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A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, amikor 
Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk. 
A húsvét emellett a természet újjászületése, a tavasz és 
a közelgő nyár hírnöke is, melyet ez után a kemény tél 
után különösen nagyon vártunk. Húsvét közeledtével 
a természet és a lélek újjászületéséről gondolkodtunk el.

10

Tisztelt Olvasók!

Idén igazán sokat vártunk a napsütésre, de végre itt a 
tavasz, melynek erejéből új életet merít a természet, 
ahogy mi, emberek is. Húsvéti összeállításunk is a feltá-
madást, az újjászületést idézi meg.
Talán nem jártunk messze az újjászületés gondolatától 
akkor sem, amikor két, már szabadult fogvatartottal 
beszélgettünk sorsa alakulásáról. Van, akinek sikerül, 
olvassák el. 
Ott voltunk az intézetekben a március 15-i megem-
lékezéseken, nem marad el jogi ismeretterjesztésünk 
sem, és kisoroltuk a nyereményjáték nyerteseit is.

Kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség!

11
Húsvét ünnepe
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Nemzeti ünnepünk

A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet színjátszó 
szakköre a Debreceni Javítóintézet neveltjei részére tartott előadást az 
ünnep alkalmából. Nagy sikerrel előadott műsorukban elhangoztak a 
forradalom versei, a forradalom és szabadságharc története, az előadás 
felemelő befejezéseként pedig Kossuth-nótákat énekeltek. Az emelkedett 
előadás után a fogvatartottak és a fiatal neveltek is gazdag élménnyel tér-
tek vissza zárkájukba. A két intézet újabb közös műsorokat tervez. 

„Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk” – visszhangozták Szekszárdon a büntetés-végrehajtási intézet falai. Természetesen 
nem börtönlázadás tört ki, hanem Petőfi Sándor ismert sorai szóltak a magnóból az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett 
megemlékezésen. Az ünnepségen fellépett az I. Béla Gimnázium tizenegy fős csapata is. Előadásukat a börtön nagyjából negyvenfős, lelkes 
közönsége hallgatta végig. 

A nyereményjáték nyertesei
Ahogy előző, karácsonyi számunkban jeleztük, január 31-én kisorsoltuk az újévi nyereményjáték helyes megfejtői között 

a három darab ötezer forint értékű ajándékcsomagot.
A most második alkalommal meghirdetett kvízjátékra 134 helyes megfejtés érkezett, melyet szerkesztőségünk 

kisebb csalódottsággal vett tudomásul, hiszen tavaly 466 helyes megfejtő közül került ki a három szerencsés nyertes. 
Vajon hová tűnt a játékszenvedély? – tettük fel a kérdést.
A három ötezer forint értékű ajándékcsomagot nyerte:

Szilágyi Erika, Pálhalmai Országos Bv. Intézet
Mozsár János, Szegedi Fegyház és Börtön

Szám Attila, Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Gratulálunk!

A váci intézet is gazdag programmal emlékezett a nemzeti ünnepen. 
A ’48-as események tiszteletére a fogvatartottak asztalitenisz-, sakk-, ka-
raoke-, kártya- és kvízversenyen mutathatták meg, hogy méltó utódai 
Petőfi nemzedékének, emellett istentiszteleten és filmvetítésen is részt 
vettek. Az intézet parancsnoka – a többnapos ünnepre tekintettel – a 
fogvatartottak részére napi 90 perces szabadlevegőn való tartózkodást 
engedélyezett. Március 15-én a Váci Fegyház és Börtön részt vett Vác 
város ünnepségén, melynek keretében az intézet koszorút helyezett el 
a váci honvédemlékműnél. 

Pécsett is ünnepeltek, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet-
ben a fogvatartottak adtak ünnepi műsort. A műsor kezdetén a Sion 
gyülekezet egy tagja tartott istentiszteletet, majd a fiatalkorú fogvatar-
tottak adták elő versben és prózában az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc eseményeit. Az ünnepséget a felnőtt korú fogvatartottak 
előadása zárta, ők a Fekete lobogó című színdarabot adták elő.

A Kalocsai Fegyház és Börtön férfi fogvatartottjai műsorral lepték 
meg a hölgyeket a nemzetközi nőnapon. A megemlékezést az intézet-
ben szabadságvesztés büntetést töltő férfi fogvatartottak szervezték. Az 
előadás során több vers és egy gitárral kísért dal hangzott el. A sikerre 
jellemző, hogy a hölgyek örömére, a nagy érdeklődésre való tekintettel 
a műsort kétszer is előadták a férfiak. 

   A nőket köszöntötték
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Zenél és tanít a Zorall 
Fergeteges koncerttel zárta az évet a Zorall együttes a Budapesti Fegyház és Börtönben. Koncertjük egyszerre 
volt az intézetben rendezett Ki mit tud? záróeseménye, és karácsonyi ajándék a fogvatartottaknak. A zenekar 
visszajáró vendég, a jövőben zeneszerzésre és szövegírásra tanítják a fogvatartottakat.
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3

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea

Felelős szerkesztő: Mészáros Zita, Evenness Kft. • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetőségei

Cím: BVOP Sajtóiroda, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25 • E-mail: sajto@bv.gov.hu • Nyomdai előkészítés: EVENNESS Kft.

Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.

A népszerű zenészekből álló for-
máció gyakran megfordul a Gyűjtő 
falai között. Legutóbb tehetség-
kutató versenyt rendeztek, ahol 
a zsűri szerepét is elvállalták. A Ki 
mit tud? népszerű volt a fogvatar-
tottak körében, és igazi tehetsé-
gek is felbukkantak a mezőnyben. 
Lemezszerződést vagy álomuta-
zást senki nem ígért és nem is 
kapott, mégis sokan jelentkeztek, 
hogy összemérjék tehetségüket. 
A jutalom csupán a zenélés öröme 
és az önfeledt szórakozás volt. A kétszer egyórás 
koncert előtt közös örömzenéléssel készültek a 
zorallos fiúk és a fogvatartottak a meglepetés-
produkcióra. Frank Tibor bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok megnyitója után a koncert 
elsöprő lendülettel indult, egymás után csendültek 
fel a régi idők nagy slágerei új köntösbe bújtatva. 
Doboltak a lábak a Piramis ska stílusban felcsendülő 
Ajándékára, de a Manhattan zenekar Rossz vagyok, 
de használható című slágere alá mesterien bedolgozott Smoke on 
the water-re is együtt mozgott a tömeg.
A koncert csúcspontjaként a Ki mit tud?-on kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó fogvatartottak a zenekarral együtt adták elő Máté Péter: Azért 
vannak a jó barátok című szerzeményét. A főszerep a fogvatartottaké 
volt, a zenekar háttérbe húzódva kísérte a szokatlan formációt. Sírt a 

hegedű, a bádogkanna pedig óramű 
pontossággal szolgáltatta a ritmust. 
A Boldog születésnapot című nótának 
különös aktualitása volt, hiszen Bar-
baró Attila negyvenedik születésnapját 
ünnepelte, így főként neki szólt a dal. 
Persze ebben a nótában is volt némi 
csavar, hiszen a Guns ’n Roses Paradise 
Cityjének dallamára húzták rá Halász 
Judit klasszikusának szövegét.

