
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter állománygyűlésen jelentette be december 8-án, hogy 
dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok nyugállományba vonul. 
A miniszter a bv. szervezet irányításával Csóti András bv. vezérőrnagyot bízta meg.
 A Csillag és a sopronkőhidai börtön után a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet 
is belépett a „szépkorúak” társaságába. Az intézet a bv. szervezet, valamint a város és 
a megye vezetésével együtt ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját.
Sok bv.-s ünnepségen tűnik fel énekével, szavalatával, idén a lőbajnokságot is meg-
nyerte. Hogy honnan ez a sokszínűség és a rengeteg energia, erről is kérdeztük 
Horváth Enikő Sára bv. őrnagyot, a sopronkőhidai intézet nyomozó tisztjét.
Az iraki békefenntartó misszióban szolgál dr. Huszár László bv. dandártábornok. 
Nem mindennapi megbízatása októberben kezdődött a háborús övezetben, írá-
sunk kiküldetésének körülményeit mutatja be.
Nemzeti ünnepünk, október 23. alkalmából ismét sok munkatársunk vehette 
át az áldozatos és kiváló munkáért járó elismeréseket, kitüntetéseket.
Szervezet és tudomány rovatunk ott volt a biztonsági és adatkezelési tovább-
képzésen, a szuicid prevenció témájában megrendezett szakmai konzul-
táción, valamint a TÁMOP projektet értékelő workshopon.
Kupsza Péter bv. zászlós a MArAdj TAlPON! című vetélkedőben öreg-
bítette a büntetés-végrehajtás hírnevét, a gyulaiak pedig Parajdról hozták 
haza a két milliméteres töltött káposztáért kapott díjat.

A bv. szervezet minden munkatársának 
boldog karácsonyt, eredményes újévet kívánunk! 
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Változás a büntetés-végrehajtás élén
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter állománygyűlésen jelentette be december 8-án, hogy dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, 
országos parancsnok nyugállományba vonul. A miniszter a bv. szervezet irányításával Csóti András bv. vezérőrnagyot bízta meg.

Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 2011. decem-
ber 31-i hatállyal nyugállományba vonul. 
Életútja elismeréséül dr. Pintér Sándor belügyminiszter A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany 
fokozata kitüntetésben részesítette.
A belügyminiszter Csóti András bv. vezérőrnagyot bízta meg a büntetés-végrehajtás országos 
parancsnoki feladatainak ellátásával.
A parancsok ismertetése után a miniszter, régi szakmai kapcsolatukra is hivatkozva, személyes 
hangú beszédben méltatta az altábornagy úr szakmai életútját, felidézve, hogy 1991-ben ő nevez-
te ki a XV. kerületi kapitányság élére, majd a VIII. kerületi, később a budapesti rendőrkapitányi 
tisztségre. Elmondta, hogy az eltelt több évtized során felkészült és alapos vezetőnek ismerte 
meg, és ekként is tiszteli a távozó altábornagyot.
Ezt követően a bv. szervezet előtt álló feladatokról beszélt. Kiemelte, hogy a büntetés-végre-
hajtási munka legfőbb prioritásai 2012-ben a fogvatartotti foglalkoztatás és a közmunkaprog-
ramban való részvétel, amelyhez, valamint a további fejlesztésekhez a kormányzat biztosítja a 
szükséges forrásokat.
Kökényesi Antal megköszönte az elismerő szavakat, majd a bv. élén eltöltött időszakot értékelte. 
Elmondta, hogy kinevezésekor meghatározta a szervezet kitörési pontjait, amelyekben sikerült 
is előrelépni: megújult a gépjárműpark, működik a Felelősen, felkészülten program, bevezették 
a többi rendvédelmi szervnél alkalmazott pótlékrendszert, erősödött és tudatossá vált a pályáza-
ti tevékenység, valamint bővült a fogvatartotti férőhelyek száma.
Végezetül Csóti András megbízott országos parancsnok köszönte meg a bizalmat, egyben 
biztosította a belügyminisztert és az állományt, hogy vezetésével a bv. szervezet továbbra is 
felelősséggel, szakmailag felkészülten és a kormányzati elvárásoknak megfelelően fogja ellátni 
a munkáját. 

Dr. Kökényesi Antal szakmai életútja

• A sorkatonai szolgálat letöltése után, 1979. február 5-étől hivatásos rendőr. 
• 1976-ban végzett a Kertészeti Egyetem Főiskolai Karán Gyöngyösön, majd 

1984-ben elvégezte a rendőrtiszti Főiskola tiszti átképzőjét. 
• 1991-ben az ElTE Állam- és jogtudományi Karán szerzett diplomát. 
• Pályafutása során 1991. június 1-jétől töltött be kapitányságvezetői beosztá-

sokat a Budapesti rendőr-főkapitányság több kerületi kapitányságán, majd 
1998. szeptember 16-án kinevezték Budapest rendőrfőkapitányává. 

• 1996. május 1-jével r. ezredessé, 1999. március 15-i hatállyal r. dandártábor-
nokká, majd 2001. október 23-ai hatállyal r. vezérőrnaggyá nevezték ki. 

• 2003. július 1-jével kapott felkérést a Belügyminisztérium bűnmegelőzési 
helyettes államtitkár szervezetéhez tartozó Országos Bűnmegelőzési Köz-
pont Értékelő, Elemző és Módszertani Főosztályának vezetésére. 

• 2004. november 26-i hatállyal az országos rendőrfőkapitány előterjesztése 
alapján a belügyminiszter dr. Kökényesi Antal r. vezérőrnagyot nevezte ki 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitányává.

• 2007. november 14-étől országos főkapitány-helyettes, bűnügyi főigazgató.
• A Magyar Köztársaság elnöke 2008. április 15-ei hatállyal előléptette bv. 

altábornaggyá, egyben az igazságügyi és rendészeti miniszter kinevezte a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokává.

Csóti András szakmai életútja

• 1977. szeptember 1-jén került a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos 
állományába, az Állampusztai Szigorított Börtön nevelői beosztásába, al-
hadnagyi rendfokozattal. 

• 1981 augusztusában kinevezték az intézet nevelési csoportvezetőjévé, 
majd egy év múlva nevelési szolgálatvezetővé.

• 1984. október 1-jei hatállyal az intézetparancsnok nevelési és biztonsági he-
lyettese lett.

• 1987. december 1-jei hatállyal a Nyíregyházi Büntetés-végrehajtási In-
tézet kinevezett parancsnoka.

• 1990. április 1-jétől a Nagyfai Börtön és Fogház parancsnoka volt.
• 1990. november 1-jétől a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoki teendői 

mellett az Alföldi Bútorgyár igazgatói feladatait is ellátta. 
• 1995. december 15-étől a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka ál-

talános helyettese volt.
• 2006. január 1-jétől az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási In-

tézet parancsnoka. 
• 2007. augusztus 1-jétől a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Köz-

pontja igazgatója volt.
• 2008. április 15-től az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese.

A bv. szervezet minden munkatársának köszönetet mondunk az idei évben is felelősséggel és 
alapos szakmai felkészültséggel végzett munkájáért.

