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Június 2-án másodszor rendezték meg a ritmusokra vívott 
viadalt, a Liszt Ferenc Zenei Fesztivált Tökölön, a Fiatal-
korúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. Tizenöt bün-
tetés-végrehajtási intézet csapata készült arra, hogy le-
győzze a tavalyi nyertes Szeged együttesét.
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Tisztelt Olvasók!

A váci intézetben néhány volt drogos fogvatartott Cet
li címmel dokumentumfilmet forgatott, mellyel har-
madikok lettek a BRFK drogellenes pályázatán. A film 
kapcsán sok minden más is szóba került az interjúban.
Idén is elmentünk Tökölre, ahol második alkalommal 
rendezték meg a Liszt Ferenc Zenei Börtönfesztivált, 
képes összefoglalónk ízelítőt ad a fesztivál hangula-
tából. Tökölön járt Kunkli Tivadar harcművész is, ott vol-
tunk élménybeszámolóján.
Ünnep rovatunkban a pünkösdi ünnepkör eredetét és a 
hozzá kapcsolódó népszokásokat mutatjuk be.
Ha már az egész világ figyelemmel kísérte, mi sem 
maradhattunk le Vilmos és Kate esküvőjéről, összeál-
lításunkban a királyi frigy legérdekesebb pillanatait 
olvashatják. Sportrovatunkban az elmúlt időszak leg-
fontosabb eseményeiből mérkőzéseiből válogattunk. 

Kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség!
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Az édesanyákat köszöntötték
Május első vasárnapja az édesanyáké, és nem feledkeztek meg róluk 
a börtönökben sem. Kalocsán a Nagyasszonyunk Katolikus Intéz-
mény 2. osztályos tanulói énekeltek és szavaltak, kedves műsoruk 
ötven fogvatartott anyának és nagymamának szerzett felejthetetlen 
örömet, a műsor végén pedig minden kisdiák egy fogvatartottak által 
készített díszpárnát kapott ajándékba. A Váci Fegyház és Börtönben 
a jó magaviseletű, munkahelyükön kimagasló teljesítményt nyújtó, 
tanulmányaikat átlag felett folytató fogvatartottak műsorral, virág-
gal köszönthették a jeles napon hozzátartozóikat. A Hajdú-Bihar 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben az ünnep alkalmából láto-
gatófogadással egybekötött ünnepi műsorral, versekkel köszöntötték 
az édesanyákat. A Budapesti Fegyház és Börtön is lehetőséget adott 
néhány fogvatartottnak, hogy az anyák napi műsoros köszöntő után 
a szokásosnál hosszabb beszélőn találkozhassanak édesanyjukkal. A 
beléptetésre várakozva egy édesanya megható vallomást tett: „Nem 
szégyellem, a fiam tényleg bűnöző, de akkor is a fiam. Hát ki máshoz 
fordulhatna vigaszért, megértésért, ha nem az anyjához. Mátészal-
kától is messzebbről vonatoztam ide, hogy magamhoz ölelhessem 
anyák napján” – mesélte.

Egészségnap és koncert
Debrecenben
A debreceni intézetben megrendezett egészségnapon a fogva-
tartottak a személyi állománnyal együtt ismerkedtek a hepatitis C 
vírusfertőzés veszélyeivel, majd szűrésen is részt vettek. A figyelem-
keltés azért is fontos, mert a hepatitis C súlyos májbetegséget okoz,  
nagyon sok esetben alakul ki idült májgyulladás, ami kezelés nélkül 
májzsugorodáshoz, illetve májrákhoz vezethet. Sokszor a vírussal 
fertőzöttek nem is tudják magukról, hogy betegek, mivel a kialakult 
krónikus májgyulladás évekig tünetmentes maradhat. A betegség 
tetoválással, testékszerekkel is terjed.
Debrecenben a Jazz Five koncertjét is élvezhették: a Nemzetközi 
Börtönmisszió Imahetének záró műsoraként Mészáros Barna lelkész 
szervezésében megrendezett koncert a fogvatartottakat hosszú 
hetekre szóló élménnyel ajándékozta meg.

Rabokat menekítettek 
a fegyházból
Egy börtöntűz megfékezését és az épületben rekedt rabok kisza-
badítását gyakorolták a katasztrófavédelem, a rendőrség és a bün-
tetés-végrehajtás szakemberei Sopronkőhidán. A szituáció szerint a 
fogvatartottak munkahelyén kaptak lángra a berendezések, emiatt 
egy teljes körletet kellett kiüríteni.
A négyes körletből menekítették ki a rabokat a sopronkőhidai fegy-
házban. A gyakorlat szerint a korábban textilüzemként működő 
műhelyépület gyulladt ki, több fogvatartott és börtönőr is bent 
rekedt. A gyakorlaton – ami végül rendben lezajlott – egy teljes kör-
letet ki kellett üríteni, 200 elítéltet helyeztek át. 
A sopronkőhidai fegyház 125 éves működése alatt még nem volt 
tűzeset. Az intézet vezetői szerint a börtön jelzőrendszere és fel-
szereltsége éles helyzetben is garantálja az elítéltek biztonságát és 
a szökésveszély elhárítását.

A börtönlelkészek segítőinek 
találkozója

Rendhagyó találkozó helyszíne 
volt a baracskai bv. intézet: az 
elmúlt tíz évben a börtönlelkész 
mellett segítő feladatokat ellátó, 
már szabadult fogvatartottak 
gyűltek össze közös hálaadó is-
tentiszteletre. Amikor bő tíz éve 
felállt a Börtönlelkészi Szolgálat, 
senki nem tudta igazán, hogy 
ez tulajdonképp mit is takar. 
Szénási Jonathan Sándor refor-

mátus lelkipásztort egy nevelő kereste meg azzal, hogy nem kellene-
e takarító a kápolnába. Ezután fokozatosan rajzolódott ki, mennyi más 
feladattal is meg lehetne bízni a segítőt. Mire szabadult, már annyira 
hiányzott a segítsége, hogy státusza megmaradt. A segítők munkájuk-
kal nemcsak másoknak, de maguknak is segítenek. A mostani baracs-
kai segítő, Gábor, a könnyű életet kereste, de végül börtönbe került. 
Bár korábban soha nem járt templomba, most arról tett bizonyságot, 
hogy itteni élményei komolyan átformálták gondolkodását. Ist
ván kint is kántor volt egy templomban. Egy másik intézetbe kellett 
bevonulnia, hogy közlekedési balesete miatt kapott büntetését letölt-
se. Amikor ott más fogvatartottaktól hallotta, hogy Baracskán milyen 
hitélet van, átkérte magát ebbe az intézetbe. A találkozón jelen voltak 
a börtönlelkészi szolgálatban résztvevő egyházak képviselői is.

