi mondás igazsága, miszerint „többet 
ésszel, mint erővel”. A nap a mókás locsolóversek felolvasásával zárult. 

Húsvét az intézetekben
Húsvéti istentisztelet Debrecenben

Debrecenben dr. Bölcskei Gusztáv református püspök, a Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának elnöke tartott ünnepi istentiszteletet a húsvéti ünnepek alkalmából, majd a Deb-
receni Nagytemplom Református Egyházközség Éden zenekara adott koncertet a fogvatartot-

taknak. Húsvét a feltámadás és a reménység ünnepe. A Biblia tanítása szerint Jézus nagypénteki 
keresztre feszítése után a harmadik napon, húsvétvasárnap feltámadt. Áldozatával megváltotta 

minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Jézus a halálát 
megelőző este kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és a „Vegyé-

tek, egyétek, ez az én testem” szavak kíséretében szétosztotta tanítványai 
között. Azután fogta a borral megtöltött kelyhet, szintén hálát adott és 
tanítványainak nyújtotta, akik rendre ittak abból. „E pohár amaz új szövet-
ség az én vérem által” – fűzte hozzá. 
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A 100 százalékban állami tulajdonú és a 
büntetés-végrehajtás érdekeltségébe 
tartozó mezőgazdasági nagyüzemben, 

a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-ben már évtizedek 
óta foglalkoznak tenyész- és hízósertésekkel. 
Jelenleg 780 fogvatartottat foglalkoztatnak 
üzemeikben. A sertéstenyésztésben több 
mint százan dolgoznak, az itt tevékenykedő 
fogvatartottak a malacok és hízók gondo-
zásában vesznek részt.
Az első malacok átadására ünnepélyes 
keretek között került sor a körösladányi 
állattartó telepen, ahol Hetyei Gábor 
bv. ezredes, a kft. ügyvezetője arról is 
beszélt, hogy a közfoglalkoztatás és a 
fogvatartottak munkához juttatásának 
összekapcsolása kiváló gondolat volt 
a kormány részéről, amihez örömmel 
csatlakoztak. 

2300 malacot nevelnek
A mintaprogram keretében idén 
a cég 61 önkormányzatnak szállít 
összesen több mint 2300 malacot az 
ország szinte minden megyéjébe. 
A program lényege, hogy a 
fogvatartottak által előnevelt 
malacokat az átadás után az 
önkormányzatok alkalmazásában 
álló közmunkások nevelik to-
vább, így a program nem csak 
a közfoglalkoztatáshoz, hanem 
az elítéltek széles körű foglal-

koztatásához is hozzájárul. Az első 160 sertés 
április elején indult útnak: Körösladány, Csanád-
apáca, Mezősas, Berekböszörmény és Szerep 
településekre.
Az új típusú közfoglalkoztatás egyik pillére a 
mezőgazdaság, ráadásul a növénytermesz-
tésben, állatgondozásban ily’ módon foglal-
koztatottak a munkavégzés mellett képzésben 

is részesülnek. A program 

révén nem csak munkahely keletkezik, hanem 
az általuk előállított élelmiszer jó minőségben 
és frissen kerül a helyi közétkeztetésbe, az 
óvodák, az iskolák, a kórházak konyháiba. 
A mintaprogram életre hívói abban is 
bíznak, hogy a résztvevők megismerik és 
felfedezik az állattenyésztés előnyeit, így a 
program befejezését követően akár önálló 
gazdálkodásba is kezdhetnek.

A pálhalmaiak a közmunkaprogramban

A közmunkaprogram keretében idén több mint hatvan önkormányzatnak 
szállít növendék malacot a büntetésvégrehajtás pálhalmai gazdasága. 
A 780 fogvatartottnak munkát adó gazdaság részt vesz a Startmunka 
mintaprogramban: az Agrospeciál Kft. szállítja azokat a választott 
malacokat, amelyeket az önkormányzatok által foglalkoztatott 
közmunkások gondoznak tovább. Az első 160 malacot április elején 
vették át a megrendelő települések.

Fotó: Figyelő, Aknay Csaba
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A fogvatartottak visszailleszkedését és munkába 
állását segítik egy pályázaton keresztül Nyíregy-
házán. Az Európai Unió által támogatott pro-
jektben általános iskolai felzárkóztató képzést 
tartanak, de a kiválasztottak több kompeten-
ciafejlesztésben is részt vehetnek. A nyíregyházi 
intézet mellett a tiszalöki és a sátoraljaújhelyi 
börtön is részese a projektnek. A kiválasztott 69 
fogvatartott a szakmai képzések mellett sakk-, 
kosárlabda- és művészeti szakkörön is részt 
vehet, esélyt kapva arra, hogy könnyebben bol-
doguljon majd a szabadulást követően a minden-
napokban is.
A programot, melyet 46 millió forinttal támogat 
az Európai Unió, az MTESZ megyei szervezete és 
a SegítőKéz 2003 Egyesület közösen valósítja meg. 
A képzést szervezők bíznak abban, hogy a bevont 
személyek az elsajátított ismeretekkel nagyobb 
eséllyel indulnak majd a munkaerőpiacon. 