Az ünnepek közeledtével kívánunk mindenkinek boldog karácsonyt és sikerekben gazdag, eredményes új évet!   
Csóti András bv. vezérőrnagy   

Varga Valéria bv. vezérőrnagy               Dömény Sándor bv. vezérőrnagy                    
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A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea
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  Megújult hadisírok – a bv. segítségével

November 1-jén katonai tiszteletadással 
szentelték újra a sátoraljaújhelyi Hősök 
Temetőjében felújított 120 katonai sírt. 
A sírok felújítását a HM Társadalmi 
Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal 
hadisírpályázata tette lehetővé, melyen 
sikerrel szerepelt a Zemplén Térségi Ka-
tasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség 
és az Eötvös józsef Börtönügyi Egye-
sület. A megemlékezésen emlékbeszédet 
mondott dr. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter, Orosz Zoltán dandártábor-
nok, honvéd vezérkari főnökhelyettes 
és Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 
polgármestere. 
„Átkeltünk a rettenetes huszadik száza-
don, annak borzalmas háborúin, dik-

tatúráin. Mi, magyarok mindig újra tudtuk kezdeni az életünket ezek után” – hangsúlyozta 
Hende Csaba honvédelmi miniszter a kegyeleti ünnepségen. Ünnepi beszédében azt is kiemelte: 
az emlékezés útját valamennyiünknek be kell járnunk. 
A megemlékezést követő állófogadáson Csóti András bv. vezérőrnagy mondott pohárköszöntőt.
A sátoraljaújhelyi bv. intézet régóta szívén viseli a Hősök Temetője sorsát. Pályázati támo-
gatásból korábban már elvégezték a temető parkosítását a parkgondozói szakmaképzésen 
részt vett fogvatartottak. Ezt követően, szintén fogvatartotti munkáltatással, megvalósult 
a központi emlékmű, a kereszt és a járványos emlékmű felújítása, és folyamatos a temető és 
környékének rendbetétele. Megszületett a temető történetéről szóló emlékalbum, és elkészül-
tek a légi felvételek is.
A most elnyert kétmillió forint lehetőséget adott 120 sírkő cseréjére, ezzel a fogvatartotti 
munkáltatás is új elemekkel bővült: a sírkövek öntését, gravírozását és kihelyezését is fog-
vatartottak végezték. Az intézetben a nyertes árajánlatot adó sírkőkészítő vállalkozás egy 
műhelyt hozott létre, ahol a fogvatartottak betanítását követően a pályázat megvalósulásáért 
tevékenykednek az elítéltek.
A sátoraljaújhelyi Hősök Temetője azért különleges, mert több mint ezerötszáz, különböző 
nemzetiségű katona végső nyughelye. A hősi halottak közül a legtöbben magyarok, de az 
egykori Osztrák−Magyar Monarchia minden nemzetiségéből található itt áldozat, valamint 
szerb és orosz hadifogoly is.

Fejlesztés 
Székesfehérváron

december 2-án adták át a Közép-dunán-
túli Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zet megújult székesfehérvári objektumát.
A felújításokra az intézet a „KEOP Épü-
letenergetikai fejlesztések” programból 
nyert több mint 65 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást, melyet a 110 
éves börtönépület külső nyílászáróinak, 
kazánjainak és melegvíz-termelő be-
rendezéseinek cseréjére, illetve a fogva-
tartottakat foglalkoztató, a város több 
intézményét is kiszolgáló mosoda tech-
nológiai korszerűsítésére fordítottak. 
Az Új Széchenyi Terv keretében nyúj-
tott támogatás összegének 85 százalékát 
az Európai Uniós Alapok, 15 százalékát 
pedig a Magyar Köztársaság központi 
költségvetése finanszírozta. A börtönépü-
let felújításával az intézet évi 1547 Gj 
energiát takarít meg, és nem utolsósorban 
103,3 tonnával csökken az üvegházhatású 
gázok kibocsátása. A felújítás után jelenle-
gi árszinten számolva 3,6 millió forinttal 
csökken az intézet éves üzemeltetési költsége.

Az intézet a város szívében helyezkedik 
el, közintézmények és lakóövezetek által 
határolt területen, így nagy jelentősége 
van a károsanyag-kibocsátásnak. A fogva-
tartotti foglalkoztatás egyik alappillére a 
mosoda üzemeltetése. A régi, elavult gép-
park energiafelhasználása aránytalanul 
drága volt, és az üzembiztonsága sem 
volt kielégítő. A székesfehérvári börtön 
épületét, a székesfehérvári törvényszéki 
fogházat, 1900 nyarán kezdték építeni 
a város központjában, a Zichy ligetben. 
Az épület Székesfehérvár történelmi 
belvárosában helyezkedik el, megújulását 
nem csak az intézet használói, hanem a 
város lakossága is üdvözli.

Jubileumi haditorna Gyulán 

A Magyar Tartalékosok Szövetségének Békés 
megyei szervezete októberben tizedik alkalom-
mal rendezte meg a haditornát. 
A gyulai bv. intézet munkatársai gépjármű-
veikkel, felszereléseikkel és szolgálati kutyák-
kal várták a résztvevőket a fürjesi laktanyában 
– nagy érdeklődés kísérte a bemutatott fegyve-
reket,kényszerítőeszközöket és a szolgálati ku-
tyák munkáját. 

H Í r l E V É lBv.
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A Csillagbörtön és a sopronkőhidai intézet után a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Bv. Intézet is belépett a „szépkorúak” tár-
saságába. Az intézet a bv. szervezet, valamint a város és a megye 
vezetésével együtt ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. 
Komolyzenei műsorral vette kezdetét a győri Városi Művészeti 
Múzeumban megtartott rendezvény, majd a 125. évforduló al-
kalmából, az Összefogás a Börtönügyért Egyesület által kiadott 
Emlékkönyvet mutatta be Bana József levéltár-igazgató. A ki-
advány megjelenését és a kiállítást lehetővé tevő börtöntörténeti 
kutatásban közreműködő személyek részére – élükön dr. Lőrincz 
József ny. bv. dandártábornokkal, c. egyetemi tanárral, az Emlék-
könyv írójával és szerkesztőjével – elismerő okleveleket adott át 
Mihály Attila bv. ezredes, az intézet parancsnoka. „Az ismeretlen 
börtön” című kiállítást Grászli Bernadett múzeumigazgató, 
művészettörténész nyitotta meg. A program a kiállítás megtekin-
tése után a polgármesteri hivatalban folytatódott.