A zenekar és az intézet gyümölcsö-
ző együttműködése ezzel termé-
szetesen nem ér véget. A tehetség-
kutató sikerén felbuzdulva Hangyáék 
elhatározták, hogy a jövőben zene-
szerzésre és szövegírásra is tanítják a 
tehetséges és érdeklődő fogvatar-
tottakat. A zenekar tagjai elmond-
ták, hogy az oktatást – csakúgy, 
mint az eddigi koncerteket – telje-
sen ingyen vállalták, és hisznek ab-
ban, hogy kulturális missziójukkal 

hozzájárulnak a szabadulás utáni sikeres beilleszkedéshez.
„Szabadulás után eljárnak bulijainkba, és ez nagyon jólesik. Sőt, akadt 
olyan is, akit megihlettünk, szövegeket kezdett írni, majd miután 
letöltötte az éveit, eljött hozzánk, hogy jók-e a szövegek. És jók voltak. 
Ő megtalálta az életét a börtön után...”  – mondta Hangya.

     Balogh Zsolt

A Zorall 2002-es megalakulása óta öt lemezt adott ki, de a zenekar 
tagjai már azelőtt is bizonyították zenei tudásukat. Hangya koráb-
ban a Sing Singben basszusgitározott, Szasza a Sex Actionben, majd 
az Actionben énekelt, Barbaró Attila gitárosként, Pöpi dobosként 
zenélt a Junkiesban, Kicsi pedig a Kalapácsban szaggatta a húrokat. 
Számos arany- és platinalemezt, zenei díjat zsebelhettek be telje-
sítményükért, a Zorallal folytatták sikereiket. Világszám című albu-
mukért a napokban vehették át az ötezer eladott példány után járó 
aranylemezt.                                                                      

Mesemondóverseny és ünnepi megemlékezés
Wilhelm Grimm, a nagy mesemondó születésének évfordulója alkalmából mesemondóversenyt rendezett a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. A februári háziversenyen kilenc fogvatartott 
mérte össze előadókészségét. A délelőtt jó hangulatban, színvonalas előadásokkal telt. A szolnoki fogvatar-
tottak márciusban is kitettek magukért: ők adtak műsort március 15. alkalmából a személyi állomány ünnepi 
állománygyűlésén, illetve a fogvatartotti megemlékezésen is. Az ünnepi műsort az Életképek című lapban 
Forradalom vér nélkül címen 1848. március 19-én megjelent Jókai Mór-cikk alapján állították össze az elítéltek.
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A templomfestő
Egy neobarokk templom előtt ücsörgünk a lépcsőn és beszélgetünk. Hétágra süt a nap. Jókedvünk van. Mindketten 
a megkésett tavasznak örülünk. 

Börtönújság: Maga mit csinál itt?
Tamás: A templom felújításában veszek részt. Díszítőfestő vagyok. 
Ha tömören kell megfogalmaznom, mindent csinálok, csak figu-
rákat nem festek. Azt meghagyom a művészeknek. 
Hol tanulta ezt a szakmát?
Eredetileg szobafestő vagyok, és az előző életemben is dolgoz-
tam már dekorosként, de ezt az antik meszes festést a börtönben 
tanultam egy festőművésztől, aki az ottani freskóterápiába bevont 
engem is. 
Miért éppen magát?
Nem csak engem, sokan voltunk. A fegyháznak volt egy teljesen 
lepusztult, átalakított gyönyörű kápolnája, ennek a felújítására 
szerveződött a freskóterápia. Én szobafestő voltam, szükség volt a 
munkámra és boldogan vállaltam.
Mi az az antik meszes festés?
Az a lényege, hogy visszatérünk az évezredes technikához, vagyis 
nem használunk semmilyen műgyantaalapú kötőanyagot, csak 
homokot és meszet. Így építettek már több ezer éve is, és elég jól 
működött a dolog. Ezt teremtettük újra. Amit mi teszünk a falra, 
az egy negyvenéves mésznek felel meg. Tudja, a régi mesterek 
oltás után a meszet több évig érlelték. Mi kémiai úton öregítjük a 
meszet, tehát nem kell negyven évet várni ahhoz, hogy nagyon fi-
nom, apró molekulájú, szemcsés anyag jöjjön létre, amit aztán az 
üveggyártásban használatos kvarchomokkal keverünk, hogy olyan 
felületeket hozzunk létre, amelyek nem 10-20 évig maradnak a fa-
lon, hanem remélhetőleg 50-100 évig. 
Miért szebb munka ez, mint a szobafestés?
Egy templom – akármilyen vallású az ember – szakrális tér. Emelke-
dettebb lelkiállapotba kerül az ember, ha egy templomba megy 
dolgozni. Persze itt is vannak piszkos munkák, de valahogy az 
egésznek más a hangulata, mint egy nagy építkezésen. Mikor 
szobafestő voltam, jó érzés volt, ha a tulajdonosok örültek, mert 
szép lett a lakásuk, de templomot festeni jóval több.
Gondolt arra valaha is, hogy egyszer templomfestő lesz?
Nem. Soha. Nekem más jutott eszembe. Én nem véletlenül kerül-
tem oda ahova kerültem. Persze, hogy a könnyebb felé hajlottam. 
Próbálkoztam.
Nagy vagány volt?
Hát nagy vagány az nem. Mindig volt munkahelyem, mindig dol-
goztam, de soha semmi nem volt elég, sokkal többet szerettem 
volna. És ez az, ami megváltozott bennem, most már tudok elége-
dett lenni azzal, amit az élet rendel nekem. Megszűnt a túlzott 
nagyravágyás, az irigység, hogy neki miért van, nekem meg miért 
nincs. Már tisztában vagyok a saját korlátaimmal, tudom, hogy mi 
az, ami fontos, és rájöttem, hogy az nem a harácsolás. Tudni kell 
elfogadni a helyed. Ezt megtanultam. Nekem most ez az életem. 
Szerencsém van. 
Hány éves?
Holnap leszek harmincnyolc. 
Mennyi ideig volt börtönben?
Tíz évig.