„Szabadulás előtt megváltozunk” 

Garas Dezső emlékére
2011 utolsó előtti napján hunyt el az egyik legnagyobb kortárs 
színművészünk, sokak kedvence, Garas Dezső. Szimbolikus és 
erős alakításainak képe bennünk él, mint ahogy néhány, 
a szerepeitől elválaszthatatlan szállóige is. 
Búcsúzóul felidézzük életművét.

5

Felzárkóztatási program egy 
nyíregyházi fogvatartott szemével

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben szintén az Európai 
Unió támogatásával és a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület szervezé-
sében, március 31-én fejeződött be az angol és német nyelvi foglalkozás. 
Az intézet partnerként vesz részt az egyesület „Hogyan – Másképp!” című, 
az elítéltek társadalomba való visszavezetését célzó képzési és foglalkoz-
tatási pályázataiban, melynek a nagy sikerű nyelvi kurzus is részét képezte. 
A foglalkozás január 7-én indult, az órákat szombaton délután tartották 
a nyelvtanárok. A résztvevők sajnálatára a nyelvtanfolyam hamar véget 
ért, ám nemcsak ahhoz járult hozzá, hogy a régi ismeretanyagok felszínre 
kerüljenek, hanem új tudást is nyújtott, valamint segített a szabadidő 

hasznos eltöltésében 
és a bezártság érzé-
sének oldásában. Az 
utolsó foglalkozáson 
a fogvatartottak 
oklevelet vettek át 
az egyesülettől, az 
oktatóknak pedig az 
általuk készített pla-
kettel köszönték meg 
munkájukat.         

Nyelvi képzés Tiszalökön

Március első napjaiban az AVP Hungary Közhasznú 
Egyesület a drogproblémák megelőzése érdekében 
tartott tréninget debreceni fogvatartottaknak, immár 

második alkalommal. A programon ezúttal is 15 fogvatartott vett részt. Az AVP tréning egy speciálisan 
a börtönviszonyokhoz illeszkedő módszer. Ebben a személyiségfejlesztésre alapozott prevenciós prog-
ramban a konfliktusok okainak és következményeinek azonosítására, a problémafelismerésre, a kon-
fliktuskezelési módszerek megismerésére, a nemet mondásra és a tudatos döntéshozatalra készítik fel 
a tréning résztvevőit, melyen a végső cél a kábítószer fogyasztásának megelőzése. 
Április 18-án 13 debreceni fogvatartott vizsgázott sikeresen a TÁMOP 5.6.2 projekt keretében zajló számítógép-kezelő tanfolyamon. Az 
egész napos vizsga végén, melynek során írásban és gyakorlatban is számot adtak tudásukról, a fogvatartottak átvehették oklevelüket is.

Debreceni képzések 

A TÁMOP 5.6.2. egy nagyon jó kezdeményezés az elítéltek számára. Egyrészt 
szakmát lehet tanulni, ami segít és könnyebbé teszi az ítélet letöltését, 
másrészt segít visszailleszkedni a civil társadalomba. Pozitív jelenség, hogy 
a büntetés-végrehajtás ma már sok dolgot megtesz azért, hogy segítse a 
fogvatartottakat. Ezzel is próbálja visszaszorítani a visszaesés lehetőségét. 
Fontosnak tartom a reintegrálást, mert szabadulás után mindenkinek 
felvázolják a lehetőségeit, segítséget nyújtanak okmányok, iratok 
pótlásában, rendezésében. 
Magam is részt vettem egy szakmai előképző tréningen. Jó tapasztalatokat 
szereztem. Ez egy 90 órás tréning volt, ami önismereti-konfliktuskezelő, illetve 
életvezetési programokból állt, amiről tanúsítványt is kaptam. Észrevehető, 
hogy aki tréningeken, foglalkozásokon vesz részt, és gyengébb képességű, 
próbál segítséget kérni, próbál felzárkózni. Csoportos foglalkozásokon 

sokkal aktívabbak lesznek, egyenértékűek 
szeretnének lenni a többi csoporttaggal. Szinte 
megszűnik az „erővillongás”. Egy csoportban 
20 fogvatartott vett részt a foglalkozáson. 
Az elején passzív volt a csoport egymással, 

de a sikerélmények, a feladatok, a beszélgetések, egymás meghallgatása 
összekovácsolta a csoportot. A tréningvezetők maximálisan látták el 
feladatukat, és nem különböztettek meg senkit és nem kivételeztek senkivel. 
Mindenki egyenrangú volt a csoportban. Mindenki pozitívan értékelte 
ezeket a foglalkozásokat. A tréning végeztével, amikor a tanúsítványok 
átadásra kerültek, a csoport meghatódva és büszkén vette tudomásul, 
hogy képes elvégezni egy ilyen tréninget. Úgy gondolom, mindenki szerette 
volna továbbfolytatni a programot. 
Az új TÁMOP segít felzárkóztatni azokat a fogvatartottakat, akik nem 
tudták befejezni az általános iskolát. Jó véleménnyel fogadják az 
elítéltek, mert sokan gondolják úgy, hogy 8 általános után szakmát 
akarnak tanulni.
Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem ezeken a foglalkozásokon.
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Látszólag a puszta véletlennek köszönhető, hogy 
a napokban Wallenbergemlékkiállítás nyílt a 
baracskai börtönben. Az egész abból a félreértésből 
adódott, hogy Orosz Ferenc, a Raoul Wallenberg 
Egyesület elnöke tavaly ősszel tévedésből Szénási 
Jonathan Sándornak, a baracskai börtön református 
lelkipásztorának is elküldte a civilszervezet elnökségi 
ülésére meghívó köremailt.