Challenge Day Szekszárdon
A szekszárdi intézetben májusban tartottak sportvetélkedőt a 
Challenge Day program keretében. Az előzetesek és az elítéltek 
fekvőtámasz, felülés, fekve nyomás, húzódzkodás és guggolás 
versenyszámokban mérhették össze fizikai erőnlétüket.
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Pünkösd ünnepe 
Pünkösd az egyházi év harmadik és a tavaszi időszak fő ünnepe: a keresztények Jézus feltámadásának 
beteljesedését és a Szentlélek eljövetelét ünneplik ekkor. Az ünnep vallási tartalma mellett összegyűjtöttük 
a pünkösdhöz kötődő népszokásokat, hagyományokat is. Pünkösd napja a húsvétot követő ötvenedik nap, 
mely idén június 13-ára esik.
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Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, a húsvéthoz hasonlóan mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész, „ötvenedik” szóból ered. Ere-
detileg a zsidó nép ünnepe volt, előbb a befejezett aratást, később azt ünnepelték, hogy Mózes ekkor kapta Istentől a kőtáblákon a törvé-
nyeket. A keresztény ünnep ahhoz kötődik, hogy amikor Krisztus mennybemenetele után az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, 
hatalmas szélvihar támadt, s a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Péter apostol a történtek hatására prédikálni kezdett, 
melynek következtében megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösdöt ezért a keresztény egyház születésnapjának is tartják. 
A keresztények kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az ötvenedik napot, mely napon három fontos esemény is történt: a 
Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós 
munka kezdete. E nap dicséretére hangzik az ének:

„Ma teljessé lett a pünkösd ünnepe, alleluja; 
ma megjelent a Szentlélek az apostoloknak a tűzben, 
és karizmatikus ajándékokat osztott nekik; 
elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az igét, és tanítsák: 
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja.”

Komatál
A barátság megpecsételése. A komatál elfogadása a barátság el-
fogadását és megerősítését jelentette, aki elfogadta a barátságot, 
ugyanazt a tálat kaláccsal, süteménnyel, gyümölccsel megrakva, 
hímzett kendővel letakarva küldte vissza. 

Zöldág-járás, zöldág-hordás
A májusi pünkösdi időszak jelentős szertartása a zöld ágak házba vi-
tele. Az ablakokra, az ajtók fölé frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi 
termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a 

rontás és a boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem 
szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől is.  

Pünkösdi ételek
Pünkösdkor a parasztcsaládoknál is ünnepi ételek kerültek az asztalra. 
Nemcsak húsvétkor, hanem pünkösd napján is fogyasztottak bárányt, 
birkapörköltet. Mint termékenységi szimbólum, nem maradt el az 
asztalról a tojás sem, de a fonott kalács, a túrós lepény és a mákos 
kalács is kedvenc pünkösdi csemege. Az ételeket az ekkor virágzó, 
gyógyító hatású bodzából készült itallal öblítették le.

Pünkösdi király-választás
A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyességi versenyeken. Magyarországon a XVI. századtól kezdve vannak írásos nyomai a hagyo-
mánynak. A pünkösdi királyság nagy kiváltságokkal járt: a király egy évig uralkodott, azaz ő parancsolt a többi legénynek, a kocsmában ingyen 
ihatott és hivatalos volt minden lakodalomra, mulatságra.

A csíksomlyói búcsú
A Kárpát-medence közösségének kétségtelenül legnagyobb szakrális pünkösdi ün-
nepe a csíksomlyói búcsú. A búcsú történetének kezdete 1567-re nyúlik vissza, amikor 
a székelyek legyőzték János Zsigmond seregeit a Hargita Tolvaj-hágójánál. Ennek a 
győzelemnek emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, hogy pünkösd napján 
együtt várják a Szentlélek eljövetelét. Azóta minden évben több tízezren zarándokol-
nak el pünkösdkor a kegytemplomhoz, hogy Máriát dicsőítsék.

Pünkösdi népszokások 
A pünkösdhöz kötődő népszokásokban a keresztény elemek mellett megelevenednek 
az ősi, természeti ünnepek és hiedelmek is, melyek elsősorban a termékenységhez és 
a nászhoz kötődnek.
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Esküvő a Buckingham-palotában
Talán Lady Diana és Károly herceg esküvője óta nem volt olyan nagy a várakozás és a felhajtás, mint elsőszülött fiúk, 
a trónörökös William és Kate Middleton esküvőjén, április 29-én. Történelmet írnak, hiszen a jóképű trónörökös nem 
arisztokrata, hanem egy módos, de polgári származású lányt választott élete párjának. A londoniak az utcán, az ese-
ményből kimaradó milliárdok pedig a televízión keresztül követték a történteket.

A menyasszonyi 
ruha

Minden bizonnyal 
bevonul a divattörté-
netbe az az egyszerű 
vonalvezetésű, ám 
annál káprázatosabb, 
csipkés menyasszonyi 
ruha, melyet Sarah 
Burton brit designer 
közösen tervezett 
a divatiparban is jártas 
menyasszonnyal.