Ezt a nyugalmat, kiegyensúlyozottságot amit most érzek 
magában, ezt a freskóterápiának köszönheti, vagy a börtön-
ben eltöltött évek is így hatottak magára?
A kettő együtt. A freskóterápiát elkezdtük 2009. január 26-án, pon-
tosan emlékszem a napra, és 2009. december 13-án fejeztük be. 
Három nappal később, 2009. december 16-án szabadultam. Ezért 
nem lehet erre az egy évre hivatkozni. Hosszú út volt, amíg eljutot-
tam a nyugalomig. Végtelenül hosszú. Túl vagyok rajta.
Túl lehet ezen lenni? 
Talán soha. Ezt nem lehet elfelejteni, az embert mindig kíséri a 
hétköznapokban. Belül. Ugyanúgy felkelek, eljövök dolgozni, este 
hazamegyek a családomhoz, élek békében, bármikor bárkinek 
a szemébe nézek, nincs a homlokomra írva, de akkor is egy örök 
kereszt, amit cipelni kell. Van, aki ezt egész életében görnyedve és 
roskadva viszi, van, aki könnyebben cipeli. Nekem nagyon sokat 
segít a családom. A szüleim, a négy öcsém. Mindenki, aki ismer, 
azt kérdezi, hogy ebből a családból hogy kerülhettem oda, ahová 
kerültem. Megmondom őszintén, én sem értem.
A szülei büszkék rá, hogy templomfestő lett?
Olyannyira, hogy édesapám itt van velem. Sokszor meghatja, hogy 
együtt dolgozunk egy templomban. Ő is az édesapjával dolgozott 
huszon-valahány évig. Ez már családi tradíció. 
A mesterét meri a barátjának tekinteni vagy szigorúan csak a 
munkaadója?
Ennél már sokkal bensőségesebb kapcsolatban vagyunk. Nagyon 
sokat kaptam tőle, és ezt a legjobb munkával próbálom meghá-
lálni. Nekem ő sokkal több, mint a munkaadóm. Atyai szeretettel 
figyel rám. A legszebb feladatokra visz magával.
Nemrég voltak Olaszországban.
Egy Medici-templomot raktunk rendbe. Felújítás, antik meszes fes-
tés, ornamentika, amit szoktunk. 
Ha találkozik egy lánnyal, aki megkérdezi, mit dolgozik, akkor 
azt válaszolja, most éppen egy Medici-templomot festettem 
Olaszországban?
Hát igen. Be szokott jönni. 
Itt most a munkavégzésért is felelős.
Ez a kápolnában alakult ki. Mindig egy kicsit pakoltak rám, hogy 
megnézzék, meddig bírom. Bírtam. Így alakult. Most amolyan 
munkahelyi vezető vagyok. Ha bármilyen szakmai kérdés felmerül, 
hozzám jönnek, nekem kell megoldani.
A munkatársai tudják honnan jött?
Van, aki tudja, van, aki nem. Túlságosan nem publikálom. Bíznak 
bennem. 
Húsz év múlva hol látja magát?
Maradnak a templomok, a műemlékek, a prémiumkategóriás 
munkák. Szeretem ezt csinálni. Nekem ez a munka megnyugvást 
ad. Talán egy vállalkozás üzemeltetőjeként folytathatom. Ez a 
hosszú távú célom. A mesteremmel is beszélgettünk, hogy ő még 
öt-tíz évig irányítja a céget, aztán átadja majd valakinek, hogy csak 
a freskófestéssel foglalkozhasson. Remélem, én leszek az. 

Ráduly Margit
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A herointól Pál apostolig
Attila tizenhat évig heroinozott, lányokat futtatott, bűnözőként élt. Összesen tíz évet töltött börtönben. Utolsó két évét 
már hívőként ülte le, ma családja van, és sérült gyerekekkel foglalkozik. 

 
– Hogyan lesz valakiből bűnö-
ző? Nehéz gyerekkorod volt?
– Jó családi körülmények között 
nőttem fel. A lánytestvéreim jó 
tanulók voltak, én kallódtam el 
egyedül. Már gyerekként eljártunk 
lopni boltokba, betörtünk he-
lyekre. Tizenhat évesen kerültem 
Tökölre, a fiatalkorúak börtönébe. 
Aztán kiszabadultam, de már is-
mertem komolyabb bűnözőket, 

és mentünk tovább ugyanígy. A szüleim számára kezelhetetlen 
lettem, inkább a bűnözők neveltek fel.
– Köztük kezdtél el anyagozni is?
– Tizenhárom évesen használtam először speedet, extasyt, ti-
zennégy évesen próbáltam ki a heroint, onnantól kellett pénz az 
anyagra. A szüleimtől teljesen elidegenedtem. Eljártam a cimbo-
rákkal pénzt csinálni, az elmúlt tizenhat év alatt nyolcszor voltam 
börtönben. Reggel felébredtem, kivittem a lányokat ahova kel-
lett, bárokba, Forma–1-re, ami volt, este beszedtem a pénzt. Volt 
pénzbehajtás is, lehúzgáltam dílereket, berendeltem az arcot, és 
csapdába csaltam. Komoly bűnözői körökben voltam benne. Volt, 
hogy felhívtak, hogy be kell fejeznem ezt a sáskajárást, mert X. Y.  
az ő embere. Kinevettem őket. „Nekem ti nem adtatok kenyeret a 
számba, hogy bármire is megkérjetek.” Nem féltem senkitől, mert 
igazán semmi nem érdekelt.
– Miért szálltál ki?
– A sok börtön, meg a heroin miatt. A heroin mellett barbiturátokat 
szedtem, és nagyon sovány lettem, 68 kiló. Egyedül voltam már, az 
őrület határán. A bűnözői körökből sem maradt semmi, csak a drog. 
Mindennap arra kelek fel, hogy senkim nincs, elvonási tüneteim van-
nak, beteg és gyenge vagyok, és megyek tovább a cuccért...  Fel 
sem fogtam, hogy meghalhatok, pedig súlyos autóbalesetem is volt. 
Hétszer túladagoltam magam, de újraélesztettek. A végén boltokba 
mentem kaját lopni, hogy egyek, és lépcsőházakban aludtam. Ezek 
vezettek engem oda, hogy segítséget kell kérnem. Ekkor kértem segít-
séget a Válaszút Missziótól és a Református Egyháztól. Aztán négy éve 
lekerültem a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Intézetbe. Lementem 
betegen, soványan és nagyon nagy szeretettel fogadtak.
– Hogyan szoktál le a heroinról?
– Ápolgattak és nyugtattak, hogy kibírom az elvonást. Nálam hosszú 
ideig tartott, öt hétig. Ahogy teltek a hónapok, kezdtem észreven-
ni, tényleg támogatni akarnak abban, hogy nekem még normális 
életem legyen. Motivált is lettem erre, és keményen megdolgoztam 
ezért a terápián. Imádkoztam sokat, és ma már teljesen negatív va-
gyok. Azóta is úgy gondolom, hogy Isten kegyelméből vagyok telje-
sen egészséges. Négy-öt hónapja lehettem lakó, és többször érez-
tem azt az esti áhítatokon, mintha az áhítatot tartó mentor hozzám 
beszélt volna. Elkezdtem olvasgatni titokban a Bibliát. Volt sok olyan 
Pál apostol leveleiből, ami nagyon megérintett engem. 
– Volt megtérésélményed?
– Igen, egy kimenőn, ahol elmentem gyülekezetbe is. Ott a bűneink 
bocsánatáról beszéltek, meg a belső emberünk megújulásáról. Ak-