– Csodálkoztam is, hogy miért kapok meghívót, de mi-
vel Orosz Ferenc gyerekkori barátom, gyakran váltunk 
levelet, így hát gyanútlanul elmentem az egyesület el-
nökségi ülésére, ám ha már ott voltam, végigültem a 
megbeszélést – meséli a börtönlelkész. Az eszmecsere 
arról folyt, hogy hány helyszínen kellene bemutatni a 
Wallenberg születésének 100. évfordulójára létrehozott vándorkiál-
lítást. Azon nyomban felajánlottam, hogy a német megszállás 
68. évfordulóján, március 19-én a baracskai börtönben a fogva-
tartottakkal együtt emlékezzünk Wallenbergre, egyúttal tegyük 
elérhetővé a tárlatot a raboknak.
Azért a puszta véletlennél többről van szó. Szénási Jonathan Sándor, 
aki több mint egy évtizede dolgozik börtönlelkészként, igen tágan 
értelmezi a lelkipásztori munkát: a hitéleti tevékenységen túl rend-
szeresen szervez múzeumlátogatást, karácsonyicsomag-készítést, 
betlehemezést, családi tábort, de gyakran hív vendégfellépőket is 
a börtönbe. 

Schindler-féle fazon lehetett
A Wallenberg-kiállítás megnyitóján sok elítélt szeretett volna részt 
venni, de csak harmincöten fértek be a börtönkápolnába. Akiket 
megkérdeztünk, elmondták: korábban soha nem hallottak a svéd 
diplomatáról. Egyetlen rabnak volt ismerős Wallenberg neve; ő úgy 
fogalmazott: „olyan Schindler-féle fazon lehetett, aki zsidókat men-
tett a második világháborúban”. Magyarázatként hozzátette: évek-
kel ezelőtt látta a Schindler listája című filmet.
Mielőtt a fogvatartottak megnézhették volna a kiállítást, Orosz 
Ferenc egyesületi elnök, Vári Krisztina evangélikus lelkész, Sipos 
András, a kiállítás rendezője és Schönberger András rabbi felidézte 
a svéd diplomata alakját és Masa Tamás, a Sabbathsong Klezmer 
Band tagja énekelt héber nyelven dalokat.
Kíváncsiak voltunk, hogy megérintették-e a rabokat a megnyitón 
hallottak és a kiállításon látottak. Az mindenesetre nyilvánvaló volt, 
hogy Masa Tamás éneklése szíven ütötte a marcona kinézetű em-
bereket. Többen is vele együtt dúdolták a refréneket.

– Nem tudom, hogy pontosan miről énekelt, de olyan fájdalom 
meg szomorúság volt a hangjában, hogy egyből eszembe jutot-
tak a családtagjaim. Az, hogy nem lehetek velük. Én is zenész va-
gyok, megéreztem, hogy a zsidó ének igaziból a szabadságvágyról 
szólt. Arról meg idebent nem kell sokat magyarázni az embereknek 
– mondja R. Károly.
W. Richárdnak még tíz hónapja van hátra lopás miatt kiszabott 
büntetéséből. Őt Schönberger rabbi gondolatai fogták meg: – Azt 
mondta, gondolkodjunk el rajta, hogy az emberek egyetlen cso-
portját sem szabad eredendően bűnösnek nyilvánítani. Milyen igaz: 
ha kiszabadulok, mindenki börtöntölteléknek tart majd, senkit sem 
fog érdekelni, hogy megváltoztam-e idebent, hogy másképp akarok-
e élni, mint korábban. Mi itt mindannyian megbélyegzettek leszünk.
A 29 éves S. Róbertet csalásért ítélték el, nyolc hónap múlva sza-
badulhat. Azt mondja, odakint még soha nem találkozott szemé-
lyesen a zsidógyűlölettel. De az önfeláldozással sem. – Alig hiszem 
el, hogy akadt egy ember, aki nem törődött a saját sorsával, folya-
matosan életveszélybe sodorta magát, csak azért, hogy megment-
sen olyan embereket, akiket egyáltalán nem is ismert – mondja a 
fiatalember. 
Szénási Jonathan Sándor magára vállalta, hogy azoknak a raboknak 
is mesél majd Wallenbergről, akik nem fértek be a megnyitóra, és 
csak később nézhetik meg a kiállítást. – Tapasztalataim szerint a 
fogvatartottak 80 százaléka életvitele miatt kerül börtönbe. Min-
den egyes ember óriási nyereség, akit sikerül letéríteni a bűn útjáról. 
Ehhez kitartó munkára van szükség. Wallenberg példája segítséget 
nyújthat a feladathoz – mondja a lelkész. 
(A cikk a Népszabadságban megjelent írás szerkesztett változata.)