William (Vilmos) és Kate egy jótékonysági divatbemutatón figyelt fel egymásra még 2001-ben. Vilmos végül 
2010. október 20-án, egy kenyai nyaraláson jegyezte el kedvesét édesanyja, Diana hercegnő gyűrűjével. Az 
esküvő után a pár Észak-Walesbe költözik, ahol Vilmos helikopter-pilótaként szolgál a Királyi Légierőnél.
Az ifjú feleség, Catherine Middleton 1982-ben született egy középosztálybeli pár harmadik gyermekeként. 
Édesapja pilóta, édesanyja a British Airways légikisasszonya volt, most jól menő vállalkozásuk van. Kate a 
Marlborough College elvégzése után ment a St. Andrews Egyetemre, ahová a herceg is járt.
Vilmos is 1982-ben látta meg a napvilágot Károly walesi herceg és Diana hercegnő első fiaként. 2005-ben 
szerzett földrajz szakos diplomát a Saint Andrews Egyetemen. 2006-ban lépett be a brit hadseregbe, most a 
légierő kutató-mentő helikopter-pilótája. A hercegi allűröktől mentes, jóképű és sportos fiatalember úszik, 
pólózik, lovagol és focizik is.

Az esküvő
A pazar esküvőre a Westminster apátságban került sor, ahol 1900 prominens vendég előtt mondták ki az 
igent. Az apátsághoz a menyasszony édesapjával érkezett azzal a Rolls-Royce Phantom VI-ossal, mely 1977-
ben készült II. Erzsébet ezüstjubileuma alkalmából. Vilmos herceg öccsével és tanújával, Harry herceggel 
egy Bentley State Limousine-nal érkezett, ez az autó II. Erzsébet aranyjubileumára készült. Az esküvői szer-
tartás után a hintóké volt a főszerep: Vilmos herceg és neje az 1902-ben épített State Landau hintóval elin-
dult a Buckingham-palotába, a családtagok másik négy hintóval követték őket.
A templomi szertartásra 1900 vendég volt hivatalos, a Buckingham-palota 19 termében megtartott ál-
lófogadásra pedig 600 kiválasztottat hívtak meg. A vacsorával és retrodiszkóval egybekötött esti bulira, 
amelyet az örömapa, Károly rendezett a St. James-palotában, már csak 300-an kaptak meghívót. Azon sem 
lepődtünk meg, hogy a bohém hírében álló Harry afterpartit rendezett a még ezek után sem fáradóknak.
Házasságkötésüktől kezdve Vilmos a Cambridge hercege, felesége, akit az esküvő után a protokoll szerint 
már nem lehet polgári nevén hívni, a Cambridge hercegnője címet viseli, és mindkettőjüket megilleti a 
királyi fenség megszólítás.
Az esküvői költségek a hírek szerint 15 milliárd forintra rúgtak, igaz, ennek nagy részét a vendégek és az 
utcákon éljenzők biztosítása tette ki.

Magyar vendégek, magyar szálak
Egy magyar házaspár is kapott meghívót a palotában rendezett fogadásra: az erdélyi gróf Kálnoky Tibor 
és felesége, Anna. A házaspár évek óta jóban van Károllyal, de meghívásukban közrejátszhatott az is, hogy 
Károly támogatja az Európa egyik elszigetelt helyén végzett tevékenységüket, amelynek része a minőségi 
turisztikai szolgáltatások mellett a kulturális és természeti örökség védelme is. A brit trónörökössel ápolt 
barátságuknak az is alapot adhatott, hogy a brit királyi családnak van magyar felmenője is. Két évvel ezelőtt 
Károllyal együtt mentek Erdőszentgyörgyre, ahol felkeresték a walesi herceg magyar rokona, Rhédey Klaudia 
grófnő sírját. A XIX. század első felében élt hölgy ugyanis II. Erzsébet királynő ükanyja.

A pólócsapat nászajándéka
Az ifjú pár egy Catherine és egy William nevével hímzett, válogatottköpenyt kapott a magyar vízilabda-
válogatottól egy dedikált pekingi olimpiai csapatfotóval együtt. Vilmos herceg ugyanis rutinos pólós, egyetemista 
korában a brit egyetemi bajnokságban játszott, a magyar nemzeti csapat iránti rajongását pedig már többször 
kifejezte, sőt, egyszer magyarok segítségét kérte, hogy hozzájuthasson a magyar válogatott által dedikált labdához. 

Csók az erkélyen
A Buckingham-palota erkélyén először Diana és Károly csókolta meg 
egymást nyilvánosan. Legtöbben most is erre a pillanatra vártak, és aki 
így tett, nem csalódott: az első, bátortalan puszi után elcsattant az igazi 
hitvesi csók is több százezer éljenző brit és a tévénézők milliárdjai előtt, 
majd a brit légierő két gépe is megtette tiszteletkörét a palota felett.



Börtönélet
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Börtönlakók képei a Váltó-sáv kiállításán
Család, szabadság, szex és hit – leggyakrabban ezek a témák foglalkoztatják a fogvatartottakat a műveikből 
múlt héten nyílt kiállítás tanúsága szerint, ami a Váltó-sáv Alapítvány irodájában látható. Az alapítvány 2010-ben 
hirdetett pályázatot, melyre húsz intézetből több mint 200 mű érkezett.

A legsúlyosabb börtönártalom, ha a fogvatartottak tétlenségre 
vannak kárhoztatva – magyarázza Mészáros Mercédesz, a kiállítást 
szervező Váltó-sáv Alapítvány vezetője. Mutatja a cérnaképeket: 
„ez a műfaj a legnépszerűbb a börtönökben”. A cérnaszálakat 
aprólékos munkával kell rákanyarítani az előrajzolt papírra, majd 
ragasztóval rögzíteni. „Azt néztük, mennyire kreatív” – halljuk Bán
ki Ákos grafikustól a zsűrizés szempontjait. Ötödmagával válasz-
totta ki a beérkezett pályaművek közül a legjobbakat, volt mellette 
börtönpszichológus is. Meséli, maga is meglepődött attól, hogy 
mennyire jók a beérkezett művek. A festmények közül végül egy 
portré nyert, amely egy idős arcot ábrázol, széttöredezett hát-
tér előtt. A képet egy életfogytiglani börtönbüntetését töltő rab 
készítette Szegeden. Címe: Aki nem nyert bocsánatot. Csak talál-
gatni lehet, önarckép-e, netán istent vagy az áldozatot ábrázolja a 