kor ott valami átjárt engem, úgy éreztem, hogy hatalmas szeretet, 
boldogság van bennem. Éreztem Istent, mintha belém költözött 
volna. Visszamentem az otthonba és felvállaltam, hogy valami tör-
tént ma velem.
– Terápia után hogy alakult a sorsod?
– Amikor bementem a terápiára, köröztek, de kaptam lehetőséget, 
hogy elmenjek a tárgyalásokra, ahova elkísértek a mentorok 
is. Aztán jöttek az ítéletek, de sok ügyet elejtettek, mert lát-
ták a bíróságon, hogy meg akarok változni. Végül kaptam két év 
négy hónapot. Közben önkéntesként szolgálhattam a Válaszút 
Missziónál, ahol szenvedélybetegeknek nyújtottunk segítséget. És 
akkoriban  megismerkedtem egy hívő keresztény lánnyal, akivel a 
mai napig együtt vagyok. Felvállaltam neki a múltam és azt, hogy 
még előttem a börtön. És akkor egyszer kopogtattak a rendőrök, 
hogy jöjjön, mert magának még le kell tudnia az ítéletet.
– Milyen volt hívőként a börtönben ez a két és fél év?
– Hát én már sokat ültem, nagyon ismertek benn mindenhol. Mond-
tam, hogy én már befejeztem a bulit, családom van, az Úristenben 
hiszek. Hülyének néztek, na, ez is megbolondult. Olvastam a Bib-
liát, és mondták, na, majd ez jóllakat. A hitemet nem hagytam el. 
Főleg az segített, hogy a ráckeresztúri Drogrehabilitációs Intézet és 
a Válaszút Misszió is tartotta bent velem a kapcsolatot. Támogat-
tak, hogy túléljem, hogy ne kelljen a régi eszközökhöz nyúlnom. 
A drogprevenciós csoportban voltam, és próbáltam átadni a srá-
coknak, amit kaptam Istentől.
– Mi történt, amikor szabadultál?
– A párom megvárt engem. Most fogyatékos gyerekekkel dolgo-
zom vidéken, nagyon aranyosak. Régen nem gondoltam volna, 
hogy valaha tisztába fogok tenni egy fogyatékos gyereket. Emel-
lett tanulok és építgetem az életemet. A börtönbeli srácokkal is 
tartom a kapcsolatot, egypáran megtértek. A régi gengszterkap-
csolataim leépültek, de ha bárkivel találkozom, szokták mondani, 
hogy „hallom, lelkész lettél”. Dehogy lettem lelkész. Csak megvál-
toztam.
 – Mit jelent számodra az, hogy Isten munkál az életedben?
– Amióta megtértem, elmondhatom, hogy bármit, amit kértem, 
és amit imádsággal az Úristen elé vittem, megkaptam. Kérjétek 
és adatik... Tisztességes családi életet élek, gyermeket nevelek, 
a párommal szeretjük egymást. Én már több mint négy éve nem 
nyúltam kábítószerhez. Isten kegyelme ez, ami megmagyaráz-
hatatlan. Én is akartam, vért izzadtam, sírva imádkoztam, hogy 
csak azt ne. Mai napig van a múltam miatt bűntudatom, de ez ter-
mészetes, mert azt mondja az Úristen, hogy meg kell hogy fedjen 
engem, tanuljak belőle.
 – Rendbe jött az életed?
– Azért nem minden habos torta azóta sem. De elhittem azt, hogy 
az Úristen odaadta az Ő Fiát énértem, hogy üdvözüljek. Nincs olyan 
ember, aki odaadná a gyerekét értem. Már nem az a célom, hogy 
romboljak, lopjak, raboljak, meg féljenek tőlem, hanem hogy má-
sok az én életemből tanuljanak és éljenek. 

  Szerző: Kubiszyn Viktor
 Fotó: Simonyi Balázs

 
 (Az interjú a mindennapi.hu oldalon megjelent cikk szerkesztett változata)
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Húsvét a legrégibb, egyúttal legjelentősebb 
keresztény ünnep az egyházi ünnepek sorá-

ban. A húsvét ünnepét megelőző vasár-
napon, virágvasárnapon arról emlékezik 
meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat 
lengető tömeg éljenzése közepette vonult 

be szamárháton Jeruzsálembe. Nagycsü-
törtök Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt 

elfogatását idézi fel, nagypéntek a Pilátus általi 
halálra ítélés és a kereszthalál napja. Nagyszombat 

este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus 
harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból.
Az ünnep a zsidó kultúrában gyökerezik: a zsidó vallásban pészahkor 
ünneplik az egyiptomi rabságból való szabadulást. Jézus a húsvétot 
megelőző vasárnapon érkezett Jeruzsálembe pészah ünnepére, mely-
nek estéjét tanítványaival töltötte. Az „utolsó vacsorán” kenyeret nyújtott 
nekik és ezt mondta: „Vegyétek, ez az én testem”, és bort adott nekik, 
mondván: „Igyátok, mert ez az én vérem.” Majd a Getsemáné kertbe 
mentek, ahol Júdás elárulta őt a katonáknak. Istenkáromlással vádolták, 
mivel azt állította magáról, hogy Isten fia. A római helytartó, Poncius Pi-
látus elé hurcolták, aki a népre bízta Jézus bűnösségének megítélését. 
Az addig Jézust éljenző tömeg ellene fordult, és bűnösnek ítélte, Péter, 
leghűségesebb tanítványa is megtagadta. Pilátus pedig mosta kezeit. 
Jézus töviskoszorúval a fején és kereszttel a vállán elindult a Golgota-
hegyre, ahol pénteken megfeszítették. Vasárnap a sírja föltárult, s egy 
angyal jelentette, hogy Jézus nincs a sírban, mert föltámadott.

 -

Húsvét ünnepe
A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, 
amikor Jézus kereszthalálára és feltámadására em-
lékezünk. A húsvét emellett a természet újjászüle-
tése, a tavasz és a közelgő nyár hírnöke is, melyet ez 
után a kemény tél után különösen nagyon vártunk. 
Húsvéthétfő idén április 25-ére esik.

Boldoggá avatják II. János Pált
XVI. Benedek pápa elrendelte a 2005-ben 
elhunyt egyházfő boldoggá avatását. A má-
jus 1-jei ceremóniára több millió zarándokot 
várnak Rómába. A boldoggá avatás a szent-
té avatás előtti utolsó állomás. Ahhoz, hogy 

valakit szentté nyilvánítsanak, két, sze-
mélyéhez köthető csoda kell. A boldoggá 
avatást lehetővé tévő csodát a pápa azután 
ismerte el, hogy a Vatikán által összeál-
lított bizottság csodának minősítette egy 
francia apáca felépülését a Parkinson-kór-

ból. Az apáca az ugyancsak Parkinson-
kórban szenvedő II. János Pálhoz fohász-
kodott, s két hónappal a pápa halála után 
egy reggel arra ébredt, hogy visszanyerte 
mozgásképességét, megfogalmazása sze-
rint,  mintha újjászületett volna.

Húsvét és szimbólumai
Az ünnepet megelőző 40 nap a nagyböjt, mely a felkészülés, a 
lelki és testi megtisztulás ideje, hamvazószerdától húsvét vasár-
napjáig tart. Böjt idején csak kenyeret, zöldséget és gyümölcsöt 
szabad enni. Majd húsvéthétfőn a magyar szokás szerint sonka, 
főtt tojás és húsvéti kalács kerül az asztalra. Ekkor felelevenedik 
a természet ünnepe is: a férfiak locsolkodni indulnak, amiért 
cserébe hímes tojást kapnak a hölgyektől. A locsolkodás szo-
kásának a víz megtisztító erejébe vetett hit az alapja. A tojás 
ősi termékenységi jelkép, a kereszténységben a feltámadás 
szimbóluma is. 

A húsvéti bárány jelképének eredete szintén bibliai: a zsidók bárányt 
áldoztak Istennek, bárányvérrel kenték be házuk ajtaját, így a ha-
lál angyala elkerülte őket az egyiptomi rabság évei alatt. Jézus 
kereszthalála is az áldozatot hordozza magában, hiszen halála ál-
tal váltotta meg az emberiséget.
A húsvéti nyúl a Mikuláshoz hasonlóan a gyermekfolklór része: a 
gyermekek hisznek a húsvéti nyúlban, amely ajándékot hoz nekik. 
Magyar húsvéti szimbólum a barkaág is, melynek bajelhárító, gyó-
gyító szerepet tulajdonítottak. A mediterrán országokban ilyenkor 
pálmaágat vagy olajágat szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis 
Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az emberek pálmaágat tartottak a 
kezükben, mely azóta a békesség szimbóluma is. 