Az ünnepi állománygyűlés és zászlóadományozás, amelynek leve-
zető elnöke Csóti András bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok 
stratégiai és koordinációs helyettese volt, szintén műsoros – kama-
razenét és szavalatokat felvonultató – résszel kezdődött. (Az egyik 
fellépő Horváth Enikő Sára bv. őrnagy, sopronkőhidai fegyelmi tiszt 
volt, a vele készült interjút a 6. oldalon olvashatják – a szerk.) Ezu-
tán miniszteri és országos parancsnoki szintű elismerések, továbbá 
egyéb kitüntetések átadására került sor, majd dr. Szakács Imre, a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési 
képviselő adta át a Megyei Közgyűlés zászlaját a fennállásának 125. 
évfordulóját ünneplő intézetnek. A zászlót – amelyet szalaggal éke-
sített Varga Valéria bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok gaz-
dasági és informatikai helyettese, a Megyei Közgyűlés elnöke és 
a város polgármestere – Mihály Attila intézetparancsnok vette át. 
Ezután a katolikus, a református és az evangélikus egyház képviselői 
szentelték, illetve áldották meg a zászlót.

dr. Szakács Imre beszédében kiemelte, hogy a megyezászló a megye 
egyik legfontosabb szimbóluma, és hogy a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyhangúan döntött a megye-
zászló adományozásáról, elismerve az ott dolgozók munkájának 
fontosságát.
Mihály Attila válaszbeszédében ígéretet tett a bv. intézet dolgozói 
nevében, hogy méltók lesznek a kitüntetésre. Megköszönte a börtön 
támogatóinak segítségét, továbbá köszönetet mondott az intézet sze-
mélyi állományának áldozatos, fáradságot nem kímélő munkájáért.
Az ünnepséget követő állófogadáson Borkai Zsolt, a város polgármestere 
és dr. Tóth László mondott pohárköszöntőt. A polgármester kiemelte: 
örvendetes, hogy a bv. intézet nyitottá vált a város felé az elmúlt évek-
ben. dr. Tóth lászló hangsúlyozta, hogy a kormányzat az idei évhez 
hasonlóan jövőre is biztosítani fogja a büntetés-végrehajtási szervezet 
munkájához szükséges támogatást és forrásokat.

H Í r l E V É lBv4

125 ÉVES börTön
Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet fennállásának 125. évfordulójáról november 
30-án. A jubileum alkalmából kiadott Emlékkönyv bemutatójára és „Az ismeretlen börtön” című kiállítás megnyitójára a győri 
Városi Művészeti Múzeumban, a város volt zsinagógájában került sor. Ezt követően a Polgármesteri Hivatal dísztermében ünnepi 
állománygyűlésen kapta meg az intézet a megyei közgyűlés zászlaját. Az ünnepség elöljárója dr. Tóth László, bv. vezérőrnagy, 
a Belügyminisztérium helyettes államtitkára volt.
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A gyõri intézet története

Győr Szabad Királyi Város közgyűlése 1884. január 22-én határozott a törvényszéki börtön építéséről. A város 3131 négyzetméter 
földterületet adott át ingyen, és 10 000 forintot szavazott meg a költségekre. Így kezdődött a jelenlegi előzetesház, a „jókai szálló” tör-
ténete, amelynek tervezésére az akkor már jelentős szakmai elismerést kivívó Wagner Gyula műépítész kapott felkérést. A lokálpatrióta 
győri polgárok büszkeségére az igazságügy-miniszter két helybéli építészt, Schlichter Károlyt és Lengerer Jánost kért fel az épület-
együttes kivitelezésére. A Győri Közlöny 1885. augusztus 2-i számában így számolt be az igazságügyi palota és a fogház építéséről: „A 
Honvédliget nyugati oldalán serényen folyik a munka, a fogház épülete már tető alatt van, és a vele kapcsolatos törvénykezési palota 
alapfalai is már kiemelkednek a földből. A kétemeletes büntetőintézet valóban impozáns.”
1886. június 22-én kísérték át az első fogvatartotti csoportot az új fogházba. A magyar történelem zivataros évei természetesen nem 
kerülték el a győri börtönt sem. Az igazságszolgáltatás koronkénti átszervezése, a két világháború, az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc, a rendszerváltozás mind-mind befolyásolta, alakította az intézet működését.
A börtönhöz tartozó „rabkertben” vesszőt termeltek a kosárfonáshoz, és kertészkedtek az 1960-as évekig. Az intézet az 1950-es 
években 9 bv. munkahely (Almásfüzitő, lábatlan, Oroszlány, Tatabánya stb.) felügyeletét látta el. A Börzsöny Vegyesipari Vállalat üzem-
egységeként labdavarrás folyt az intézet falai között a 90-es évekig. A férfi szabálysértők a richards Finomposztógyárban, a szabálysértő 
nők pedig a Győri lenszövőgyárban végeztek bérmunkát a szocializmus időszakában.
A munkáltatás napjainkban is a fogvatartottak reszocializációjának meghatározó része. A győri fogvatartottak egyharmada jogerősen 
elítélt, foglalkoztatásuk nem csak az intézeten belül, hanem a börtön falain kívül is megoldott. A fogvatartottak ezen túlmenően részt 
vesznek az önkéntes, ellenszolgáltatás nélküli, ún. jóvátételi programokon is. A „Megbántam, jóvátenném” program keretében számos 
közintézményt, közteret tettek szebbé a győri elítéltek.

Deák Ferenc István

Emlékülés Vajna Károly tiszteletére
A Kiskun Múzeum és a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség Vajna Károly születésének 160. évfordulója alkalmából október 17-én tartott 
emlékülést Kiskunfélegyházán. Vajna Károly, a Monarchia sikeres börtönügyi szakembere Szegeden kezdte pályafutását, majd a sza-
mosújvári fegyintézet, később a Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház igazgatói tisztét is betöltötte. Az ő nevéhez fűződik a magyar 
börtönügy mindmáig legértékesebb történeti adatgyűjteménye, a Hazai régi büntetések című kétkötetes monográfia kiadása. Kutató- 
és gyűjtőmunkájának köszönhető az is, hogy 1910-ben a gyűjtőfogházban megnyílt az Országos Börtönügyi Múzeum.
A rendezvény fővédnöke dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok volt. A tanácskozást, amelyen levezető elnökként 
Mészáros Márta múzeumigazgató működött közre, Nyitrai András, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.
Dr. Nánási László Bács-Kiskun megyei főügyész Vajna Károly életútját, életművét tekintette át, Csóti András bv. vezérőrnagy arról 
beszélt, hogy a múzeumok milyen szerepet töltenek be a büntetés-végrehajtás szakmai munkájában. Dr. Nagy Janka Teodóra, a Pécsi 
Tudományegyetem Főiskolai Karának főigazgató-helyettese a hazai büntetőjogi néphagyományokról és az ún. megszégyenítő, illetve 
közvélemény-büntetésekről tartott előadást. Ezt követően avatták fel a Vajna Károly-emlékszobát. Majd dr. Mezey Barna, az ElTE 
rektora foglalta össze a hazai büntetések történetét. Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, nyugalmazott múzeumigazgató a hajdani Kiskun 
kerület büntetőtörvénykezésének sajátosságait ismertette, dr. Vincze Eszter, bv. felügyeleti ügyész a nőkkel szemben a közép- és újkor-
ban alkalmazott büntetéseket és azok tárgyi emlékeit mutatta be előadásában.

