
  

Kedves Igazgató Úr! 

  

A bent töltött idő nagyon nehéz volt, sőt talán mondhatom, hogy életem legnehezebb  egy 

hónapja volt. Jó családból származom, szüleim tisztességes,becsületes emberek. Mindig is 

kilógtam a sorból, de azt nem gondoltam,hogy idáig süllyedek,hogy bűnöző leszek. Mikor 

beléptem az intézetbe és megláttam a gyerekeket félelem és pánik lett úrrá rajtam. 

Tehetetlenséget éreztem és tudtam,hogy ide most bezártak engem,mert rossz dolgokat tettem 

és nem engednek ki. Megismerkedtem a velem egy csoportban lévő gyerekekkel és nem 

értettem,hogy mit keresek én itt. A többség szegény, bűnöző családból származott.  

Pár nap alatt sikerült megszoknom a szabályokat, elvárásokat. Szinte elviselhetetlen volt 

szüleim hiánya és a tudat,hogy milyen emberekkel vagyok összezárva. Úgy gondolom, 

szerencsésnek mondhatom magam,hogy olyan szüleim vannak, akik ebben a nehéz időszakban 

is mellettem álltak és próbáltak a lehető legjobban támogatni, segíteni. Talán az volt az 

egészben a legnehezebb, hogy a többiek nem fogadtak el engem, főként mert nem közülük való 

vagyok, de legalább a nevelők nagyon rendesek voltak, volt amikor egyikkőjüktől  könyvet is 

kaptam. És szeretnék külön köszönetet mondani az igazgató úrnak is, mivel sok jót 

köszönhetek neki és sokat segített, hogy a bent töltött időt átvészeljem. 

A. 

 

___________________________________________________________________________ 

  

"Remélem rájöttél nem vagy idevaló" 

  

Sajnos az én gyerekem volt az egyik,aki tagja volt a Gellért -hegyen több rablást elkövető 

idióta társaságnak/14-16 évesek,rendezett családok/ Az előzetes 72 óra után kerültek a Szőlő 

utcai javítóba ketten. 

A mi családunkban senkinek nincs bűnözői múltja,így óriási csalódásként éltük meg az élet ezt 

a furcsa tréfáját,hogy fiúnk javító intézetbe került. Nagy mennyiségű előítélet ,hír,rémhír 

keringett a lelkünkben,majd szembejött a kőkemény valóság. Miután a gyereket beszállították 

a feleségem telefonált, melynek eredményeként még aznap bemehettünk, találkozhattunk a 

gyerekünkkel, egyúttal kaptunk egy tájékoztatást az intézmény igazgatójától,akiről sugárzott 

valami óriási erő és emberség. A gyerekekről beszélve a jó tulajdonságaikról beszélt és nem a 

bűneikről, amikből  azért volt bőven. Mellette megismerhettünk egy különös hölgyet is, aki 

igen határozott léptekkel közlekedett, ámbár szigorú tekintettel. Találkozhattunk gyerekünkkel, 

de a sírás kerülgetett bennünket. Mit keresünk mi itt ??? 

Aztán az idő,a következő hét megadták a választ. Igen még ebben a nehéz világban, ahol az 

erőnek jóval nagyobb szerepe van,mint a szabad életben  -is lehet embernek lenni. Mi 

összetört ,lelkileg padlón lévő emberekként támolyogtunk a világban,abban ahol a feleségem 

kirúgták a munkahelyéről, mert 2 hétig beteg mert lenni. Igen, vártuk a telefonálást, egymást 

vigasztaltuk "vajon kit hív, kivel beszél ,mikor hív?"  Ma ne hívjon senki,nehogy akkor hívjon 

az A. 

Boldogok voltunk ezektől a telefonoktól, amikből egy "kicsit" több volt a megengedettnél, mert 

éppen karácsony volt, szilveszter, majd az én szomorú születésnapom,vagy mégsem? 



Ilyenkor tudja az ember értékelni azokat a gesztusokat, figyelmességeket, amelyeket nem 

lehetett kérni,de nem lehetett nem észrevenni! Ezek a dolgok örökre beleégtek a lelkünkbe! 

24-e, rendkívüli láthatás,ajándékot átadni,úgysem láthatjuk, de mondom én "R jöjjön" 

-"anyuka megölelte a fiút?" 

- Szabad? 

- Igen 

Születésnapom: 

- Csöng a telefonom: 

"apa, boldog születésnapot" 

Az egyik nevelő könyvet hozott a gyerekemnek, amit olvashatott. 

Voltak persze nehezebb időszakok is,de a gyerek érezte a nevelők és különösen az igazgató úr 

részéről a védelmet, a hitelességet. Majd eljött a tárgyalás napja,ahol házi őrizetre változott 

az addigi javító intézet. Ki az a szülő aki a ne örülne ,hogy hazakerül a gyereke,még ha 

időszakosan is. 

Igen! 

Értem én amit mondott nekünk Juhász Úr,igaza is van, itt egy nap egyenlő egy nappal, nem 

úgy mint otthon, ahol 3 nap "ér" 1-et. Nem mondhattam a tárgyalóteremben "az én gyerekem 

inkább vigyék vissza,ott jobb neki !!! 

A gyerek a tárgyalás után azt kérte, menjünk el a Szőlő utcába,szeretnék elköszönni, 

különösen az igazgató úrtól! Én magam is szeretném megerősíteni, azon törekvéseiben,amit 

itt az Ön részéről tapasztaltam, emberségben, empátiában, együttérzésben. 

- Kiléptünk a kapun ,ahol előttünk ment ki cigarettázni két fiatal nevelőnő: 

Az egyikük az-az Aisha néni volt, aki az első nap is ott volt, de most egy mosolygó lány nézett 

az én szeretett galád fiamra és azt mondta neki: 

"REMÉLEM RÁJÖTTÉL ,NEM VAGY IDEVALÓ" 

A VÁLASZA: IGEN 

  

MI SZÜLŐK HISSZÜK , AD AZ ÉLET MÉG EGY ÚJ ESÉLYT, EGYET! 

A. ÉLNI KELL VELE! 

  

Tisztelettel és köszönettel: 

R. család 

  

 
 

 