Húsvéti tojás 
A tojás a termékenység ősi jelképe: karcolt tojásokat 

már a honfoglalás előtti időkből is találtak. Kevesen tudják 
viszont, hogy eredetileg temetkezési célokat szolgált a hímes 

tojás, az ábrák mágikus jelentéssel bírtak, egyes kutatók 
szerint Jézus sírjába is helyeztek jelölt tojásokat. A tojás a 
paraszti hagyományban a tavasz ébredésével függ össze. 

Télen nem tojtak a tyúkok, az első tavaszi tojások 
közé tartoznak a húsvétiak, melyek a ter-

mészet megújulását is jelzik. 
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Ilyenkor, tavasszal mindig meghökkent, amikor a kerti 
munkák közül a legfontosabbat, a gyümölcsfák vagy a 
szőlő metszését látom. Szorgos, hozzáértő kezek végzik 
ezt a nem mindennapi, nehéz munkát. Szekérszámra 
gyűlik össze a sok levágott gally és venyige. Rombolás-
nak, pazarlásnak tűnik ez a munka.
De azt mindenki tudja, hogy ez csak látszat. Hogy a 
gyümölcsfa, vagy a szőlő jó termést hozzon, ehhez 
nélkülözhetetlen az ilyen látszólagos rombolás, mint a 
metszés. 
Így érvényes ez az emberre is. Az ember faragja, alakítja 
önmagát, gyógyítja a vágások okozta sebeket, hogy 
Istennek tetsző, gyümölcsöző termést hozzon. A lelki 
élet terén ennek a „metszésnek”, önmagunk alakításának 
az ideje érkezett el a bűnbánati idővel.
Idén március 9-én, hamvazószerdával vette kezdetét az a 
40 napig tartó időszak, amelyet nagyböjtnek nevezünk. 
E napon a katolikus egyház egy rövid szertartás kere-
tében hamut szentel (az előző év virágvasárnapján 
megáldott barkaág hamuja), mellyel a szentmise végén 
kereszt alakban megjelöli hívei homlokát, miközben a 
pap a következő figyelmeztetést mondja: „Emlékezz em-
ber, hogy porból vagy és porrá leszel! ”
Igen. Ez a halál, az elmúlás gondolata, melyre nagyon 
ritkán gondolunk.
Bár a mindennapi élet pörgése nem engedi, hogy e 
gondolattal is foglalkozzunk – a nagyböjti időszak erre 
is szeretne bennünket felkészíteni.                                                        
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A „metszés” ideje

„Emlékezz ember, hogy porból 
vagy és porrá leszel!”

A nagyböjtnek két fontos eleme van. Az egyik maga a böjt. A katolikus egyház a nagy-
böjt bűnbánati fegyelmét a következőképpen határozza meg: „péntekenként 14 éves 
kortól nem eszünk húst, hamvazószerdán és nagypénteken (április 22.) szigorú böjtöt 
tartunk, vagyis húst nem eszünk, csak háromszor étkezünk és egyszer lakunk jól. Ennek 
megtartása a 14–60 év közöttiek számára kötelező! A betegek természetesen fel vannak 
mentve a testi böjtölés alól.”
Valljuk meg, amikor böjtről, böjtölésről esik szó, többen az egyházak (vallások) megkö-
vesedett, régi hagyományaira gondolnak, amelyek csak szigorú előírásokat, tiltásokat 
tartalmaztak.
Én a böjt szó helyett szívesen használom még az önfegyelmezés kifejezést, mivel az előbbit 
inkább az ételre és italra értjük, míg az utóbbi jóval tágabb lehetőségeket kínál nekünk.
Mindennapi életünkben ezzel a bizonyos önfegyelmezés lehetőségével gyakran 
kell éljünk. Az iskolás gyerek pl. bármennyire is szeretne játszani, számítógépezni 
stb. tudja, hogy neki a másnapi órákra kell készülnie, ezért egy számára talán kel-
lemesebb dologról le kell mondania, fegyelmeznie kell magát. Ha ezt esetleg még-
sem tenné, a szülőnek kell figyelmeztetnie a kötelességére. Ha egy másik társunk  
„beszól” nekünk, ugye hogy egy pillanatra megtorpanunk és gyorsan átgondoljuk 
válaszunkat? Ha nem ezt tesszük, valószínű, hogy meglesz a következménye. (Ezt 
talán már a tapasztalat is mondatja velünk.) Vagy: a sportolók még ennél is tudato-
sabban szervezik meg mindennapi életüket és életvitelüket, hiszen szeretnének mi-
nél jobb eredményt produkálni. Ehhez viszont rengeteg lemondás, fáradtság, önfe-
gyelmezés árán juthatnak. S megéri? Minden bizonnyal, hiszen jobbak, kitűnőbbek 
szeretnének lenni vetélytársaiknál, no meg számunkra is kiváló példa lehet kitartó 
munkájuk gyümölcse.
Munkahely, bevásárlás, utazás, pihenés, sorban állás… s még lehetne tovább is folytatni.
Ha egy picit is odafigyelnénk, többször élnénk az önfegyelmezés lehetőségével, ha 
többi embertársunk gondját, baját segítő szándékkal kezelnénk, nemde más lenne 
környezetünk? Vajon nem éreznénk jobban magunkat ebben a világban? Egy magát 
kereszténynek (Krisztus követőnek) valló embernek nincs feladata?  Neki nem kell ál-
dozatot hozni? Neki nem kell fegyelmeznie magát? De igen. Sőt nekünk kell(ene) példát 
mutatnunk arra, hogy a lemondás, az önfegyelmezés révén mi magunk is bővebb ter-
mést tudunk hozni.
A nagyböjt ugyanakkor a bűnbánat tartásának az ideje is. Ezt talán még nehezebb 
megtenni, mint az előzőt. Hiszen ekkor az embernek magával, gondolataival, cseleke-
deteivel, esetleg mulasztásaival kell foglalkoznia. Lelkiismeret-vizsgálat. Még hogy én 
hibát követtem el? Én mulasztottam? De hát a szomszédom, a barátom még súlyo-
sabb hibát követett el! A kollégám rendszeresen elkésik, esetleg hanyag munkát vé-
gez. Figyelmetlen, nemtörődöm. Én viszont… A történetet talán mindannyian ismer-
jük. Emberi gyarlóságaink közé tartozik, hogy a másik embert állítjuk magunk mellé 
mércének! Pedig a mérce a tízparancsolat, melyet még anno az Isten adott Mózesnek 
ott, a Hóreb hegyén!
Ha igazán magunkba szeretnénk nézni, akkor egy kis csendet kell magunk köré vará-
zsolnunk. Kispap koromban a bazilika egyik kiváló orgonistája gyakran mondogatta: 
„Fiúk! Ha egyszer papok lesztek, a szentmise elején tartsatok hosszabb bűnbánati csen-
det. Az embernek rövid idő alatt először is csak a jó cselekedetei jutnak eszébe. Egy idő 
elmúltával viszont már a hibáival is foglalkoznia kell.”  Mennyire igaza volt.
Észrevettük már, hogy mily gyakran csak „zsongó” környezetben érezzük jól magunkat? 
Vajon mi lehet az oka? Ha telefonálunk, olvasunk, esetleg levelet írunk ugyan miért  „kell” 
a csend? Mert szeretnénk teljesen odafigyelni arra, amit teszünk, akihez beszélünk.
Csupán magunkra nem akarunk odafigyelni? Saját magunkkal nem akarunk foglalkoz-
ni? Ugyan miért? S aztán az Isten ügye! Vele is rendezni illenék régi, megkopott kapcso-
latunkat. Vajon mi az én életem célja és értelme? Elgondolkodtunk már ezen?
Itt a metszés ideje. Használjuk ki ezt a kivételes lehetőséget, hogy bő termést hozva tud-
juk majd ünnepelni Megváltónk feltámadásának ünnepét, a húsvétot. 