Bv
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Kell nekem ez a pörgés
Horváth Enikő Sára – sokan csak úgy becézik HES –  bv. őrnagy, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön fegyelmi és nyomozó tisztje. Mellesleg egy tünemény. Gyönyö-
rűen énekel, verset mond, első lett a lőbajnokságon, pörög, forog, mindig nevet. 
Nagyon élveztem vele a beszélgetést.

Bv. Hírlevél: Így tervezted?
Horváth Enikő Sára: 2000 márciusában kerültem Sopronba. Ide 
jöttem férjhez és munkára volt szükségem. A volt férjem édesap-
ja Kőhidán dolgozott, ő mondta, gyere, menjünk be a börtönbe, 
nézzük meg, van-e munka. Persze, nem volt, de felvettek a kft.-
be polgári alkalmazottként, ahonnan viszonylag rövid időn belül a 
parancsnok áthívott maga mellé. Nehéz így 11 év után megmon-
dani, hogy akkor mit éreztem. Nyilván nagyon zárt világ volt, kicsit 
idegen, de mikor először körbevezettek nem riasztott, sőt izgatott, 
érdekelt. 
– Azért ez egy férfivilág. Ez sem zavart?
– Fiúk között nőttem fel. Megszoktam. Amennyire nőnek kell len-
nem, annyira nő vagyok, de a határozottságom is megvan, ha kell. 
Néha mondják, hogy egy fegyelmi tiszttől tartani kell – én nem 
gondolom így. Nekem az a feladatom, hogy jól dolgozzak, és ami 
megtörtént, azt kiderítsem.
– Mit jelent neked, hogy ez egy nagy hírű intézet?
– Sokat. Büszke vagyok erre, hiszen akárhol szóba kerül, hogy hol 
lakom, mindig az a reakció, hogy ott van egy nagyon különleges 
börtön, és mikor kiderül, hogy én is ott dolgozom, akkor az embe-
rek szemén látom, hogy felnéznek rám. És nemcsak a civilek között, 
hanem bv. országban is jó híre van a sopronkőhidai intézetnek.
– Mit kezdtél hamarabb? Énekelni, verset mondani vagy lőni?
– Énekelni kezdtem legelőször. Amióta beszélek, azóta énekelek. 
Óvónőképző szakközépiskolába jártam, majd ének-egyházzene sza-
kos tanárként végeztem el a főiskolát. 2002-ben már itt dolgoztam,  
amikor éreztem, hogy romlik a hangom, csökken az énektudásom, 
megint elmentem a zeneiskolába, és ismét elkezdtem órákra járni. 
Talán lőni kezdtem legkésőbb, bár ez sem teljesen igaz, mert apukám 
légpuskájával már gyerekkoromban is lőhettem. 
– Kórusban énekelsz vagy szólistaként?
– Szólista vagyok, de világéletemben énekeltem kórusban. Most 
például három kórusban énekelek, az egyiket vezetem is. Az egyik 
a fertőrákosi német nemzetiségi kórus, a másik egy nagy hírű sop-
roni vegyes kar, a Fidelissima, a harmadik, amit én irányítgatok, a 
soproni baptista gyülekezet kórusa. 
– Ehhez adjuk hozzá a lövészetet…
– Számomra is itt derült ki, hogy egész jól tudok lőni. Minden 

különösebb felkészülés nélkül indultam lőversenyeken, és elég jó 
eredményeket értem el. Mikor megszületett az első kislányom, ak-
kor abbamaradt a lövészet. 2010-ben kezdtem újra, akkor hetedik 
lettem egy versenyen, idén ősszel pedig első. Nem töltök annyi időt 
edzéssel, mint szeretném, vagy mint kellene. A versenyek jobban 
izgatnak.
– A gyerekeid mennyi idősek?
– 16 éves lesz a nagylányom és 5 a kicsi. A kicsi óvodás, a nagyobbik 
kamasz, sok időt igényel. de nagyon jó dolgom van. A párom nyug-
díjas smasszer, ő a család megmentője, támogatója, ereje.
– A nap 24 órájából pihenésre szinte nem marad semmi, mi ad 
erőt?
– Ilyen vagyok, mindig is ilyen voltam. Nekem így természetes.
– Az teljesen normális, ha az ember szeret énekelni, tagja egy 
kórusnak, na de te háromnak. Nem tudsz nemet mondani?
– Nem akarok. Még belefér. Még nem kell megvonni a munkámtól, 
a családomtól semmit.
– A versmondást majdnem kifelejtettük...
– Az talán már kiderült, hogy baptista vagyok, de az még nem, 
hogy pici korom óta a gyülekezetben éltem. Mindig nagyon sze-
rettem verset mondani. Videók vannak róla, hogy ott állok az ol-
tár mellett a többi gyerekkel, énekelünk és verset mondunk. Már 
óvónőképzőbe jártam, amikor elkezdtem Kazinczy-versenyekre 
járni. Mikor idekerültem, a parancsnok úr egyszer arról beszélt, 
hogy kellene valami ünnepi programot csinálni. „Ne csak a hivata-
los szöveg és a jutalmazás legyen, itt van egy csomó vendég, nem 
mondanál egy verset?” – vetette fel. Így kezdődött a bv.-n belül az 
én versmondókarrierem. Azóta minden ünnepségen mondok verset 
és énekelek. Sőt már egy osztrák bajtársi egyesület évfordulójára is 
meghívtak énekelni, még kitüntetést is kaptam. 
– Hogy tervezed életed alakulását?
– Ahhoz, hogy igazán jól érezzem magam, nekem kellenek a fela-
datok. Nem szeretnék túl sokat változtatni. Kell nekem ez a pörgés. 
Azt hiszem, itt jó helyen vagyok, megtaláltam, amit kerestem. A leg-
nagyobb célom, hogy a gyerekeim jó úton haladjanak. legközelebb 
pedig szeretném rendesen megtanulni a Kacagóáriát.

Ráduly Margit
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bv.-s a békefenntartás vezetésében
Catherine Ashton főképviselő dr. Huszár László bv. dandártábornokot nevezte ki az Európai Unió iraki békefenntartó missziójá-
nak élére. A rendkívüli diplomáciai siker számos szakmai kihívás elé állítja az új vezetőt, ugyanis az Egyesült Államok októberben 
bejelentette: év végéig minden katonája hazatér. A büntetés-végrehajtási szervezet munkatársának nem mindennapi megbízatása 
októberben kezdődött a háborús övezetben.