portré. Vannak a megbánóképek, amelyek bemutatják, mi történt 
– ezek a főbb témák – mondja el Bánki Ákos. Más képeken mez-
telen nők pózolnak, és sok a hagyományos tájkép zöld dombokkal, 
felhőkkel. „Vágyképek” – magyarázza a grafikus. Sok a vallási indít-
tatású rajz is, látszik, hogy a hit fontos mozgatórugó a börtönben. 
Tipikus motívum még a gyermek, mivel a fogvatartottak szívesen 
örökítik meg szeretteiket. A fantasy is kedvelt téma volt, ezért kü-
lön sarokba gyűjtötték a szervezők a dagadó izmú hősöket. 
„A börtönből szabadulók társadalmi beilleszkedése így is nagyon 
nehéz” – magyarázza Mészáros Mercédesz. – „A börtönbüntetés 
letöltése után a legnagyobb kihívást a munkavállalás jelenti. Még 
a takarítói álláshoz is erkölcsi bizonyítványt kérnek” – magyarázza. 
A Váltó-sáv Alapítvány a szabadulók beilleszkedését segíti; céljuk, 
hogy küzdjenek az előítéletek ellen.

Aki legyőzte a Szörnyet
Hatalmas tapssal fogadták a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében Tökölön Kunkli Tivadart, a thaiboksz 
harcosát, aki a nála 100 kilogrammal nehezebb amerikai K1-es Bob Sapp-pet ütötte ki májusban. 

A tököli fogvatartottak közül száz fiatalkorú volt olyan szerencsés, hogy személyesen találkozhatott 
a sokak által példaképnek tekintett 47 éves, legendás harcossal, aki nagyon személyes hangnemben 
beszélt az összegyűlt fiatalokhoz. A fiatal thaiföldi srácok kitartását és akaraterejét hozta fel példa-
ként, akik már 8 évesen a ringben állnak, hiszen a küzdősport az egyetlen út, amivel ki tudnak törni a 
mélyszegénységből. Hangsúlyozta, hosszú és szenvedésekkel teli út vezet el mindenki számára céljai 
eléréséig, ahogyan az ő esetében is: „A Bob Sapp elleni két percért 40 évet szenvedtem!” – mondta.  
A kiváló harcos és edző arról próbálta a közönség soraiban ülő fiúkat meggyőzni, hogy a döntés és a 
lehetőség egyedül a saját kezükben van, a testük saját kincsük, amellyel elérhetik kitűzött céljaikat. 
Tivadar felhívta a figyelmüket arra is, hogy a tekintélyt nem az egymás ellen elkövetett erőszakkal 
kell kivívni, hanem kitartással és elszántsággal, ahogyan a testüket is edzeni szükséges.
Az előadás végén a fogvatartottak kérdezhettek is a bajnoktól.
– 391 meccsed között volt olyan, amikor azt érezted, hogy kutyaszorítóba kerültél?
– Volt egy mérkőzésem egy 90 kilós srác ellen, ahol nem úgy sikerült minden, ahogy tervez-
tem, így a vállamra érkeztünk, aminek következtében a bal vállam kiugrott. Természete-
sen folytattam a mérkőzést, leküzdve a fájdalmat, csak védekezni tudtam, miközben jól 
összevert, de kitartásomnak meglett az eredménye. Ellenfelem teljesen kifáradt, így végül 
ki tudtam ütni. Voltak mindig is jobb harcosok nálam, technikailag és erőnlétileg is, de 
fizikálisan egyik sem bírta. És ez már megint a felkészülésre vezethető vissza!
Tivadar búcsúzóul ajándékot is kapott a fogvatartottaktól, és megígérte, az ágya fölé 
teszi a képet. A találkozó után pedig így foglalta össze benyomásait: „Nagyon jó érzés 
volt, főleg az, amikor beléptem a terembe, és megláttak, rögtön elkezdtek tapsolni. Tudni 
kell rólam, hogy nagyon nem szeretek szerepelni, de amikor előrementem a fiatalok között, 
lúdbőrös lettem attól, ahogyan tapsoltak – ez elmondhatatlanul jó érzés volt.”
A világ- és Európa-bajnok a teremből kilépve még búcsúzóul annyit mondott a fiataloknak, közülük 
sokaknak reményt adva: „Életéről mindenki maga dönt, ezt higgyétek el nekem!”
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Anyám, magasak a falak, de jaj…
Június 2-án másodszor rendezték meg a ritmusokra vívott viadalt, a Liszt Ferenc Zenei Fesztivált Tökölön, a Fiatalko-
rúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. Tizenöt büntetés-végrehajtási intézet csapata készült arra, hogy legyőzze a 
tavalyi nyertes Szeged együttesét.

Érezhető volt a feszültség és az izgalom a beszélőben, amíg a csapatok a zsűrire és saját fellépésükre vártak. A zsűritagok érkezését nagy taps 
fogadta: idén is megtisztelte ezt a rendkívüli összefogással létrejött versenyt L. L. Junior, aki most Völgyi Zsuzsival és az Mc Hawer és a Tekknő két 
tagjával pontozta a produkciókat. 
A tököli szervezők Emiliót kérték fel zsűrielnöknek, az egész napos elfoglaltságot nem tudta vállalni, de eljött, hogy zenéjével buzdítsa a csa-
patokat. Legyetek lazák, no lámpaláz! Adott jó tanácsot és fergeteges előadása tényleg mindenkit magával ragadott, oldotta a feszültséget. 
Három dal után búcsúzott, megtudtuk az okát is: – a kórházba megyek, most tudom meg, hogy „fiam lesz vagy lányom”. Elengedtük.