Cseri Péter

Wallenberg-emlékkiállítás a baracskai börtönben
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Wallenberg-emlékkiállítás a baracskai börtönben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet dolgozó fogvatartottjait olyan mélyen megérintette 
egy, a televízióban látott riport, amely fogyatékkal élő fiata-
lok mindennapjairól szólt, hogy nyomban gyűjtésbe kezdtek: 
az intézet hatvan fogvatartottja ajánlotta fel támogatását 
munkabéréből az Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 
számára. Az alapítvány fogyatékkal élő fiatalok tanítta-
tását segíti a nyíregyházi speciális szakképző iskolában. Az 
összegyűjtött összeget a fogvatartottak adták át az alapítvány 
kuratóriumi elnökének.

Tavaszköszöntő koncert Szolnokon
Cozombolis koncerttel köszöntötték a tavaszt március 22-én a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartott-
jai. Pezsdítő pillanata volt a koncertnek, amikor az intézet sétaudvarán 
a sok-sok kedvenc mellett kilencven torokból csendült fel a „Jászkun-
sági gyerek vagyok!” című dal.

A tavaszt várták Állampusztán is
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti és állampusztai objektumá-
ban sem bízták a véletlenre a tavasz érkezését: az intézetek általános 
iskolába járó tanulói dalokkal és versekkel siettették a tavasz, az új 
kikelet beköszöntét. A színes műsort, melyből természetesen a szere-
lem megidézése sem maradhatott ki, a tanárok, a nevelők és a fogva-
tartott társak tapsolták végig.

A színházi világnap alkalmából a dunaújvárosi Bartók Ka-
maraszínház és a Művészetek Háza társulata mutatta be 
nagy sikerrel az állampusztai fogvatartottaknak a Fiatalság, 
bolondság című előadását. A siker nem volt váratlan, hiszen a 
műsorban Eisemann Mihály, K. Halász Gyula és Kellér Dezső jól 
ismert operettjei és kupléi hangzottak fel.

Fiatalság, bolondság

Evangéliumi hétvége Solton
Az Állampusztai Országos Bv. Intézet solti objektumában már-
ciusban immár harmadik alkalommal rendezték meg az evangé-
liumi hétvégét. A rendezvényre Erdélyből, Kolozsvárról érkeztek 
az Eklézsia gyülekezet előadói. Az első napon két lelkész, Ferenczi 
Zsolt és Gergely Csilla tett bizonyságot arról, hogyan változott 
meg az életük a kereszténnyé válást követően, majd bibliai taní-
tást hallhatott a jelen lévő 37 fogvatartott. Másnap került sor a 
dicséretekkel és bizonyságokkal egybekötött evangelizációra, 
melyen közel száz fogvatartott vett részt.

Adomány Nyíregyházáról

A Cool Rock Band koncertje
Dübörgött a zene a debreceni intézet falai mögött: a Cool Rock 
Band különböző együttesek és előadók számaival lépett fel. Az 
érdeklődő fogvatar-
tottak hallhatták töb-
bek között Takács 
Tamás Pocsolyába 
léptem, valamint a 
Hobo Blues Band 
Viharban születtem, 
Messze még a hajnal 
és Gazember című 
számait. 

Szívvel-lélekkel a gyermekrák ellen
Szép összegű pénzadománnyal és a fogvatartottak keze munkáját 
dicsérő cérnaképpel kedveskedett a tököli Fiatalkorúak Bv. In-
tézete a Gyermekrák Alapítványnak. Az ajándékot ünnepélyes 
keretek között adta át Tóth Tamás bv. ezredes, az intézet igazgató-
ja Balogh Istvánnak, az alapítvány elnökének. Az adomány mel-
lett a fiatalkorú fogvatartottak saját maguk által összeállított 
színpadi produkcióval szereztek vidám pillanatokat a kisebbek-
nek, a program zárásaként pedig énekeltek és beszélgettek az 
összegyűltek.
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Kishírek
a nagy-

világból
Börtönújság

Bruce Willis 
Budapesten
forgat

Angelina Jolie és Brad Pitt után 
Bruce Willis is Budapestet 
választotta  új filmje forgatási 
helyszínéül. A sztár májusban 
érkezik hazánkba a Die Hard 
sorozat ötödik szériájának, a 
A Good Day to Die Hard című 
film forgatására, a Moszkvá-
ban játszódó történet Buda-
pesten és Belgrádban készül. 

A New York-i világmegmentő 
zsaru ideiglenes otthona egy 
elegáns budai luxusvilla lesz. 
Az 56 éves színész érkezése 
minden bizonnyal gyökerestül 
forgatja fel a hazai bulvársajtót 
és a filmes helyszíneket. Az ak-
ciók bővelkednek majd autós 
és helikopteres üldözésekben,  
látványos karambolokban és 
robbantásokban, de forgatnak  
majd a Szépművészeti Múzeum-
ban is. Az első forgatási napon 
máris összetört néhány nagy-
értékű autó. A filmet előrelátha-
tólag jövő ősszel mutatják be.