H.M.
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Johnny utolsó megbízatása
Februárban ismét fellépett Tökölön az Utca-szak Színház, akik most a 
Johnny utolsó megbízatása című darabot adták elő. Az előadás, bár 
történeti elemeit a valóságból veszi (droghasználat, erőszak, korrup-
ció), nem a dokumentum drámaiságával, hanem szürreális szemlé-
lettel közelíti meg a bűn fogalmát. Az előadás a deviancián, a bűnön 
keresztül érinti meg az embert foglalkoztató témákat: Mi az élet ér-
telme? Mi az ember szerepe a földi életben? Ho-
gyan őrizhetjük meg önmagunkat egy rosszul 
felépített társadalomban? Lehetünk-e önma-
gunk? Mi az erkölcsösség? Miért cselekszik valaki 
aljas módon? A darab szerethető karaktereiből 
hogyan válik bűnelkövető és az ellenszenvesből 
áldozat?
A darab a droghasználatra épül, amelynek súlyos, 
embert és környezetét romboló következmé-
nyeit nyersen és objektíven tárja fel. 
Az előadást 84 fogvatartott nézte végig. A darab 
által felvetett témák megértését és feldolgozását 
az előadást követő beszélgetés is segítette, melyet 
a fiatalkorú fogvatartottak mintegy 20 fős csoportjával folytatott az a 
szociálpedagógus szakember, aki heti rendszerességgel tart szabadu-
lásra felkészítő, segítő csoportfoglalkozásokat az intézetben.

Váltó-sáv a beilleszkedésért
A Váltó-sáv Alapítvány ősszel meghirdetett „Befogadjuk őket?” 
című  pályázatára 207 pályamű érkezett, 26 büntetés-végrehajtási 
intézetből. A fogvatartottak számára 4 kategóriában meghirdetett 
képzőművészeti pályázatra készült alkotásokat kiállításon mutatják 
be a nagyközönségnek áprilisban. Az alapítvány emellett továbbra 
is várja a fogvatartottak és szabadultak hozzátartozóit a Hozzátar-
tozó Csoport nevű programra, mely minden hónap utolsó pén-
tekén, 18.00–20.00 óra között tartanak. A csoportban lehetőség van 
a hozzátartozók (szülők, házastárs, barát, barátnő stb.) kérdéseinek, 
problémáinak és örömeinek megbeszélésére, megvitatására.
A Váltó-sáv Alapítvány országosan működő civilszervezet, amely a 
fogvatartottak és a szabadultak (elsősorban fiatalok, 16–35 évesek) 
társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatására jött 
létre, tevékenységük lényege a folyamatos (utó)gondozás és a civil 
támogatórendszer, levélcímük: 1085 Budapest, Pál u. 2. 

Sakkszimultán Szombathelyen 
Mélyen gondolkodóba estek a szombathelyi intézet fogvatartott-
jai, amikor Kiss Attila nemzetközi sakknagymesterrel, a Haladás VSE 
versenyzőjével játszottak szimultán partit.

                                                 Börtönújság            2011. MÁRCIUSBörtönélet

Farsangi Ki mit tud? Tökölön
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézete 115 általános iskolás tanuló részvé-
telével rendezte meg február végén a farsangi vetélkedőt. Az iskolában 
tanító oktatók nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a felkészí-
tésbe: maszkokat, álarcokat hoztak a fellépőknek, és segédkeztek a 
táncprodukciók és szavalatok létrehozásában is.
A zenei programban a nagy sikerű december 22-ei Rap-Faktor 
versenyen is szereplő Kiss László és Babai Valentin adtak elő rap-
feldolgozásokat. A farsangi vetélkedőt közös éneklés zárta: a 28 
versenyző az egyik felkészítő tanár, Rita néni vezetésével elénekelte 
a Szállj el kismadár és a Börtön ablakában… című dalt, végül fel-
hangzott a Cigány himnusz is. A zsűri összetételének különleges-
sége volt, hogy a személyi állomány mellett helyet kapott benne 
Rozsmann Gábor fiatalkorú fogvatartott, a diákönkormányzat tagja 
is. Az első helyezettek oklevelet kaptak, de a közönség lelkes tap-
sából minden fellépőnek bőven kijutott.

8
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Kishírek a nagyvilágból

Vadlovak a börtönben
Nevada állam 26 millió hektárja 40 ezer vad musztángnak és szamárnak ad 
otthont – jóval többnek, mint amennyit a terület el tud tartani. Ezért az-
tán az illetékes hatóságok mindent megtesznek, hogy az ideális 12 ezerre 
csökkentsék a vadon élő állatok számát. Ennek egyik eszközeként egy kü-
lönleges programot indítottak útjára: az elítéltek segítségével törik be a 
befogott állatok egy részét.
Egy szilaj, szabadsághoz szokott vadló megszelídítése minimum négy 
hónapos kemény munka. Miközben a vad musztángok kezessé válnak,  a 
velük foglalkozó fegyencek zabolátlan természete is jámborodik. „Nagyon 
türelmetlen voltam, mikor idekerültem. Könnyen elvesztettem a fejem, ez 
is az egyik fő oka annak, hogy a végén börtönben kötöttem ki” – meséli az 
egyik rab, akit fegyveres támadásért ítéltek el. A férfi állítja, a lovakkal való 
munka jót tesz neki, megtanítja kordában tartani az indulatait.
A hatóságok nem is titkolják, hogy a program bevitele a börtön falai közé töb-
bek közt az elítéltekben való pozitív változások elősegítését célozta, hiszen 
mint azt az egyik fegyőr megfogalmazta: „Mikor valaki idekerül, az a célunk, 
hogy adjunk neki valamit, szeretnénk, ha jobb emberként térne vissza a 
társadalomba, és úgy vélem, ez a program el is éri ezt a hatást.” A nevadai 
börtön falai között tehát tulajdonképpen lovasterápia folyik, csak éppen nem 
kezes, hanem vad hátasokkal. A metódus egyébként nem ismeretlen fogalom 
a lelki problémák és viselkedészavarok gyógyításában, a módszert már a világ 
számos pontján alkalmazzák, lovakkal, kutyákkal és más fajokkal is.

Felesége főztje lett a veszte
Egy olasz férfi több mint tíz éve kerülte el sikeresen a rendőröket, vesztére 
azonban nem tudott ellenállni neje lasagnéjának. Giancarlo Sabatinit ko-
kaincsempészetért három év nyolc hónap letöltendő szabadságvesztésre 
ítélték 2000-ben. A férfi azonban megszökött, és a hatóságok azóta nem 
lelték a nyomát – egészen mostanáig. Egy névtelen telefonálótól ugyan-
is a napokban tippet kaptak, hogy kövessék Sabatini feleségét és lányát, 
mert a férfi még mindig kapcsolatban van velük. A rendőrök, miután na-
pokig hiába figyelték a feleség lakását, végül arra figyeltek fel, hogy Sa-
batini lánya kedden egy hatalmas adag lasagnét cipelve kilép édesanyja 
lakásából, és feltűnően vidám hangulatban saját otthona felé veszi az irányt. 
A rendőrök követték, majd rátörték a hölgyre az ajtót – és a konyhában 
megtalálták a lasagnét falatozó Sabatinit. A hatóságok szerint Sabatini egye-
nesen Belgiumból utazott haza felesége nagyböjt előtti lakomája miatt.  