I believe I can fly – Hiszem, hogy tudok repülni
Elkezdődik a verseny, elsőként a kecskeméti intézet Csurma névre 
hallgató együttese lép színpadra. Jó ritmusban zenélnek, előadásuk 
végén eléneklik a cigány himnuszt, mindenkinek megadva ezzel a 
kezdő sebességet.
A pálhalmai csapat következik, azon két csapat egyike a 15-ből, 
melyben hölgyek is szerepet kapnak. Igazi színpadi produkciót 
látunk koreográfiával, jelmezzel és kitűnő énekhangokkal. Seress 
Rezsőt énekelnek, a Szomorú vasárnappal indítanak több szólam-
ban, és angyal száll el a teremben. A BFB-s fiúk Zorán Szép Júlia 
című dalával kápráztatnak el mindenkit. Ugyan utána kicsit szét-
esett a produkciójuk, de ez a dal sokáig feledhetetlen marad. A 
tiszalökiek csapatát akár profiknak is hihetnénk, ha nem tudnánk, 
hogy hol vagyunk, jól nyomják ők is. Sopronkőhida és Baracska 
csapata ihletetten és autentikusan adja elő a roma ritmusokat és 
dalokat. Balassagyarmat zenészei a cigány dallamokat és a gospelt 
ötvözik, majd előadásukban a rap is megjelenik: a bűnök bocsána-
táért könyörögnek szabad stílusban. Zeneileg az egyik legérdeke-
sebb és legérettebb produkció hangzik el, kár, hogy a zsűri nem így 
látta. Márianosztra csapatában laikus fülem megítélése szerint is jó 
az összhang, kiváló énekhangokat hallok. 
Most következik a tavalyi győztes Szeged csapata. Egy év alatt az 
együttesből hárman szabadultak, kíváncsian várjuk, hogy sikerült 
a frissítés. A kezdés jó, gitár és egy balalajka-szerű hangszer szól, 
a többiek lehajtott fejjel, imára kulcsolt kézzel várnak. Összesze-
dett produkció énekkel, tánccal, melyet viszont megzavar az egyik 
fellépő kisebb megingása, rosszulléte.
Közben megérkezett Dömény Sándor bv. vezérőrnagy úr, akit Tóth 
Tamás bv. ezredes, a tököli intézet igazgatója köszönt és megköszö-
ni a fesztivál megrendezéséhez nyújtott segítségét. Ahogy mond-

ja, a Vezérőrnagy nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Folytatódik a verseny, a váciak I believe I can fly (Hiszem, hogy tudok 
repülni) című világslágerrel veszik le lábukról a zsűrit és a közönsé-
get, Állampuszta zenekara a Hull az elsárgult levéllel srófolja pont-
jainak számát.
A házigazda Tököl csapata saját szerzeményeket játszik. Az auten-
tikus dallamokkal ötvözött rap a család hiányáról és az elhagya-
tott gyermekkel szembeni lelkifurdalásról szól. Az előadást a 
tököli személyi állomány is vastapssal kíséri, de ennyi elfogultság 
elnézhető a felkészítő házigazdáknak. A miskolci Összbüntetés 
nevű zenekar rövid és szórakoztató összbüntetést kívánva min-
denkinek, Fluor Tomi Mizu mizu című slágerére tapsoltatják meg 
a közönséget.
Végül újra nők a színpadon: Kalocsa csapata kezdésként a Meg-
kötöm lovamat című magyar népdalt énekli, érthető, ha szem nem 
marad szárazon.
A versenynek vége, a zsűri visszavonul.
Tóth Tamás igazgató megköszöni a Liszt Ferenc emlékére megren-
dezett fesztivál minden támogatójának a segítséget. 
Színpadon a lakodalmas rock népszerű előadói, Mc Hawer és a 
Tekknő. 
Közben kiszivárog, hogy ismét nehéz helyzetben vannak, mert az 
első három helyen pontegyenlőség alakult ki. Végül döntenek, 
L. L. Junior értékeli a látottakat. „Legyetek jók, hogy minél hama-
rabb hazamehessetek a családhoz. A legjobban az tetszett, hogy 
ha a szöveg nem is mindig, a dal, a zene belülről, érzésből jött. Hal-
lottam nagy hangokat is és látszott, hogy rengeteg munka volt a 
produkciókban. Azt mondom nektek, zenéljetek, táncoljatok és 
tanuljatok a börtönben.” A végeredmény pedig: első helyezett Pál-
halma, második Kalocsa, harmadik helyezett Vác csapata. 
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A győztesek
A győztes Pálhalma együttesét 4 hölgy és 2 férfi alkotta. Az intézet és felkészítőik, Pillerné Miklós Enikő bv. törzszászlós, nevelőtiszt, 
Molnár Istvánné bv. zászlós, szociális munkatárs és Molnár Roland bv. százados, osztályvezető segítségével tudtak együtt próbálni 
nők és férfiak, együtt találták ki a koreográfiát is. A sikerhez emellett az is hozzájárulhatott, hogy a textilszakkörben fellépő ruha is 
készült az előadáshoz, na és az, hogy egy héten át napi 2-3 órát próbáltak a munka mellett. Elmondják, úgy érzik, hogy bár zeneileg 
voltak profibb előadások, abban biztosak voltak, hogy a Szomorú vasárnap nagyot fog robbanni a színpadon, és jó volt az összhang is 
közöttük. Ja, és az égiekkel is beszéltek fellépés előtt. Arra a kérdésre, hogy mit jelent ez a fellépés és győzelem, azt mondták: - „a ki-
kapcsolódás mellett önbizalmat ad, hogy meg tudtuk mutatni, mire vagyunk képesek, hogy van bennünk tehetség, hogy nem vagyunk 
elveszve.”