Órákon át nem en- 
gedte Romániába 
lépni Rendőrsé-
get a rendőrség 
– mármint azt 
az 57 éves nőt, 
akinek Politia, az-
az Rendőrség a 
keresztneve, mert 
azt hitték a határon, hogy ilyen néven csakis hamis lehet az út-
levele. Az asszony romániai, teljes neve Politia Barcina. A határon 
végül ötórás ellenőrzés után sikerült átjutnia a hölgynek, aki 
igencsak rendhagyó keresztnevéért édesanyját áldhatja. „Egész 
életemben magyarázkodhatok minden hivatalos helyen, és már 
nagyon unom! Anyám börtönben szült, és a hely adta neki az 
ötletet, hogy Rendőrségnek kereszteljen, ami nekem életre 
szóló csapás. A szavazás rémálom, rendőrt hívni biztos nem 
tudok telefonon, mivel a segélyhívó számon sohasem vesznek 
komolyan, miután megmondom a nevem. Megváltoztatnám, 
de az még nagyobb hercehurcával jár, mint vele élni” – idézte 
Rendőrséget egy osztrák honlap.

Rendőrségnek hívják Semmi sem lehetetlen
Vak betörő került bíróság elé Kínában, akit hihe-
tetlenül kifinomult hallása segített tettei elköveté-
sében. A 36 éves férfi 6 évesen veszítette el látását 
egy betegség miatt. Az évek során a denevérekéhez 
hasonlatosan olyannyira kifinomult a hallása, hogy 
a hangok visszaverődése segítségével még bicikliz-
ni is megtanult. Az utóbbi időben elszaporodtak a 
betöréses lopások a férfi szomszédságában, ám rá 
senki sem gyanakodott. Mivel nem lát, a szomszédok 
a jelenlétében bátran tették-vették akár a „dugipén-
züket” is, miközben a vak szomszéd nemcsak hogy 
pontosan be tudta határolni a pénz rejtekhelyét, 

de a papírzörgés révén 
az összeg nagyságát is 
képes volt felbecsülni. 
A férfi azután vissza-
tért a házhoz, amikor 
senki sem volt otthon, 
amelyről szintén a fü-
lével győződött meg, 
majd behatolt és el-
lopta az elrejtett pénzt.

Annyira 
a börtön rabjává vált egy 70 éves olasz 
férfi, hogy házi őrizetből is visszakívánkozott a 
rács mögé, amit egy könnyed tervvel el is in-
tézett: Lodi városában kiment az utcára és egy 
nyilvános telefonról közölte a rendőrséggel, 
hogy tilos elhagynia otthonát, ám nem onnan 
beszél. Ezek után nagy örömmel fogadta az érte 
érkező rendőröket, akiktől az elhelyezésére is 

igényes rab azt kérte, 
kedvenc börtönébe, 
az aostaiba vigyék, 
lehetőleg egy egysze-
mélyes zárkába.  

Visszakívánkozott 
a börtönbe 
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A Muzsikással zenéltek Győrben

Soma Mamagésa  
a Budapesti Fegyház és Börtönben 
Spitzer Gyöngyi Zsuzsánna, ismertebb nevén Soma, a neves énekes és előadóművész február 
23-án tartott előadást a Budapesti Fegyház és Börtön kábítószer-prevenciós körletén és az át-
meneti csoportban elhelyezett, mintegy hatvan fogvatartottnak. Soma nagyon érzékenyen, 
felkészülten, nagy empátiával és a helyhez, a helyzethez illő gondolatokkal érkezett az intézetbe. 
Már  előadása kezdetén bölcs gondolatokkal nyűgözte le a jelenlévőket: beszélt az emberi tudat 

térképéről, majd azokról az érzésekről, melyeknek megléte és megis-
merése elvezethet a szeretet, az öröm, a béke és a megvilágosodás tiszta 
tudattal teli megéléséhez, és az ezeken az érzéseken, élményeken ala-
puló viselkedéshez. Előadásában megvilágította a szégyen, a bűntudat, 
az apátia, a bánat és a félelem érzéseit is. A fellépés végén a jazzkonzer-
vatóriumban végzett Soma egy dallal köszönt el a fogvatartottaktól.

Kalocsai falvédőkből  
nyílt kiállítás

Csisztu Zsuzsa a díjkiosztón
A Budapesti Fegyház és Börtönnek márciusban 
Csisztu Zsuzsa televíziós, tízszeres magyar baj-
nok tornász és olimpikon is vendége volt, aki 
– Faragó Beatrix profi ökölvívó-világbajnokkal, 
a Magyar Ökölvívó Szövetség női szakágának 
vezetőjével – a fogvatartottak részére ren-
dezett Börtönolimpia díjátadó ceremóniájának 
volt díszvendége.