Az EUjUST-lex Irak, 
az Európai Unió integrált 
jogállamisági missziója 2005 
júliusában indult. Egyike 
az Európai Unió közös biz-
tonsági és védelmi politika 
misszióinak. A küldetés je-
lenleg hatályos mandátuma 
2012. június 30-ig tart, ez 
legutóbb 2010-ben került 
hosszabbításra. A szervezet 
központja Bagdadban talál-
ható, egy-egy területi iro-
dája Erbilben és Baszrában 
működik, továbbá egy kis 
létszámú koordinációs köz-
pontja Brüsszelből segíti a 
csapatot. A misszió kötelé-
kében negyvenkilencen dol-
goznak, döntő többségük 

az EU tagállamaiból érkezett, de iraki munkavállalók is segítenek a küldetés 
teljesítésében. Az egység legfontosabb feladata bírósági, rendőri, büntetés-
végrehajtási közép- és felsővezetők képzése, amely részben Irakban, részben 
a tagállamok területén zajlik. jelenleg huszonhárom különböző típusú kurzust 
tartanak a rendőri felsővezető-képzéstől kezdve a törvény előtti egyenlőség 
eljárási követelményeit taglaló tanfolyamon keresztül, a speciális fogvatartotti 
csoportok kezeléséig. Eddig 888 bírót, 2141 rendőrt és 1537 büntetés-végre-
hajtási tisztet képezett ki a misszió. Az Európai Unió célja a büntető igazság-
szolgáltatási szektor kapacitásának, együttműködési készségének növelése, 
hozzájárulva ezzel a jogállamiság kiteljesedéséhez, egy demokratikus alapokon 
működő Irak létrejöttéhez.
Huszár László bv. dandártábornok megbízatása október elsejével kezdődött 
meg, és legalább jövő év közepéig tart, de számítani lehet a misszió meghosszab-
bítására. A vezetői pozícióra a Belügyminisztérium jelölte a tábornokot. A sze-
mélyes meghallgatás után legalkalmasabbnak talált jelöltet az EU kül- és biz-
tonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton javaslatára a tagállamokat 
képviselő testület, a Politikai és Biztonsági Tanács nevezte ki. Ez hatalmas 
diplomáciai és szakmai siker, még ha igen veszélyes is a megbízatás. Az ameri-
kai fegyveres erők harcoló alakulatai év végéig kivonulnak, ez vélhetőleg 
nem jár együtt a biztonsági helyzet jelentős romlásával. A jelenleg Irakban 
állomásozó, elsősorban védelmi feladatokat is ellátó alakulatok kivonására 
előreláthatóan még az év végéig sor kerül. Huszár lászló azonban nem látja 
borúsan a helyzetet. „Én személy szerint bízom benne, hogy az iraki biz-
tonsági szervek képesek lesznek a helyzetet kontrollálni” – nyilatkozta la-
punknak. A misszióban alkalmazott szigorú biztonsági intézkedések tartják 
elfogadható szinten az egyébként jelentős mértékű kockázatot, lehetővé téve 
a békefenntartó műveletek végrehajtását is. 
Huszár lászló a büntetés-végrehajtás több szintjén töltött be vezetői pozíció-
kat hazánkban, mielőtt megkapta volna megbízatását. A 45 éves tábornok 
szakértőként korábban már részt vett az iraki békefenntartó misszióban is. 
„jelen állapotában nem pont az a hely, ahova az ember mindenáron visszavá-
gyik, de akik voltak már misszióban, biztosan egyetértenek velem abban, hogy 

Szabó Zoltán bv. alezredes 2010. augusztus 15. és 
2011. augusztus 15. között teljesített szolgálatot az 
EUlEX KOSOVO misszió rendőri komponen-
sében mint előállító tiszt. Missziójából visszatért a bv. 
szervezethez, jelenleg a Fővárosi Büntetés-végrehaj-
tási Intézet parancsnokhelyettese.

Szabó Zoltán 
visszatért Koszovóból

ez az életforma is tud hiányozni” – érvelt a dandár-
tábornok. Végzettsége szerint a küldöttség új vezetője 
szociológus, kandidátusi fokozatát a Magyar Tudo-
mányos Akadémián szerezte, tíz éven keresztül pedig 
az ElTE Társadalomtudományi Karán oktatott. Eze-
ket a kutatási ismereteket sikeresen alkalmazta a bün-
tetés-végrehajtásnál is. „Akik közelebbről ismernek, 
talán meg tudják erősíteni, hogy nem viszolygok az át-
lagosnál kockázatosabb, lélektanilag, esetleg fizikailag 
húzósabb helyzetektől, feladatoktól. lehet, hogy ez 
sodort a missziós munka felé.”
(A Magyar Közszolgálatban megjelent írás szerkesztett 
változata.)
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A Magyar Köztársaság belügyminisztere az október 23-i nemzeti 
ünnep alkalmából, eredményes szakmai munkája elismeréséül a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett arany foko-
zatát adományozta Sipos Edit bv. alezredesnek, a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága osztályvezetőjének.

A belügyminiszter büntetés-végrehajtási ezredessé léptette elő Hirják 
András Péter bv. alezredest, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezető igazgatóját.
Büntetés-végrehajtási zászlóssá léptette elő Bezeczky Zoltán bv. fő-
törzsőrmestert, a Márianosztrai Fegyház és Börtön biztonsági fel-
ügyelőjét. 
Emléktárgyat adományozott Varga Ferencné közalkalmazottnak, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
előadójának.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az október 23-
i nemzeti ünnep alkalmából, eredményes szakmai munkája 
elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlék-
plakett ezüst fokozatát adományozta Békesné Gattyán Erika 
bv. alezredesnek, a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági 
Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. osztályvezetőjének, 
dr. Kerékgyártó Gizella bv. alezredesnek, a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensének, 
Gerhardt Zoltán bv. alezredesnek, a Somogy Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének, Sztodola Tibor 
bv. alezredesnek, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatá-
si Központja kiemelt főreferensének, dr. Fábián Tamás bv. 
őrnagynak, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi 
Kft. biztonsági vezetőjének, Oláh Gábor bv. őrnagynak, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt 
főreferensének, Petőcz Ferenc bv. őrnagynak, a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet vezető nevelőjének, Stum Krisztina bv. 
őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt 
főreferensének, Nyakó Csaba bv. hadnagynak, a Budapesti Fegyház és 
Börtön osztályvezető-helyettesének, Milkovics Krisztina bv. zászlós-
nak, a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház szakápolójának, Mikle 
Zsolt János bv. főtörzsőrmesternek, a jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, Szántó Amb
rus közalkalmazottnak, a Kalocsai Fegyház és Börtön lelkészének, 
dr. Hamula János közalkalmazottnak, az Igazságügyi Megfigyelő 

és Elmegyógyító Intézet osztályvezetőjének, Laukó Istvánné közal-
kalmazottnak, a Szegedi Fegyház és Börtön ügykezelőjének, Naszály 
Aladárné közalkalmazottnak, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
előadójának és Szabó Csabáné közalkalmazottnak, a Közép-dunántúli 
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet előadójának.
A személyi állomány érdekképviselete terén végzett kimagasló 
szakmai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szol-
gálatért Emlékplakett ezüst fokozatát adományozta Fenyvesi 
Tibor bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
osztályvezető-helyettesének.

