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A  se g ít ő  k ezek
további tám ogatókat keres

Nyugdíjasaink közöl sokan élnek nehéz szociális körülmények között. Különösen 
azok, akik tíz éve vagy még korábban kerültek nyugállományba. Tudjuk, hogy a 
tevékeny, munkában eltöltött évek után biztonságos öregkort (méltó nyugdíj formájában) 
a mindenkori államnak kellene garantálnia, de ismerve az ország napjainkra nyüvánvalóvá 
vált nehéz gazdasági helyzetét, lényeges javulás e tekintetben — egyelőre legalábbis
— aligha várható. Ezt felismerve született a gondolat: vizsgáljuk meg, saját erőink 
összefogásával tudunk-e segíteni azokon a kollégákon (vagy családtagjaikon), akik nem 
tehetnek arról, hogy idős korukban megélhetési gondjaik vannak. így jött létre a 
büntetés-végrehajtás nyugdíjasainak, valamint az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe 
került aktív dolgozóinak támogatását szolgáló Segítő Kezek Alapítvány. A kezdemé
nyezésben jelentős szerepet vállaltak több bv-intézet munkavállalói, a büntetés-végre
hajtási dolgozók szakszervezete, valamint a szervezésben-előkészítésben Simkó Sándor 
nyugdíjas kollégánk.

A csatlakozást meghirdető felhívást 1991. július 30-án küldte ki a büntetés-végrehajtás 
országos parancsnoka a bv-intézetekhez. A felhívás szerint azok az aktív bv-dolgozók 
és nyugdíjasok lehettek alapító tagok, akik 1991. szeptember 30-ig csatlakoztak az 
alapítványhoz és közölték, müyen összeget ajánlanak fel.

Október első napjaiban az adatokat összesítettük, és megállapítottuk: 720-an — 
köztük 136 nyugdíjas — csatlakoztak, a felajánlott összeg hétszázötvenezer forint. A 
létszám azóta emelkedett, és ma már az összeg is közel jár az egymillió forinthoz.

Kétségtelen, a számok mutatják a segítőkészséget, egymás támogatásának fontosságát. 
Ha figyelemmel kísérjük az adatokat, megállapítható, hogy a nyugdíjasok közül a 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, valamint a Bv. Országos Parancsnokság egykori 
dolgozói csatlakoztak a legnagyobb számban és vállalták — anyagi helyzetük arányában
— a felajánlott összeg befizetését. Az aktív bv-dolgozók közül a márianosztrai, a 
szegedi, a fővárosi, az állampusztai, a székesfehérvári, a szolnoki, a szekszárdi, a 
miskolci, az egri és a martonvásári bv-intézetekben, az IMEI-ben és a Bv. Országos 
Parancsnokság büntetés-végrehajtási, valamint személyügyi és szociális főosztályán és 
a titkárságon kérték legtöbben, hogy alapító tagok legyenek. A csatlakozás, az összeg 
felajánlása önkéntes volt és az is marad.

Az alapítvány azóta jogilag megalakult, megtörtént a bírósági bejegyzés. Nem zárult 
le viszont a jelentkezés, a befizetések felajánlása. Ha nagyobb lesz ugyanis a tőke
összeg, emelkedik a szétosztható kamat, így a kuratórium több kérelmezőnek segíthet.

Miből áll a segítség? Elsősorban szociális segélyből. Főként kisnyugdíjasokra gon
dolunk, akiknek a szociális helyzete az utóbbi időben folyamatosan romlik. Azok az 
aktív vagy nyugállományú dolgozók és családtagjaik, akiknek gyógyulása csak költséges 
műtéttel vagy különleges gyógyszerrel biztosítható, támogatást kaphatnak. A tanulmányi 
segély lesz a segítségnyújtás harmadik formája. Elsősorban az elhunyt bv-dolgozó 
gyermeke, ületve gyermekei kapják, lehetőleg folyamatosan. A segítségadás mindhárom
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formájánál előnyben részesítjük a bv-testület hősi halottainak, a szolgálati feladatok 
teljesítése közben megrokkant, súlyosan megbetegedett, illetve elhalálozott kollégák 
családtagjait, gyermekeit

A későbbiekben, feltehetően 1992 harmadik negyedévében, az alapítvány tőkéjének 
kamatából már remélhetően segíteni tudunk néhány rászorulót.

A kérelmet a nyugdíjasok volt szolgálati helyük, az aktív dolgozók pedig jelenlegi 
szolgálati helyük parancsnokához nyújthatják be.

Nem csupán alapító tagok jöhetnek szóba, hanem a később csatlakozók és azok is, 
akik bv-nyugdíjasok vagy aktív dolgozók, de valamilyen okból még nem csatlakoztak 
az alapítványhoz. Hiszünk benne, hogy nem a kispénzű nyugdíjasok, hanem főként az 
aktív dolgozók tudják segíteni célkitűzéseink megvalósítását. Többen jelezték, hogy 
önkéntes felajánlásaikkal 1992-ben is segítik az alapítványt. Mindezek reményében 
kérik a kuratórium tagjai a hivatásos állományt, az aktív és nyugállományú dolgozókat, 
a bv-vállalatok igazgatóit és másokat, legyenek támogatói az alapító okiratban megfo
galmazott elveknek, segítve a nehéz helyzetben lévő kisnyugdíjasokat.
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