Senki nem lepődhet azon, ha 
Kalocsán bárkinek hímezni 
támad kedve. Nem történt ez 
másként a Kalocsai Fegyház és 
Börtönben sem, február 24-én 
nyílt meg az „Úgy érezte, sza-
badon él” című kiállítás az el-
ítéltek munkáiból, Budapesten. 
A Pittmann Zsófi és Marci nép-
művészek által tervezett és 
előrajzolt falvédőket és kézimunkákat az intézetben fogvatar-
tott nők hímezték a Szolidaritás Egyesület megbízásából. 

Börtön és hit2012. április         Börtönújság

Az évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő Muzsikás együttes már nyolcadik éve járja rend-
hagyó énekóráival az országot, így próbálva megszerettetni a muzsikát a gyerekekkel. Az együt-
tes nemrég Győrbe látogatott. Délelőtt a Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskolában tartottak két 
órát, ahol közel hétszáz gyerek énekelte velük együtt a népdalokat. A „kicsengetés” után a zenekar 
megérkezett a győri börtönbe, ahol negyven fogvatartottal muzsikáltak együtt, hiszen hitvallásuk 
szerint a zene nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is segít. A közös élmény, a csujogatás, 
a hangszerek bemutatása és a kétezer éves gyökereket visszaidéző dallamok felejthetetlen élményt 
nyújtottak a fogvatartottaknak is. Hamar Dániel, a Muzsikás együttes zenésze arra a kérdésre, hogy miért jöttek el a börtön falai közé is, így 
válaszolt: „a börtönökben is folyik oktatás, és annak része a zene, a zeneoktatás. A fogvatartottak ki vannak éhezve a világgal való más típusú 
kapcsolatra, és úgy érzem, a zenével ki tudjuk ezt az igényt elégíteni.” A Muzsikás együttes a Magyar Művészetért díj, a Liszt Ferenc-díj, a 
Magyar Örökség díj, a Kossuth-díj és a Prima Primissima díj büszke tulajdonosa. 

A miskolci bv. intézetben 
negyedik éve működik 

hímzőszakkör, amelynek rendszeres résztvevője 6-8 fogvatartott. A jellemzően 
női elítélteket foglalkoztató szakkör tagjai heti két-három alkalommal ülnek 
össze, hogy megtervezzék és elkészítsék a legkülönbözőbb kézműves tárgyakat, 
de rendszeresen készítenek dekorációkat a börtön rendezvényeire is.

Hímzőszakkör Miskolcon



 

TAvASz vAN, iNdul A SpoRTSzEzoN

Aktuális lapszámunkban nagyszerű kézilabdás sikerekről számolhatunk be, valamint elkezdődött az eddig rend
kívül izgalmasan alakult a Forma–1es szezon is. Természetesen a labdarúgás szerelmeseinek is kedvezünk: szá
mos nemzeti bajnokság és a Bajnokok Ligája is célegyenesbe érkezett.

 Kézilabda – új remények

„Három a magyar igazság!” – így szól a mondás, amelyhez a magyar 
kézilabda képviselői is tartották magukat. A hölgyek részéről a Győr 
és a Ferencváros csapata gondoskodott a sikerekről. Az előbbi zöld-
fehér együttes bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, amelybe a 
román Oltchim Valceán keresztül vezetett az út. A Görbicz Anita ve-
zette alakulat alaposan ráijesztett a szurkolókra, amikor a romániai 
találkozón négygólos vereséget szenvedtek, itthon azonban nyolc 
góllal bizonyultak jobbnak ellenfelüknél.

Sokan izgultak a Fradiért a KEK elődöntőjében, akik a Dinamo Vol-
gográddal játszottak a döntőbe jutásért. Az Elek Gábor irányította 
hölgykoszorú magabiztos előnyre tett szert az odavágón, így az orosz-

országi mérkőzésen elszenvedett vereség ellenére is továbbjutottak. 
Férfiválogatottunk is komoly megmérettetés előtt állt, amelynek 
tétje a 2012-es olimpiai részvétel volt. Mocsai Lajos együttese két 
idegőrlő mérkőzésen, Macedónia és Brazília ellen váltotta meg jegyét 
Londonba. 

 Felbőgtek a motorok

A közelmúlt Forma–1-es idényei legtöbbször nem az izgalmakról szól-
tak, legalábbis nem a végső győztes kiléte volt a legfőbb kérdés. Nem 
volt ez másként az előző szezonban sem, ahol a Red-Bull csapat és 
Sebastian Vettel más sebességi fokozatban száguldotta végig a világ-
bajnokságot. Idén azonban fellélegezhetnek a pártatlan, sebességet 
kedvelő szurkolók!
Az első, Ausztráliában rendezett futamon máris borult a papírforma, hiszen 
Jenson Button megelőzte az előző év világbajnokát. Arra azonban már 
senki sem számított, hogy a malájziai nagydíjon a fiatal német vb-győztes 
még pontot sem szerez, és csak a 11. helyen fejezi be a futamot, míg a 
teljesen esélytelennek hitt Fernando Alonso ismét megmutatta, hogy nem 
véletlenül nyert meg két idényt is: hatalmas bravúrral elsőként ért célba. A 
slusszpoén a kínai nagydíjon következett be, ahol a hétszeres világbajnok 
Michael Schumacher csapattársa, Nico Rosberg haladt át elsőnek a célvona-
lon. A bahreini futam ugyan „végre” a várt eredményt, azaz Vettel sikerét 
hozta, azonban nem szabad elfeledkezni arról, hogy a visszatérő finn Kimi 
Räikkönen végig támadta a világbajnokot. Ezzel a teljesítménnyel pedig 
nem csak ő, hanem a nagy múltra visszatekintő Lotus is a bajnoki címre tör.
Schumaher szezonja eddig szerencsétlenül alakul, ha éppen nem 
gumiproblémákkal küzd, akkor a szerelők hoznak össze egy bakit a 
boxutcában. 