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka eredményes szak-
 mai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Benedek Anikó bv. 
őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
kiemelt főreferensének, Kőszegi Szilvia bv. őrnagynak, a Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensének, 
Molnárné Illés Edina bv. őrnagynak, a Pálhalmai Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet belső ellenőrének, Rák Balázs bv. őrnagynak, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága osztályvezetőjének, 
Pomaházi Erika Beáta bv. főhadnagynak, a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön élelmezési csoportvezetőjének, Bodor Imre bv. törzszászlós-
nak, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági 
főfelügyelőjének, Szabó István bv. törzszászlósnak, a Hajdú-Bihar 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági főfelügyelőjének, 
Berzák István bv. zászlósnak, a Szegedi Fegyház és Börtön kör-
let-főfelügyelőjének, Bodnár Mihály Attila bv. zászlósnak, a Sátor-
aljaújhelyi Fegyház és Börtön biztonsági főfelügyelőjének, Nagy 
Gábor bv. zászlósnak, a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehaj-

tási Intézete kutyatelep-vezetőjének, Bruckné Bahil Zsuzsanna bv. 
főtörzsőrmesternek, a Váci Fegyház és Börtön körletfelügyelőjének, 
Béres Norbert bv. főtörzsőrmesternek, az Állampusztai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének, Fejes Tiha
mér Károly bv. főtörzsőrmesternek, a Szombathelyi Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet biztonsági felügyelőjének, Korsós Gyula bv. 
főtörzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház és Börtön kutyavezetőjének, 
Nagy Attila bv. főtörzsőrmesternek, a Veszprém Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet gépjárművezetőjének, Pereszlényi Zorán 

Elismerések, kitüntetések október 23. alkalmából
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bv. főtörzsőrmesternek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet körletfelügyelőjének, Bakai József közalkal-
mazottnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és re-
habilitációs Központja megbízott osztályvezetőjének és Szalay Lajos 
közalkalmazottnak, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
lelkészének.
A személyi állomány érdekképviselete terén végzett kimagasló szak-
mai munkája elismeréséül a Büntetés-végrehajtási Szolgálatért 
Emlékplakett bronz fokozatát adományozta Dankó Péter bv. 
főtörzszászlósnak, az ÁBrÁNd-TEXTIl Termelő és Kereske-
delmi Kft. kiemelt művezetőjének.
Tanácsosi címet adományozott Erdeiné Farkas Mónika közal-
kalmazottnak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
főelőadójának és Madlenáné Szalma Eszter közalkalmazottnak, a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága főelőadójának.
Soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási alezredessé dr. Ei
singer Pál bv. őrnagyot, a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet osztályvezetőjét, Iróczky Péter bv. őrnagyot, a 
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjét és Máté 

Endre bv. őrnagyot, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet osztályvezetőjét.
Soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási őrnaggyá Ábrahám 
Tibor bv. századost, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön vezető 
nevelőjét, Lehel Edit bv. századost, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási 
Intézet osztályvezető-helyettesét, Hegymegi Krisztián bv. századost, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet fog-
lalkoztatási osztályvezető-helyettesét és Topánka Zsolt bv. századost, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága energetikai és 
környezetvédelmi vezetőjét.
Soron kívül előléptette büntetés-végrehajtási századossá dr. Böcz 
Zoltán bv. főhadnagyot, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
nyilvántartási főelőadóját, Marosiné Kecskeméti Kata bv. főhadnagyot, 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensét 
és Simon Tamás bv. főhadnagyot, a Heves Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet nevelőjét.
Egy évvel csökkentette fizetési fokozatában eltöltendő vára-
kozási idejét Kárász Kitti bv. hadnagynak, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága kiemelt főreferensének.

Országos judobajnokság
November 16-án került sor a büntetés-végrehajtási szervezet 
ez évi országos judobajnokságára az UTE Megyeri úti 
judotermében. A megmérettetésen 15 bv. intézet 137 
versenyzője vett részt. A helyezettek díjait Csóti András 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok stratégiai és 
koordinációs helyettese adta át.

A csapatverseny eredménye:
1.  Szegedi Fegyház és Börtön

2.  Fővárosi Bv. Intézet 

3.  Állampusztai Országos Bv. Intézet

4.  Pálhalmai Országos Bv. Intézet

5.  Kalocsai Fegyház és Börtön

6.  Tolna Megyei Bv. Intézet
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Továbbképzések

Októberben a Bv. Szervezet Továbbképzési és rehabilitációs Központjában kétnapos szakmai 
továbbképzésen vettek részt a biztonsági osztályvezetők, a gazdasági társaságok biztonsági vezetői, 
illetve a védelmi megbízottak. A Biztonsági Főosztály szervezésében 74 munkatárs részvételével 
megtartott továbbképzés első napján Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biz-
tonsági és fogvatartási helyettese tartott tájékoztatót a szakterületet érintő aktuális feladatokról, 
illetve az összevonásokkal kapcsolatos elképzeléseiről. Előadás hangzott el a jelentési kötelezettség 
tapasztalatairól, a védelmi igazgatás rendszerét érintő változásokról, valamint a műveleti csopor-
tokkal kapcsolatos új szabályozásról, majd  dr. Nádasi Béla bv. alezredes és Sztodola Tibor bv. alezre-
des vezetésével került sor az új biztonsági szabályzat kiadásával kapcsolatos konzultációra.
A második napon a szolgálatszervezéssel, a túlszolgálat elrendelésével és elszámolásával kapcso-
latos ellenőrzés tapasztalatait, majd a fegyverzeti anyagokkal kapcsolatos aktualitásokat vitatták 
meg a résztvevők, majd megismerhették a szolgálati kutyák alkalmazásáról szóló szakutasítást. Ezt 
követően Uzonyi Adél bv. alezredes, az IMEI szakpszichológusa tartott előadást a fogvatartottak 
által elkövetett öngyilkosságok és kísérletek okairól.
Csomós István r. alezredes és a TEK Műveleti Igazgatóságának munkatársai tájékoztattak 
szervezetükről és a büntetés-végrehajtással való együttműködés lehetőségeiről. 

A büntetés-végrehajtás aktuális kérdéseiről konzultáltak a büntetés-végrehajtási, illetve a nyilván-
tartási vezetők szakmai továbbképzésén is.
A továbbképzés első napján a resztoratív technikák bv. intézeti alkalmazásáról, a TÁMOP 5.6.2-
es projektről, illetve az új biztonsági szabályzatról hallgattak meg előadásokat a résztvevők. 
Ezt követően tájékoztatók hangzottak el a fogvatartottak képzéséről, a rendkívüli események 
vizsgálatának tapasztalatairól, a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésről, a szuicidprevenciós 
módszertani javaslatról, illetve az etnikai problémák kezeléséről.
A második napon a legfőbb Ügyészség képviselője tartott tájékoztatót az aktuális törvényes-
ségi vizsgálatokról és a fogvatartottak egyes beadványairól, majd a Fogvatartási Ügyek Főosztálya 
számolt be a büntetés-félbeszakítási ügyekről. A Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály 
munkatársai a fogvatartotti létszám emelkedéséről és a telítettség-kiegyensúlyozó programról, a 
körszállításokkal kapcsolatos problémákról és a megoldások lehetséges irányairól, valamint az átszállí-
tási kérelmek és a fogvatartottakkal kapcsolatos egyéb adatszolgáltatásokról tartottak tájékoztatót. 