Fesztivál

Liszt Ferenc
zenei
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Börtönújság: Hogy jutott eszükbe, hogy filmet csináljanak?
Dobos Péter: Tavaly a váci börtönben megalakult a fogvatartottak 
öntevékeny köre, amelyen belül működik a médiaklub is. Itt került 
kezünkbe az Életrevaló Egyesület drogprevenciós kisfilmkészítő 
pályázata. Úgy éreztük, elég hiteles filmet készíthetnénk, hisz mind-
annyian kapcsolatba kerültünk a droggal.
BÚ: Ez a film rettenetesen keményen fogalmaz. 
Apáthi László: Szándékosan lett ilyen elrettenő, mert a drog 
tönkretette az életünket. Ezt nem lehet szépen elmesélni.  
BÚ: Maguk közül ki volt a legkeményebb drogos?
Valkusz László: Gábor és én. Heroinhasználók voltunk. Mielőtt 
börtönbe küldtek, öt évig menekültem a rendőrök elől. Többször 
újraélesztettek  – aztán hál’ istennek bekerültem ide, és új életet 
tudtam kezdeni. Többünknek megváltás volt a börtön. Akarva-
akaratlanul le kellett állnunk a drogról. Nekem segítségre volt szük-
ségem. Három hónapja sikerül teljesen szermentesen léteznem. 
BÚ: Itt bent a gyógyszereken kívül milyen segítséget kapott?
V. L.: Nevelői segítség, pszichológus, Selmeczi lelkész úr, nagyon 
sok személyes beszélgetés. A börtön előtt is voltam 15 hónapot a rác-
keresztúri drogterápiás otthonban, csak hát utána visszaszoktam. 
Velük is rendszeresen tartom a kapcsolatot telefonon. Próbálok olyan 
baráti kört kialakítani, akikkel akkor is nyugodtan együtt lehetek, ha 
kimentem innen. 
BÚ: Barátok?
V. L.: A régi társaság. Azt hiszem, hogy ketten vagy hárman maradtak.
BÚ: Meddig van bent?
V. L.: Már nemsokáig. Szeretnék maradni, de sajnos nem lehet. 
BÚ: Ennek a filmnek halál a vége. Maga már biztosan tudja, hogy 
nincs más út, ha újrakezdi?
V. L.: Nincs. Tavaly meghalt Apu is, már csak Anyu maradt. Nem akarom, 
hogy ő is elmenjen, inkább próbálok segíteni, amit még tudok a 
hátralévő időben. Ideje talpra állnom 37 évesen.  Elfogyott az időm. 
BÚ: Gábor, hogy találkozott a heroinnal?
Herperger Gábor: 95–96-ban, 16 éves koromban. Diszkódrogok. 
Aztán a sok pörgés után jó volt lejönni egy kis heroinnal, és rajta 
maradtam öt-hat évig, aztán kétszer leszoktam Ráckeresztúron, de 
sajnos visszaszoktam.
BÚ: Most miért gondolja, hogy ha kikerül innen, akkor megállja?
H. G.: Mikor heroinoztam, vagy börtönbe kerültem, vagy újra-
élesztettek. Nekem ebből elég volt. Én még egyszer nem akarok 
se börtönbe jönni, se lecsúszni, se tönkretenni a családom, vagy 
elveszíteni bárkit.
BÚ: Mi az, ami a legjobban hiányzott kint és mi az, ami bent?
H. G.: Egy egyszerű élet. Én folyamatosan le akartam szokni. Meta-
donkúra, ilyen kórház, olyan kórház… Idebent meg persze minden, 
ami kinti. 

BÚ: Hogy vett részt ezen a forgatáson?
H. G.: Az életemmel. Édesanyám vezet egy szülőcsoportot, drogos 
szülőkkel foglalkozik. Neki vannak írásai arról, hogyan élte meg az 
én heroinfüggőségemet.
D. P.: Próbáltunk több helyről informálódni. Amennyire lehetett, 
mélyre merültünk.
BÚ: Minden az elképzeléseik szerint alakult?
D. P.: Nagyon meglepő volt, hogy mennyire nyitott a vezetőség. 
Főleg az új parancsnok. Végül is majdnem minden úgy történt, 
ahogy papíron letettük az elején. 
BÚ: Filmezett már Önök közül valaki?
Szemethy Zoltán: Én. Esküvőket, családi eseményeket, de hiába jöt-
tem nagy mellénnyel, sok újat tanultam a kényszerszülte helyzetben. Egy 
olvasólámpával csodákat lehet tenni. A legjobb az volt, hogy mindenki 
mondhatta az ötleteit, és nem elutasítottuk, hanem megpróbáltuk.
BÚ: Mennyi idejük volt?
D. P.: Úgy terveztem, hogy négy hét alatt kész leszünk, végül öt hét 
alatt készült el. A technikai eszközöket teljes egészében a bv. adta. 
Módos Tamás ny. bv. ezredes nagyon sokat segített. Az idejét is ránk 
szánta. Köszönet érte.
BÚ: Izgulnak az eredmény miatt?
V. L.: Ötvenvalahány film, talán az első tízben benne leszünk.
Sztárna Zsolt: Drukkolunk nagyon. Pedig én csak alkoholista vol-
tam, de át tudom élni, mi lehetett volna belőlem, ha a kemény 
drogot is kipróbálom: cetli a lábujjaim között. 
BÚ: Ez a film változtatott valamit magukon?
Szemethy Zoltán: Lelki megerősítést kaptunk. Sokak szerint mi a 
társadalom szemete vagyunk, hulladékok, de már kezd beérni a hul-
ladékhasznosítás, talán mi is érünk valamit. Nekünk is lehetnek olyan 
gondolataink, amivel segíthetünk. Isteni volt, hogy újra kamera van 
a kezemben, hogy láthattam számítógépet 3 méternél közelebbről, 
és örültem annak, hogy van egy stáb, aki komolyan vesz. 
Herperger Gábor: Ha lesz gyermekem, mindenképpen megmu-
tatom neki ezt a filmet. 
BÚ: Szégyent, vagy haragot éreznek?
Valkusz László: Mind a kettőt. Sok évet elvesztegettem. Mindenem 
megvolt. Ez lett a vége. Itt ülök a börtönben. Az egyetlen értelmes 
dolog a drogos múltamból, hogy ezt a filmet megcsináltuk.  

Ráduly Margit

 

Üzenet a börtönből
Elítélt – mondjuk, és ítélkezünk gondolkodás nélkül, ám ha az ember bemegy a börtönbe, találkozik és beszélget 
ezekkel az emberekkel, az előítéletek megszűnnek, csak hallgat és próbálja megérteni vágyaikat, küzdelmeiket. 
Hat férfival ülök szemben a váci fegyházban. Diskurálunk egy filmről, amit ők forgattak, ahogy mondják: „ide-
bent”. Róluk szól. Ma már mindannyian tudják, az a nevüket, adataikat tartalmazó cetli az ő lábujjaik között is 
fityeghet a proszektúrán, ha ezt az utolsónak tűnő esélyt is elszalasztják. 