 Labdarúgás, magyar bajnokság

Szárnyal-e végre a Fradi-sas? Szárnyal, méghozzá a szó szoros értel-
mében. Détári Lajos ugyanis híve a csapatépítő tréningeknek, ezért úgy 
gondolta, hogy nem csak a bajnoki tabellán, hanem az égbe felemeli 
a Ferencvárost! Ezért döntött úgy, hogy a bajnoki hajrá előtt sétarepü-
lésen vesz részt az együttes. A szárnyalás véget ért, a bajnokság azon-
ban még javában tart, ahol a Ferencváros a 9. helyen szerepel, így csak 
néhány pont választja el őket az 5. pozíciótól. Az elmúlt két fordulóban 

aratott győzelmek egyelőre Détári Lajost igazolják. A végső győztes 
kiléte eközben még kérdés, a címre három csapat esélyes: a címvédő 
Videoton, az utóbbi években mindig az esélyesek között számontartott 
Debrecen és az egyre magabiztosabb Győr együttese.

Sövény Hunor
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Méghozzá nem is akármilyen meccsen: az elismert játékvezető a Bajno-
kok Ligája elődöntőjében a Real Madrid–Bayern München mérkőzést di-

rigálta. A feladat nem volt egyszerű, hiszen a müncheni 2-1-es hazai győzelem után igazi parázs hangulat várta a Bayernt 
Madridban, ahol a bajor csapat büntetőkkel jutott tovább. A másik ágon a Chelsea lepte meg a Barcelonát, a katalán együt-
tes 1-0 arányban maradt alul Londonban, Camp Nou-ban pedig döntetlent játszottak. A nemzeti bajnokságok közül Német-
országban már bajnokot avattak: a Borussia Dortmund behozhatatlan előnyre tett szert a Bayern Münchennel szemben. 
Spanyolországban hároméves átkot tört meg a Real Madrid, amely az ősi rivális Barcelona otthonában diadalmaskodott, így 
szinte biztosan ők lesznek a spanyol liga befutói.

Kassai ismét fújhatta!
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Nagyböjti gyűjtés 
Kalocsán
A Kalocsai Fegyház és Börtön 
csatlakozott a Magyar Katolikus 
Püspökkari Konferencia nagyböjti 
kezdeményezéséhez, és a fogva-
tartottak konzerveket ajánlottak 
fel a Katolikus Karitász javára. Az 
akcióhoz önkéntes adományaival 
170 fogvatartott járult hozzá, akik 
közel 500 konzervet és egyéb tar-
tós húskészítményt ajánlottak fel.

Eredetileg az Amerikai Presbiteriánus Egyház kezdeményezése 
volt a cigány kultúra világnapjához kapcsolódó imahét, amely-
hez később csatlakozott a Magyar Református Egyház is. A roma 

imanapot először tavaly tartották meg börtönben is, akkor a pálhalmai 
intézetben. A rendezvénynek idén a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai ob-
jektuma adott otthont.
Az imanapnak már az első része is megható volt: a 
program a cigány himnusz beás, oláh, majd magyar 
nyelvű éneklésével kezdődött, melynek utolsó monda-
tát: „Megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél” 
– a fogvatartottak átírták, és „Megáldottál, megváltot-
tál, országodba befogadtál” szöveggel énekelték. 
Első megszólalóként a cigány kultúra és a hit fontossá-
gát hangsúlyozta Szénási Jonathan Sándor intézeti lelki-
pásztor. Szeidl Tamás parancsnokhelyettes az intézetben 
folyó felzárkóztató programokról, az általános iskolai ok-
tatásról és OKJ-s képzésekről beszélt, emellett elmond-
ta, hogy lehetővé teszik a nemzetiségi hagyományok ápolását, valamint 
kiemelte a börtönlelkészi szolgálat és a missziók fontosságát is.  
A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságot képviselő Kissné 
Oláh Anita lovári nyelven köszöntötte az egybegyűlteket, nagy tetszést 
kiváltva a lovári anyanyelvű fogvatartottak körében. Az előadások köz-
ben az Agapé gyülekezet gyöngyösoroszi cigány gyülekezetének tagjai 

énekeltek, az ima-
nap zárásaként a 
vendégek és a fog-
vatartottak a Szénási 

Jonathan Sándor 
csatkai búcsún készült képeiből 
rendezett kiállítását nézték meg.

