
Szent Adorján-nap
Az év legjelentősebb eseményei 2012

Szent Adorjánra, a börtönőrök 
védőszentjére emlékezve min
den évben kitüntetett figyelem 
irányul szeptember 8-ára, a „Bün- 
tetés-végrehajtás Napjára".
A büntetés-végrehajtási szervezet 
napja alkalmából megrendezett 
ünnepi állománygyűlést szeptem
ber 4-én a Bv. Szervezet Oktatási 
Központjában tartották meg. A ren
dezvényen részt vett Kulcsár József 
országgyűlési képviselő, jelen vol
tak a fegyveres társszervek és az 
igazságügyi, illetve az egyéb együtt
működő szervezetek képviselői. 
Az állománygyűlés során az ün
nepség elöljárója, Kontrát Károly, a 
Belügyminisztérium parlamenti ál
lamtitkára átadta a belügyminiszter 
által adományozott csapatzászlót 
a Bv. Szervezet Oktatási Központja 
személyi állománya részére. A rövid

ünnepi műsor követően ismertették 
dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
ünnepi parancsát, amelyben Ador- 
ján-nap alkalmából köszöntötte a 
büntetés-végrehajtási szervezet
teljes személyi állományát, majd 
Kontrát Károly és Csóti András bv. 
vezérőrnagy, mb. országos parancs
nok kitüntetéseket és elismeréseket 
adott át a jutalmazottaknak. Dr. Áder 
János, Magyarország köztársasági el
nöke a belügyminiszter előterjesz
tésére kimagasló szakmai tevékeny
sége elismeréséül 
kinevezte bv. dan
dártábornokká prof. 
dr. Ruzsonyi Péter 
bv. ezredest, a 
Nemzeti Közszol
gálati Egyetem 
Rendészettudomá
nyi Kar dékánját.

A bv. intézetekben a bün- 
tetés-végrehajtási szervezet napja, 
a 17. Szent Adorján-nap alkalmából 
szervezett ünnepségek keretében 
elismeréseket adtak át kiemelkedő 
munkát végzett dolgozók részére. A 
személyi állomány és családtagjaik 
részére rendezett családi napokon 
több ezren vettek részt. A rendez
vényeket a szakmai bemutatókon 
túl országszerte gyermekprogramok, 
sportversenyek, vetélkedők és kon
certek tették színessé.

51



Jubileum

2012-ben a Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet székes- 
fehérvári objektuma ünnepelte jubileumát. Október 24- 
én tartották meg a székesfehérvári börtön fennállásának 
110. évfordulója alkalmából az intézet történetét bemu
tató, történeti kiállítással egybekötött ünnepséget. 1902 
októberében adták át Székesfehérváron az új törvény
házat és a vele szerves egységet alkotó fogházat. A 
megyei börtön 105 éven át működött önálló intézetként, 
2007. augusztus 15-én jött létre a Baracskai Országos Bv. 
Intézet és a Fejér Megyei Bv. Intézet összevonásából a 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet.

Az ünnepségen részt vett a Fejér Megyei Önkormányzat 
képviseletében Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke, aki elnöki elismeréseket adott át, továbbá dr. 
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
polgármestere, országgyűlési képviselő, Kulcsár József 
országgyűlési képviselő; jelen voltak a társ rendvédelmi 
és közigazgatási szervek megyei szintű vezetői, az in
tézet egykori parancsnokai, valamint az együttműködő 
szervezetek képviselői.
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