A Váci Fegyház és Börtön Médiaklubjának alkotócsoportja az Élet-
revaló Egyesület II. Országos Drogprevenciós Kisfilmversenyén, Cet-
li című versenyfilmjével 3. helyezést ért el. Június 4-én, a BRFK Teve 
utcai székházában megrendezett díjátadó ünnepségen a film egyik 
fogvatartott alkotója is részt vett. Gratulálunk a film készítőinek!
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Kishírek a nagyvilágból

Cigány lovagrend alakult 
Mátraverebély-Szentkúton

Lovaggá avatták a Boldog Cefe
rinóról elnevezett cigány lovag-
 rend első kilenc magyarországi 
tagját, köztük Pintér Szabolcs 
leendő nagymestert. Az első és 
egyelőre egyetlen boldoggá 
avatott roma ember ünnep-
napján Beer Miklós váci püspök 
végezte a szertartást. A lovag-
rend hivatása a történelmi egy-
házak és a cigányság közötti 
együttműködés előmozdítása 
lesz, és olyan Krisztus-hívő roma 
világiak lehetnek a tagjai, akik 
aktívan vesznek részt a cigány-
ság körében folyó lelkipász-
tori tevékenységben. Elsőként 
avatják  lovaggá Pisont István 
volt válogatott labdarúgót, Ba
logh József népzenészt és Káli
Horváth Kálmán előadóművészt.
Boldog Ceferino Gimenez Mal-

la vértanú az első cigány ember, akit boldoggá avatott a katolikus egyház. 
Ceferino 1861. augusztus 26-án született egy vándor életmódot folytató, 
cigány lókereskedő családban. Roma hagyományok szerint nősült, ame-
lyet templomban is szentesített. Egy ízben lopás vádjával börtönbe zár-
ták. Ott fogadalmat tett a Szűzanyának, hogy ha kiszabadul, térden állva 
zarándokol el az egyik kegyhelyre. Ártatlansága hamarosan tisztázódott, 
és miután kiengedték, teljesítette fogadalmát. Mélyen vallásos életet élt, 
naponta járt misére, rendszeresen imádkozott. Felesége halála után a fe-
rences rendbe is belépett. A legenda szerint a felkelőknek arra a kérdé-
sére, hogy van-e fegyvere, azt felelte: „Igen, van”, és egy rózsafüzért vett 
elő. Bebörtönözték, majd két hét múlva, ítélet nélkül a papokkal és más 
világi hívőkkel együtt 1936. augusztus 9-én hajnalban kivégezték. Ce-
ferino valószínűleg nem akart hős lenni, csak hitben élt, imádkozott, és 
segített lelkiismerete, tudása szerint, ahol erre lehetősége adódott. Hite és 
segítőkészsége elismeréseként 1997-ben II. János Pál pápa 40 ezer ember 
színe előtt boldoggá avatta.

Betévedt
Börtönbe tévedt be egy férfi Németországban, 
ráadásul nőibe – így nem csoda, hogy a fegyin-
tézet teljesen rabul ejtette.
A 24 éves férfi Hildesheim városában egy parkban 
sétált, amikor meglátott egy nyitott kaput. Azt 
gondolta, lerövidítheti az utat, így besétált. Mire 
rádöbbent, hogy nincs hátsó kijárat, a kaput bezár-
ták. Kétségbeesett segélykiáltásaira véletlenül épp 
a város polgármestere figyelt fel, ő értesítette a 
rendőrséget, akik hamarosan „szabadlábra helyez-
ték” a megtévedt férfit. A rendőrség most azt vizs-
gálja, hogy miért is volt nyitva a börtön kapuja.

Beer Miklós váci püspök

Bűn, bűnhődés nélkül
A világ legszabadelvűbb börtöne a norvég 
főváros, Oslo fjordjának Bastoy nevű kis szige-
tén található. Bastoy börtönének elve az, hogy 
a szigetet nem hagyhatják el, ám a szigeten 
éljenek úgy, mintha egy városkában élnének. 
Faházakban laknak és a börtön farmján dol-
goznak: gazdálkodnak, például krumplit ter-
mesztenek, vagy hulladékot komposztálnak. 
Lakásaik ablakain nincsenek rácsok, szabadide-
jükben lovagolhatnak, pecázhatnak, s a telepü-
lésen könyvtár várja őket. Igaz, a napi négyszeri 
létszámellenőrzésen kötelezően meg kell je-
lenniük.
Bastoy börtönét a norvégok a világ első „ökológiai 
börtönének” szeretnék kialakítani. E sajátos 
büntetés-végrehajtási intézményben egyéb-
ként gyilkosok, rablók, drogdílerek és erőszakos 
bűncselekményekért elítéltek töltik a bünte-
tésüket, száztizenöten, akikre hatvankilenc fős 
személyzet vigyáz. Annak a bűnözőnek, aki 
ebben a börtönben akar maradni, dolgoznia 
kell és integrálódnia a közösségbe. Ha valaki bár-
mivel megsérti a szabályzatot, minden teketória 
nélkül áthelyezik egy „normális” börtönbe.
Bastoyban a cél: az itt élő rabok valóban megvál-
tozott emberekként térjenek vissza a társadalom-
ba. A módszer beválni látszik, ezért az oslói par-
lament úgy döntött, hogy több ilyesfajta és nem 
hagyományos börtönre van szükség.
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VéghAjRá A fociSzEzonBAn 

Végükhöz közelednek a nemzeti bajnokságok, lejátszották a döntőt a Bajnokok Ligájában, a tavaszi futball-
idénynek lassacskán vége. Összefoglalónkban kilátogatunk még kézilabdameccsekre és a Forma–1 futamaira, és 
beszámolunk arról is, hogy Kunkli Tivadar thaibokszbajnokunk hogyan ütötte ki a „Szörnyet”.

