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Képek -  események

Április 19-én ünnepélyes tanévzárót tartottak a sátoraljaújhelyi roma népfőiskolán. 
A tanév befejeztével huszonnyolcán vették át a tanúsító oklevelet és a bizonyítványt. 
A záróünnepélyen dr. Estók József ismertette a népfőiskolái törekvések lényegét, 
amely a szabadulok életkezdési esélyeinek javítását szolgálja.

I
A büntetés-végrehajtás közép és hosszú távú intézményfejlesztési terveiről május 
15-én tájékoztatta az újságírókat dr. Konkoly Csaba igazságügyi helyettes 
államtitkár és dr. Tari Ferenc altábornagy. A rendhagyó sajtóbeszélgetésre az 
Igazságügyi Minisztériumban került sor.
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Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és dr. Tari Ferenc 
országos parancsnok április 18-án együttműködési megállapodást írt alá, amely a 
börtönökben folyó börtönmissziós tevékenység kereteit rögzíti.

Családi juniálist tartottak június 8-án a kőbányai Dózsa-sporttelepen, amelyre a 
Budapesti Fegyház és Börtön személyzete és a dolgozók családtagjai voltak 
„hivatalosak”. A sokrétű programnak köszönhetően mindenki megtalálhatta az 
érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódái lehetőséget.
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Árendás Péter
1943-1996

B
 Árendás Péter bv. ezredes az IM Büntetés-végrehajtás Or
szágos Parancsnoksága jogi és igazgatási főosztályának 
igazgatási osztályvezetője, 1996. május 10-én ötvenhárom 
éves korában, súlyos betegség következtében elhunyt. Érde
mei elismeréséül az „IM Büntetés-végrehajtás halottja
ként” katonai tiszteletadással 1996. május 23-án vett tőle 
végső búcsút szeretett családja, a büntetés-végrehajtási 
szervezet vezetői, munkatársai, barátai és mindazok, akik 
szerették és tisztelték.

Árendás Péter úr 1961-ben bányaipari technikumban érettségizett. Ezt kö
vetően a Dorogi Szénbányák Vállalatnál csillésként, illetve gyakorló bányatech
nikusként dolgozott. Rövid idő múlva a zirci Ipari Szakmunkásképző Intézet
hez került technikus-tanári munkakörbe, ahol a vájártanulókat oktatta. Innen 
vonult be 1963-ban sorkatonai szolgálatának letöltésére, mely idő alatt tartalé
kos tiszti iskolát végzett és 1965-ben alhadnagyi rendfokozattal leszerelt. Sor
katonai szolgálatának letöltése után ismét a Dorogi Szénbányák Vállalatnál 
helyezkedett el bányafelmérőként.

Az IM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára 1970. december 
1-jei hatállyal nyert kinevezést hadnagyi rendfokozatban. Kezdetben az M- 
RB V önálló alosztályon, majd rövid idő eltelte után a személyzeti és oktatási osz
tályon teljesített szolgálatot főelőadóként. Ezen a szakterületen dolgozott közel 
nyolc évig. Ez idő alatt -  beosztásából következően -  szinte valamennyi bünte
tés-végrehajtási intézetnél megismerték, szakmai tudását elismerték.

Időközben szülei nyomdokaiba lépve elvégezte a szegedi Juhász Gyula Ta
nárképző Főiskola pedagógia-népművelő szakát, majd azt követően is tovább 
képezte magát. Aktív közéleti emberként választott funkcióban tevékenykedett 
az ezt követő években.

A rendszerváltozás hajnalán új feladatot kapott, az Országos Parancsnok
ság belső munkájának koordinálását. Mint titkárságvezető, majd az 1996. évi 
átszervezés során az igazgatási osztály vezetőjeként közel egy évtizeden át lát
ta el ezen beosztását.

Mindennapi életvitelében egyszerű és természetes, emberi kapcsolataiban 
közvetlen és barátságos, feladatait humánusan ellátó ember volt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.