Konzultáció a szuicidprevencióról

Dömény Sándor bv. vezérőrnagy, 
az országos parancsnok biz-
tonsági és fogvatartási helyet-
tese vezetésével, dr. Antal Albert, 
az IMEI főigazgató főorvosának 
koordinálásával tartottak novem-
berben munkaértekezletet a 
fogvatartotti szuicidprevenciós 
lehetőségekről. A szakmai kon-
zultáción pszichológusok, nevelők 
és a körletfelügyelők tevékenysé-
gét irányító vezetők vettek részt.
A rendezvényen Uzonyi Adél 

bv. alezredes, az IMEI pszichológiai osztályának vezetője tárta fel a börtönben kialakuló szuicid-
veszély kockázatait és az öngyilkossági veszély felmérésének lehetőségét. Hangsúlyozta a befoga-
dási szűrővizsgálat és a csapatmunka jelentőségét, kiemelte a fogvatartotti öngyilkosságok közös 
jellemzőit és az eredményes kezelési terveket.
Pekáry László bv. őrnagy, krízistanácsadó a személyi állomány vonatkozásában ismertette a 
krízismegelőző és intervenciós tevékenységet, a traumafeldolgozás mechanizmusát, ennek kapcsán 
felvázolta a lelkiegészség-védelem szempontjából célravezető megbirkózási, konfliktuskezelési, meg-
küzdési stratégiákat, és javaslatot tett tréningek, problémamegoldó csoportok szervezésére, relaxációs 
és stresszoldó technikák tanítására. Dr. Fliegauf Gergely bv. alezredes, tanársegéd a börtönbeli ön-
gyilkosság és önkárosítás pönológiai vonatkozásait ismertette. A konzultáció végén dömény Sán-
dor feladatokat határozott meg az öngyilkosságok eredményes kiszűrése, megelőzése érdekében.

bûnmegelõzési work-
shop balatonvilágoson

A TÁMOP társadalmi kohéziót erő-
sítő, bűnmegelőzési és reintegrációs 
program kiemelt projektjének éves fel-
készítését tartották  Balatonvilágoson, 
a Belügyminisztérium szervezésében. 
A workshopon az elítéltek többszaka-
szos, társadalmi és munkaerő-piaci re-
integrációja és intenzív utógondozási 
modelljének kialakítása című alprojekt 
megvalósulása kapcsán felmerülő kér-
déseket és eredményeket beszélték át a 
résztvevők.
A szakmai találkozó az év elején debre-
cenben megtartott workshop folytatása 
volt. A rendezvényen a Belügyminiszté-
rium vezető munkatársai, a bevont part-
nerek vezetői, a BvOP képviselői, illetve 
a végrehajtó szakmai stáb értékelte a 
projektben folyó munkát.

A bv. szervezet részéről Csóti András bv. 
vezérőrnagy, az országos parancsnok stra-
tégiai és koordinációs helyettese „Sikerek 
és várakozások – az alprojekt tapaszta-
latai a büntetés-végrehajtási intézetek-
ben” című előadásában tekintette át az 
eddigi eredményeket, majd az intézetek 
képviselői számoltak be a projektben vég-
zett munkáról és a tapasztalatokról.
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Cseh delegáció látogatása

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
meghívására október 25–27. között a Cseh Köz-
társaság háromfős szakmai delegációja tartóz-
kodott hazánkban. A vendégeket Dömény Sándor 
bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok bizton-
sági és fogvatartási helyettese fogadta. A cseh 
kollégák megismerkedtek a magyar büntetés-
végrehajtási szervezet működésével, a biztonsági 
tevékenységgel, a fogvatartottak szállításának 
rendjével, valamint megtekintették a Fővárosi 
Bv. Intézetet és a Budapesti Fegyház és Börtönt.

A Bv. Hírlevél 4–5. számban tévesen 
közöltük a lőbajnokság egyik eredmé-
nyét. Férfi pisztolykategóriában a 3. he-
lyezést Gere Gábor bv. főtörzsőrmester, 
a Budapesti Fegyház és Börtön munka-
társa szerezte meg. 

A fiú a tükörbõl
A  Megbántam, jóvátenném program keretében mutatta be a budapesti Turay Ida Színház Spirit 
Színháza „A fiú a tükörből, avagy rekviem a gyerekkorért” című előadását. A színdarab a családon 
belüli erőszak sokakat érintő problémáját viszi színre. Az előadást Mihály Attila bv. ezredes, a győri 
intézet parancsnoka hívta meg, aki azt is elmondta, hogy a legfontosabb szempont egy előadás, tár-
sulat kiválasztásánál az érték, amit közvetítenek, és amit befogadhatnak a fogvatartottak. „A mi 
munkánk elzárt falak mögött zajlik, sok misztikum tapad hozzá, a helyes út meghatározása az 
elítéltek számára a mi feladatunk, ehhez szükségünk van a társadalom önként segítő és vál-
lalkozó tagjaira, akik a világból azt a szeletet mutatják, ami a helyes és a jó. Eddig több neves 
előadó, társulat tisztelt meg bennünket azzal, hogy karitatív tevékenységként behozott valami 
jót, ami sokszor a szabad világból is hiányzik.” – mondta el a parancsnok. Perjés János, az előadás 
egyik színésze elmondta: a májusi bemutató sikere után fogalmazódott meg a gondolat, hogy 
az érintettekhez „helybe vigyék” a darabot. Makranczi Zalánt, a darab másik szereplőjét is meg-
érintette a darab: nekem komoly szándékom, hogy a színház segítséget, kapaszkodót nyújtson 
a nézőknek. Ezért is fontos, hogy a külvilágtól hermetikusan elzárt falak mögött, fogvatartot-
taknak mutathatunk be egy erőszakos szituációkkal teli, fizikai és lelki terrort megelevenítő 
történetet. Én forgattam már börtönben, nagyon kemény élmény volt, de elítéltek előtt még 
nem játszottam. A felkérés után mondtam is jánosnak, hogy készüljön fel a katartikus élményre. 

Érdeklődés esetén a társulat örömmel bemutatja a darabot más bv. intézetben is. 