  Jómadárlesen
Hatvanegy elítélt is részt vett a világ legnépesebb 
madármegfigyelésén Nagy-Britanniában. A „jóma-
dárles” célja, hogy minél több rab kezdjen érdeklődni 
a természet iránt. 61 elítélt önként jelentkezett, 
legtöbben a kirklevingtoni börtönből érdeklődtek a 
madárles iránt. A rabok szigorú ellenőrzés mellett 
kétcsöves messzelátóval figyelhetik meg a madarakat. 
A Nagy kerti madárles (The Big Garden Birdwatch) 
nevű akció a hetvenes években kezdődött, mára már 
félmillióan vesznek részt benne.

Felolvasási rekord 
Karl May börtöncellájában

A világ leghosszabb felolvasásának rekordját 
szeretnék felállítani német egyetemisták Karl May 
(1842–1912) műveinek felolvasásával a német író 
egykori mitweidai zárkájában. Gyerekkori kedven-
ceink, Winnetou és Old Shatterhand karakterének 
megalkotója 1870-ben 51 napot töltött vizsgálati 
fogságban, majd csalás és lopás miatt négy év 
szabadságvesztésre ítélték és áthelyezték a fegy-
házba.
Az 51 napos felolvasási rekordkísérlet tervét Lud-
wig Hilmer médiakutató eszelte ki, aki gyermekkora 
óta rajong May kalandregényeiért. A tervek szerint 
tanítványainak egy csoportjával felváltva olvassák 
fel a cellában May életművét.
A projekt szervezői eredetileg 44 nappal számoltak, 
a bambergi Karl May Kiadóval felvéve a kapcsolatot 
azonban kiderült, összesen 55 napra lenne szük-
ség a teljes életmű felolvasásához. Néhány „gyors-
olvasó” viszont segíthet az 51 napos terv megvaló-
sításában.
A diákok színészeket, politikusokat, írókat és egyéb 
közismert személyeket is szeretnének megnyerni 
rekordkísérletüknek. A zárkában eltöltött órákról 
az interneten is követhető lesz az élő közvetítés.
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ElKEZdődöTT AZ IdEI SPoRTIdéNy

Talmácsi Gábor február végén jelentette be, hogy nem indul az idei 
gyorsaságimotoros világbajnokságon. A 2007-ben 125-ös kategóriá-
ban világbajnoki címet szerző versenyző azzal indokolta döntését, 
hogy mentálisan belefáradt a csapatkeresésbe. Az elmúlt három 
évben technikai problémák sora és baleset is hátráltatta Talmát. 
A 2010-es idényt követően az Antonio Banderas-csapathoz igazolt, 
de az istálló visszalépett az indulástól.  Ezt követően több teszten 
is részt vett, azonban az utolsó pillanatban lezajlott tárgyalások is 
eredménytelenül zárultak. „Az elmúlt időszak nehézségei túlságo-
san sokat kivettek belőlem mentálisan és lelkileg egyaránt, és bár 
fizikailag folyamatosan készültem, mégsem érzem magam készen az 
idei vb-re” – mondta Talmácsi. 

Kézilabda
Nem unatkozhattak a kézilabda szerelmesei az elmúlt hónapokban. 
Decemberben a dán–norvég közös rendezésű női Európa-bajnok-
sággal búcsúzott a 2010-es év, 2011-et pedig a januári, Svédország-
ban lezajlott férfi kézilabda-világbajnokság nyitotta. Klubszinten 
pedig több csapatunk is érdekelt még a nemzetközi kupákban.
A hölgyek versenyén nemzeti együttesünk a csalódást keltő tizedik 
helyen végzett, pedig Mátéfi Eszter tanítványai számára jól indult 
az Eb. Második helyen jutottunk a középdöntőbe, ahol azonban az 
ukrán válogatott elleni szerény egygólos győzelmet két váratlanul 
nagyarányú kudarc követte.
Nem jó előjelekkel kezdte világbajnoki szereplését férfiválogatot-
tunk sem. A felkészülést számos sérülés, valamint a csapat egykori 
vezére, Nagy László körüli mizéria is nehezítette. A körülmények el-
lenére a Mocsai-csapat csoportmásodikként jutott tovább, majd a 
középdöntőben Németországot legyőzve kiharcolta a lehetőséget, 
hogy megküzdjön az olimpiai selejtezőt érő hetedik helyért. Len-
gyelország ellen háromgólos győzelmet arattunk, így reményked-
hetünk az olimpiai részvételben.
Ami a hazai klubokat illeti, a hölgyeknél a Győr már biztosította 
helyét a Bajnokok Ligája legjobb négy csapata közé, a férfiaknál a 
Szeged és a Veszprém is bejutott a BL nyolcaddöntőjébe.

Forma–1 
A csapatok már maguk mögött tudják a tesztek jelentős részét, az új 
autókról is lehullt a lepel, azonban a szezonkezdetet két esemény is 
beárnyékolja.
Február elején a Renault-csapat lengyel pilótája, Robert Kubica súlyos 
sérülést szenvedett egy raliversenyen, életveszélyes sérülésekkel szál-
lították kórházba. Kérdéses, hogy újra a volán mögé ülhet-e.
Az arab szigetországban kialakult politikai helyzet miatt a futam 
rendezői elhalasztották a Bahreini Nagydíjat, így a világbajnokság 
nem március 13-án, hanem két héttel később, 27-én rajtolt az Auszt-
rál Nagydíjjal.

Madár készül
Erdei Zsolt teljes erőbedobással készül, hogy a legjobb formában 
legyen, amikor ismét a ringbe szólítják. Madár jelenleg Ausztriá-
ban edzőtáborozik, munkáját ismét Fritz Sdunek segíti. A következő 
mérkőzés részletei még nem ismertek, az azonban valószínű, hogy 
az itthon és Tirolban elkezdett felkészülést az Egyesült Államokban 
folytatja. „Élvezem az edzőtábort, és bár néha fáradtnak érzem ma-
gam, nagyon motivált vagyok. A reggeli futások alatt a környező he-
gyek csodás látványa üdítően hat rám. A családom viszont rendkívül 
hiányzik” – nyilatkozta Erdei.

Sövény Hunor

Talma nem áll rajthoz az idei szezonban, a női kézisek Európa-bajnokságon, a férfiak világbajnokságon mu-
tatták meg magukat. Kiosztották az Aranylabdát, hamarosan indul a Forma–1 idei szezonja, Madár újabb cím-
védésre készül. Összefoglaltuk az év elejének legfontosabb sporteseményeit.

Messié az Aranylabda
2009 után ismét az argentin klasz-
szis, Lionel Messi nyerte el a világ 
legjobbjának járó díjat. Messi a 
szavazatok közel negyedét kapta 
meg a zsűritől, megelőzve ezzel 
csapattársait, Iniestát és Xavit. A 
fiatal klasszis a hatodik olyan já-
tékos, aki megvédte címét.
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Jogi kérdezz-felelek

Börtönjogi sorozatunkat folytatva cikkünkben a bün-
tetőjogi ítélkezés egy szeletét, a halmazatot és az 
összbüntetést járjuk körbe.