Akik bizonyságot tettek
Talán a legfontosabb pillanata 
volt az imanapnak, amikor Csemer 
József és Baranyi Albert bizonysá-
got tett megtéréséről és hitben 

járásáról, majd Makula Zsolt mondta el történetét. Megtudtuk tőle, 
hogy bűncselekményei miatt külföldre menekült, ám Spanyolország-
ban megtért. Megtérése után hazajött, hogy jelentkezzen büntetése 
letöltésére. Hálát adott istennek, hogy a baracskai börtönben élő kö-
zösségben lehetett más megtért hívőkkel, és most, szabadulása után 
visszatérhetett, hogy ezen az imanapon bizonyságot tegyen.

Roma imanap Baracskán

Március 6-án ökumenikus böjti imanapot tartot-
tak a Tiszalöki Országos Bv. Intézetben. Az imanap 

keretén belül az intézet önszerveződő bibliakörének elítéltjei labdarúgótornán mérhették össze tudásu-
kat a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola hallgatóinak csapatával, az egyházat képviselő 
papokkal. Ezt követően a bibliakör tagjai egyházi műsorral kedveskedtek az istentiszteleten megjelent 
résztvevőknek. Az ökumenikus istentiszteletet Ivancsó István pápai prelátus celebrálta, amelyen közel öt-
ven fogvatartott is részt vett. A rendezvényt megtisztelte Magyarné Balogh Erzsébet, a Magyarországi Re-

formátus Egyház Missziói Központjának igazgatója, L. Molnár István, a Református Egyház Börtönmissziójának vezetője, Ivancsó István 
pápai prelátus tanszékvezető tanár, Páll Miklós, a Karitász igazgatója, valamint Lippai Csaba György görög katolikus lelkész, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkésze.

Ökumenikus imanap Tiszalökön

Az irgalmasság ünnepén énekeltek
Április 15-én, az Isteni Irgalmasság főünnepén Mészáros 
István börtönlelkész, templomigazgató celebrált ün-
nepi misét a kalocsai Szent István király-templomban. 
A szentmisén a Kalocsai Fegyház és Börtön 21 fős ének-
kara is fellépett. A kórus egyházi énekeket, többszólamú 
és gregorián dallamokat is megszólaltatott, többek között 
felcsendült a Missa de Angelis és Palestrina: Jesu, Rex ad-
mirabilis című műve. A fellépést követően a fogvatartottak 
lelki megnyugvással tértek vissza az intézet falai közé, a 
börtönlelkész is hangsúlyozta: mennyire fontos a börtön-
ben élők számára az isteni irgalmasság.
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Sudoku

Az oldal a rejtvénybirodalom.hu hozzájárulásával készült.

	 	 	 	 	 	 	

Tudta-e?
VIII. Henrik uralkodása és feleségei, 2. rész
Anna lefejezésének másnapján Henrik feleségül vette Jane 
Seymour-t, első két felesége udvarhölgyét. Jane hamarosan 
megszülte rég várt fiukat, de a királyné a szülés után 12 nap-
pal gyermekágyi lázban meghalt. Henrik egész életében 
Jane maradt meg ideális feleségként. Eközben, a Rómából 
érkező folyamatos presszió miatt is, Henrik egyre inkább a 
protestantizmus felé fordult. Jane halála után egy hónap-
pal, diplomáciai egyezkedések után, Henrik feleségül vette 
a német Cleve-i Annát. A frigy politikai indoka a protestáns 
németekkel kötött szövetség volt. Ám a királyné szépsége, 
illetve annak hiánya nem volt Henrik kedvére való, és hama-
rosan azon gondolkodott, hogy szabadulhatna meg tőle. 
Végül érvénytelenítették az el nem hált házasságot – igaz, 
Annáról élete végéig bőkezűen gondoskodott.
Rosszabbul járt addigi legfőbb bizalmasa, Cromwell, akit a 
rossz feleségválasztás felelősének tartott, és akit ezért, sokak 
örömére, kivégeztetett. 

(A király történetét következő számunkban folytatjuk.)

A bíró a tárgyaláson a sofőrhöz fordul, aki elütött egy idős hölgyet.
– Miért nem dudált, amikor látta, hogy a kocsi elé lép a néni?
– Nem akartam megijeszteni szegényt.

– Vádlott, hogy jutott eszébe, hogy öregember létére autót lopjon? 
– Tudja, bíró úr, amikor én fiatal voltam, még nem volt autó!

A bíró fejcsóválva kérdezi a vádlottat:
– Maga háromszor tört be ugyanabba az üzletbe. Miért?
– Csak egy ruhát loptam az asszonynak, de kétszer kicseréltette velem.

Egy vádlott kezében egy baseballütővel jelenik meg 
a bíróságon.
– Mit akar ezzel? – kérdi a bíró a baseballütő felé 
nézve.
– Kérem, az idézésben az állt, hogy a védelemről 
magamnak kell gondoskodnom.

viccek

Gandhi aforizmája
Mahatma Gandhi, az indiai függetlenségi 
mozgalom vezéralakja volt.
A mérhetetlen tisztelet jeléül az indiai 
bankjegyeken és érméken Gandhi arc-
másával találkozhatunk.
Sikeres rejtvényfejtés esetén a fősorokban 
egy Gandhi-idézetre bukkansz.