Helyreigazítás

  A Magyar Tudomány napja

A Magyar Börtönügyi Társaság, a Bün-
tetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa 
közreműködésével, „Tudományos kuta-
tások és eredmények a büntetés-végre-
hajtásban” címmel szakmai konferenciát 
rendezett november 24-én a Fővárosi 
Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige 
utcai színháztermében. A Magyar Tudo-
mány Napja alkalmából megtartott ren-
dezvényt Csóti András bv. vezérőrnagy, 
a büntetés-végrehajtás országos parancs-
nokának stratégiai és koordinációs he-
lyettese, a Magyar Börtönügyi Társaság 

alelnöke nyitotta meg, majd előadások hangzottak el a büntetés-végrehajtás bírói kontrollja, a 
biztonsági intézkedések, a nevelői munka profilja és a börtönpszichológia témakörében, illetve 
az egyik előadó az elítéltek értékrendjét vizsgáló kutatásáról számolt be. A tanácskozás az MBT 
alelnöke és dr. Sabjanics István Phd, a BM rVKI Tudományszervezési Osztály vezetője, belü-
gyi fejezetszerkesztő zárszavával ért véget.

boldog születésnapot
A Márianosztrai Fegyház és Börtön 
parancsnoka, Biczó László bv. dandár-
tábornok október 12-én otthonában 
köszöntette Zsibrita János nyugdíjas 
bv. főtörzsőrmestert, aki aznap ünne-
pelte 90. születésnapját. Zsibrita jános 
1921. október 12-én született Ipoly-
damásdon. 1950. október 1-jétől nyug-
állományba helyezéséig, 1973. feb-
ruár 28-áig teljesített szolgálatot a 
Márianosztra Fegyház és Börtön hi-
vatásos állományában, mint bűnügyi-
nyilvántartó előadó. Az ünnepelt 
meghatódva fogadta a köszöntést és 
örömmel mesélt a parancsnoknak a 
bv.-s kollégákról és emlékeiről.
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A Gyulai BV-FC név már jól cseng a gaszt-
ronómiai fesztiválok látogatói és zsűrije 
körében, hiszen a csapat tavaly megnyerte 
a Békéscsabai Sörfesztivál és Csülökparádé 
Csülökpörköltfőző Versenyét. Az eredmény 
kötelez, így a csapat elszántan, felkészülten és 
a dobozi Ökör Kör Baráti Társaság kuktáival 
kiegészülve vágott neki a versenynek. 
A csapatkapitány, Puju János bv. százados, 
vezető nevelő elmondása szerint a finom 
ételek és az áldomásként fogyasztott pálinka 
igazi baráti társasággá kovácsolta az amatőr 
és profi szakácsokat, olyannyira, hogy az esti 
díjátadó ünnepségen „már mindenki értett 
mindenkit és sportszerűen örültünk egymás 
sikerének”. Csapatunk két kategóriában, 
a legkisebb töltött káposzta és a legízlete-
sebb töltött káposzta kategóriájában adta le 
nevezését, és legkisebb töltött káposztánk-
kal megnyertük a kategória fődíját. Két mil-
liméteres töltelékünk méretét úgy tudnám 

érzékeltetni, hogy a tálaláskor mellé tett 
tejfölcsepp nagyobb volt, mint a káposztánk. 
Az elkészítés módja persze szigorúan titkos 
– mesélt a győzelemről Puju jános.
A díjjal járó pénzösszeget a gyulai bv.-sek 
a Böjte atya által alapított dévai Szent Fe-
renc Alapítvány Parajdi Napközi Otthona 
számára ajánlották fel, akik könnyes szem-
mel köszönték meg a támogatást. – Az este 
díjátadóünnepségének legmeghatóbb pil-
lanatai voltak, amikor az otthon apró lakói 
a színpadon átvették a legízletesebb káposz-
táért járó fődíjat: egy emberként gondoltunk 
arra, hogy az 500 eurós fődíj jobb helyre 
nem is kerülhetett volna – tudtuk meg Puju 
jánostól.
A csapat tagjai: Boka Györgyné bv. törzszász-
lós, Petriné Martyin Edina bv. törzszászlós, 
Schrifferté Brányik Andrea bv. főhadnagy, 
Varga Zsolt bv. főtörzszászlós és Puju János 
bv. százados.

 Két miliméteres káposztával nyertek
A Békés Megyei Bv. Intézet dolgozóinak csapata részt vett az Erdély szívében, Parajdon meg-
rendezett gasztronómiai fesztiválon, hogy a horvát, román és szerb csapatokkal összemérjék 
szakácstudományukat. A gyulaiak hozták a tavalyi formát és megnyerték „A legkisebb töltött 
káposzta” címért kiírt fődíjat. A pénzjutalmat egy parajdi óvodának ajánlották fel.
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Honnan van a játékszenvedély?
Már nagycsoportos koromban 
tudtam olvasni, és nem is hagy-
tam abba. Mindent olvasok: 
szépirodalmat, ismeretterjesz-
tőt, napilapot. Mást nem ját-
szom, csak műveltségi vetélke-
dőn indulok, a lóverseny vagy a 
játékgép nem érdekel.
Hogy kerültek be a 40 milli-
ós játszmába?
Mivel szeretem a kvízjátéko-
kat, az online verzióban kezd-
tem játszani. Elég jól ment. 
Mindig tisztességesen játszot-
tam, keresők segítsége nélkül. 

Egyszer csak meghívtak castingra, ahol be is válogattak minket.
Milyen típusú kérdéseket kaptak a 40 millióért? 
Például, hogy mi volt Elvis Presley foglalkozása mielőtt elkezdett zenélni 
(kamionsofőr). Vagy például, hogy melyik állat szerepel a legtöbb magyar 
szólásban, közmondásban: az ökör, a medve, a kutya vagy a tyúk. Itt józan 
paraszti ésszel „ki lehetett volna logikázni”, hogy a kutya, de mi megosz-
tottuk a pénzünket, így lett a nyeremény „csak” 3 millió.

Gyorsan helyet találtak a nyereménynek?
Nem túl romantikus: vettünk egy bojlert és egy tévét. És ki tudtunk 
menni a barátainkhoz is Angliába, a párom a maradék pénzt pedig fél-
retetette velem. jól tette, ha rajtam múlik, én elköltöm.
A Maradj talpon!-ban hogy volt?
Itt egészen pontosan 1 062 550 forintot nyertem, ebből még lejött a 16 
százalék nyereményadó. Az ötödik kérdésnél szálltam ki, ekkor az össze-
gyűjtött pénz fele vihető haza. Abban a két hétben én nyertem egyedül, 
az összes többi játékos elvérzett.
Muszáj megkérdeznünk: hová esnek le a játékosok? 
Csak annyit mondhatok, hogy az út nagyjából két méter, de a leérkezésről 
nem beszélhetek. Egy biztos: nincs próba, mindenki először esik le, ha 
vesztett a párbajban, úgyhogy igazi a megdöbbenés a játékosok arcán.
Ebből a nyereményből mit vesznek?
A hitelt törlesztjük, ezenkívül veszek egy tabletet, a csellista párom 
hangszerére is szeretnénk egy komolyabb húrkészletet, valamint ismét 
kimegyünk londonba.
A fogvatartottak is nézték a szereplését?
Abszolút, az adás napján a gyógyszerosztás háromszor annyi ideig tartott. 
Fél 7-kor kezdték el nézni, én pedig 7-kor osztom a gyógyszert. Volt, aki 
odaszólt, hogy „vesztettem magán két kávét, mert arra fogadtam, hogy to-
vábbmegy. Fogadtunk a zárkában, maga meg nem ment tovább, Főnök.”

(K. Z.)

Talpon maradt
Kupsza Péter bv. zászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön szakápolója rutinos játékos. Nyert már a 40 milliós játszmában a párjával, 
nemrég pedig a Maradj talpon! című tévévetélkedőből vitt haza egymillió forintot. Természetesen arról is megkérdeztük, hová esnek le 
a versenyzők. 

Fotó: MTV