Mit jelent, hogy halmazati büntetést kaptam?
Ha valaki több bűncselekményt követ el, és azokat egyszerre, egy 
eljárásban bírálja el a bíróság, akkor a több bűncselekményért 
egy büntetést fog kapni, mely több lesz, mint az egyes bűn-
cselekményekért járó büntetés, de kevesebb, mintha az összes 
büntetést összeadnák. 

Mit jelent az összbüntetés?
Ha valaki több bűncselekményt követ el, és azokat nem egy eljárás-
ban bírálják el, például bíróság elé áll Szombathelyen, Veszprémben, 
Pécsett, és mindenhol szabadságvesztésre ítélik, de egyik sem élet-
fogytiglani, akkor nem kell egymás után mindhármat leülnie, hanem 
azokat a bíróság egyetlen büntetésbe foglalja, és „utólag” szabja ki 
a több cselekményért járó egyetlen büntetést, ezt nevezik összbün-
tetésnek.

Miért várja mindenki az összbüntetést?
Azért, mert az jóval kevesebb lesz, mintha mindegyik szabadságvesz-
tést egymás után le kéne ülni.

Mindenki kaphat összbüntetést?
Nem, vannak törvényi feltételek. Ha bármelyik büntetés életfogy-
tiglani, akkor kizárt, de akkor is, ha a legkorábban hozott ítélet 
jogerőre emelkedése után követte el azt a bűncselekményt, amiért 
újra szabadságvesztést kapott. Ilyenkor nem vonják össze a bünte-
téseket, hanem sorban le kell ülni az összeset. Itt gyakorlatilag arról 
van szó, hogy ha valaki a bűnöző életmód közben lebukott, több 
büntetőeljárás is indult ellene, de időközben újabb bűncselekményt 
nem követett el, akkor jár ez a törvényi kedvezmény.

Kitől kell kérni az összbüntetést?
Nem kell kérni, az jár. Ha fennállnak a törvényi feltételek, akkor a 
bíróságnak a jogerősen kiszabott szabadságvesztéseket kötelező 
összbüntetésbe foglalnia.

A felfüggesztettet is beszámítják?
Nem. Csak a végrehajtandókat lehet összbüntetésbe foglalni, de 
azokból is csak azt, amit éppen tölt, vagy később fog. Elképzelhető 
azonban, hogy a felfüggesztett végrehajtását utólag elrendelik, 
ilyenkor már az is összbüntetésbe foglalható.

Ha a pénzbüntetést nem fizetem ki, vagy a közérdekű 
munkát nem végzem el, és szabadságvesztésre változ-
tatják, az összbüntetésbe foglalható?
Nem, a törvény ezt kizárja.

Mennyi lesz az összbüntetés?
A bíróságnak az összbüntetést úgy kell kiszabnia, hogy több le-
gyen, mint a kiszabott szabadságvesztések közül a leghosszabb, de 
ne legyen több mint az összes egyben. Például, ha valaki egy 3 éves 
ítéletet tölt, de végrehajtásra vár egy 5 és egy 8 éves ítélet is,akkor 
összbüntetés nélkül, „csontra” 16 évet ül. Ha fennállnak a feltételek 
és összbüntetést kap, akkor az biztos, hogy 8 évnél hosszabb lesz, 
de nem fogja elérni a 16 évet. 

Összbüntetésből is van feltételes szabadság?
Természetesen. Ilyenkor ennek alapján számolják ki azt az időt, 
amikor a fogvatartott a büntetés-végrehajtási bíró elé kerül, aki dönt 
a feltételesre bocsátásról vagy annak elutasításáról. 

Mi van akkor, ha az egyik büntetésem fegyház, de a többi 
börtön? Ilyenkor az összbüntetésben milyen fokozatot 
fogok kapni? 
Az összbüntetést abban a fokozatban kell végrehajtani, amelyik a 
legszigorúbb. Ha azonban a végrehajtási fokozat így túlságosan nagy 
hátrányt jelentene – mert például van 8 év börtöne és 2 év fegyháza –,
akkor eggyel enyhébb fokozat állapítható meg.

(Sorozatunkat a következő számban folytatjuk.)
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Tudta-e?
• Húsvéti összeállításunkhoz, a pápa boldoggá ava-

tásához kapcsolódik az a hír, hogy a Vatikán is beveti ko-
runk népszerű eszközét, és él az ismert közösségi por-
tál, a Facebook kínálta kommunikációs lehetőségekkel: 
az internetes oldalon is lehet majd követni II. János Pál 
boldoggá avatását. A Vatikán külön oldalt szentel a cere-
móniának a közösségi portálon, ahol az élő közvetítés 
mellett a hívők megnézhetik János Pál huszonhét éven 
át tartó pápaságának fontosabb pillanatait is. 

•  Mikor van húsvét?
 Húsvét ünnepének dátuma évről évre változik.A 

dátum kiszámítása március 21-éhez, a tavaszi napéj-
egyenlőséghez kötődik. Húsvét ünnepe az 1582-ből 
származó egyházi szabályzat szerint a március 21-ét 
követő holdtölte utáni első vasárnapra esik, a ciklusnak 
megfelelően március 22-e és április 25-e közé.

Sudoku

Az oldal a rejtvénybirodalom.hu hozzájárulásával készült.

1 5 7 9
1 8 5

4 3
3 5 4

8 3
7 1 2

4 9
6 3 2

5 8 3 6
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3.
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UTÁNOZVA
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ORSZÁG
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FA-
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JELZÉS

GÉP-
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AZ ELEJÉN!

LÉG-
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FOLYÓJA

KERTI
SZERSZÁM

HUN
HATÁROK!

ROVAR-
CSAPAT

IDŐ JELE

O Z AMPER

Danielle Steel gondolata

Napjaink egyik legolvasottabb írónője Danielle 
Steel. Könyveiből világszerte 560 milliónyi példányt 
nyomtattak, minden könyve bestseller lett.

Egyik mondása:

Rejtvényünkben Danielle Steel egy másik 
gondolatát rejtettük el.

„Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk,
nem pedig, hogy elítéljük egymást.”
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Egy ügyvéd és egy mérnök üdül a Bahamákon. Azt mondja az ügyvéd: 
– Képzelje, a múltkor kigyulladt a házam, elégett mindenem, de a bizto-
sító fizetett mindent, abból vagyok most itt. 
A mérnök: 
– Én is így jártam, de nekem az árvíz öntötte el a házam. A biztosító 
nekem is fizetett mindent. 
Az ügyvéd elgondolkozik, majd megkérdi: 
– Ez se rossz. De áruld már el, hogy csináltad az árvizet?

– Vádlott, bűnösnek érzi magát? 
– Bocsánat, bíró úr, de még nem hallottam, mennyit tudnak a tanúk.
 
– Tanú, maga látta, hogy a vádlott és a sértett székkel támadt egymásra? 
– Láttam, bíró úr. 
– És miért nem avatkozott közbe? 
– Bíró úr, kérem, nem volt több szék a kocsmában.

Egy nő felhívja az ügyvédjét, hogy tanácsot kérjen tőle.
– Szeretném megtudni, hogy igényelhetek-e kártérítést egy bizonyos 
ügyben. Hallottam róla, ügyvéd úr, hogy volt, aki beperelt egy cigaret-
tagyártó céget, mert tüdőrákot kapott. És van, aki pert indít a McDonalds 
ellen, mert elhízott.
– Igen, hölgyem. És az ön esete melyikhez kapcsolódik?
– Egyikhez sem. Én arra vagyok kíváncsi, hogy perelhetem-e a Budweisert 
a sok ronda pasi miatt, akikkel összejöttem.
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