A véghajrákhoz érkeztek a legjobb európai labdarúgó-bajnokságok. 
Németországban két fordulóval a vége előtt eldőlt, hogy idén a 
Borussia Dortmund csapata szerezte meg a „salátástálat”, amely a 
csapat történetének hetedik bajnoki címét jelenti. 
Szintén zárás előtt avattak bajnokot Olaszországban. Az AC Milan 
az egyik nagy rivális, az AS Roma elleni döntetlennel biztosította be 
első helyét a tabellán. A patinás klub tizennyolcadik alkalommal lett 
Itália legjobbja.
Spanyolországban a Real Madrid továbbra is küzd azért, hogy az 
„ősi” ellenfél Barcelona minél később ünnepelhessen. A bajnokság 
kimenetele azonban így sem lehet kétséges, mivel a katalán csapat-
nak elég egy pontot szereznie a következő három fordulóban, hogy 
megvédje bajnoki címét.

Előrehozott döntőnek is beillett a május 8-ai Manchester United–Chelsea 
bajnoki mérkőzés. A Sir Alex Ferguson vezette manchesteri gárda maga-
biztos játékkal, 2:1-re győzte le a londoni csapatot. Ha a Manchester a 
következő két fordulóban legalább egy pontot szerez, akkor nem csupán 
a bajnoki címet ünnepelheti, hanem tizenkilencedik sikerével minden 
idők legeredményesebb csapatává léphet elő az örökranglistán.
A legjobb sorozatok mellett a magyar bajnokság is a végéhez kö-
zeledik, ahol a Videoton csapatát már matematikailag is csak a 
Paks együttese foghatja be, azonban a fehérvári csapat nagy 
valószínűséggel már behűtötte a pezsgőket a következő fordulóra.
Eldőlt az is, melyik két csapat küzd meg a Bajnokok Ligája döntőjében, 
Londonban. A Real Madrid és a Barcelona idén öt alkalommal üt-
között meg egymással. Bár a madridi csapat a spanyol kupa döntőjét 
megszerezte, mind a bajnokságban, mind a Bajnokok Ligája elő-
döntőjében alulmaradt, így a katalán együttes jutott a londoni 
fináléba. A Wembley stadionban a Barca 3:1-re verte a Manchestert. 
Magyar vonatkozása is volt a döntőnek: a mérkőzést a dél-afrikai vi-
lágbajnokságon sikerrel bemutatkozott Kassai Viktor vezette.

  Kézilabda 
Meglepetések nélkül zajlottak le a hazai kézilabda-bajnokság 
döntőinek első mérkőzései. A hölgyeknél a Győri ETO magabiztosan 
verte a Debreceni VSC-t a két győzelemig tartó sorozat első 
mérkőzésén. A férfiaknál szintén papírforma szerinti eredmény 

született, a szegedi együttes sem idegenben, sem hazai pályán 
nem tudta megszorongatni a Veszprémet, így az utóbbi gárda egy 
győzelemre van az újabb bajnoki címtől.
Az idény elején kevesen gondolták, hogy az európai kupák közül a 
Kupagyőztesek Európa Kupájában, nem pedig a Bajnokok Ligájá-
ban lesz magyar csapat a fináléban. A ferencvárosi hölgykoszorú 
bravúros menetelésének (és a Győr BL-elődöntőbeli kiesésének) 
köszönhetően mégis ez a helyzet állt elő. Ha már így alakult, a Fradi 
harcos, lelkes játékkal ötgólos előnyt szerzett hazai pályán a spanyol 
Alicante ellen. Elek Gábor tanítványai tehát jó pozícióból várják a 
spanyolországi visszavágót.

   Forma–1: magabiztos Red Bull-sikerek
Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy nem indult zökkenő-
mentesen a száguldó cirkusz idei sorozata. Azóta már négy alkalom-
mal álltak rajthoz a pilóták. Egyelőre a Red Bull-csapat fiatal csillaga, 
Sebastian Vettel megállíthatatlannak tűnik: három futamgyőzelmé-
vel magabiztosan vezeti a világbajnoksági pontversenyt, jócskán 
megelőzve a McLaren két pilótáját, Hamiltont és Buttont.

   Kunkli Tivadar kiütötte a Szörnyet

A magyar thaibokszsport emblematikus figurája, a 46 éves Európa- 
és világbajnok Kunkli Tivadar már többször döntött a visszavonulás 
mellett, azonban egy újabb kihívás ismét a ringbe szólította. Egy 
gálán a Budapest Sportarénában ugyanis Bob Sapp-pal, a 170 kilós 
amerikai K–1 sztárral kellett szembenéznie. A Szörnyként emlegetett 
harcos már a mérkőzést megelőzően felhívta magára a figyelmet 
sportszerűtlen megnyilvánulásaival, a küzdelem során pedig nemes 
egyszerűséggel kiborította Kunklit a ringből, majd a bírónak is ne-
kiment. Magyar bajnokunk azonban higgadt maradt, és egy jól 
irányzott könyökössel földre terítette 100 kilóval nehezebb ellen-
felét! Az aktív sporttól búcsúzó Kunkli rendkívül eredményes pálya-
futást tudhat maga mögött: 390 mérkőzéséből mindössze egyet 
veszített el.

Sövény Hunor
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Jogi kérdezz-felelek
Állandó rovatunkban ezúttal a fogvatartottak minden bi-
zonnyal egyik legkedveltebb jogát, a beszélő intézményét 
mutatjuk be. Cikkünkből megtudhatják, kik és milyen felté-
telekkel látogathatják meg fogvatartott hozzátartozóikat.

Mikor láthatom a családom?
Havonta egy látogatást a törvény alapján minden intézetnek bizto-
sítania kell. A látogatók fogadásának szabályai azonban intézeten-
ként eltérőek, ezek a szabályok mindig az adott bv. intézet házi-
rendjében szerepelnek.

Barátok is jöhetnek?
Ha megadja adataikat és ők a kiküldött nyilatkozaton vál-
lalják, hogy adataik nyilvántartásba kerülnek a kapcsolattartás 
érdekében, akkor igen. Fontos azonban tudni, hogy nem jöhet 
látogatni olyan személy, akit az ügyész vagy a bíró attól eltilt, vagy 
aki az intézet biztonságára veszélyt jelent.

Hányan jöhetnek be hozzám?
Egy látogatáskor legfeljebb négyen, egy felnőtt és 3 gyerek, vagy 
2 felnőtt és 2 gyerek.

Meddig beszélgethetek velük?
Azt mindig az adott intézet parancsnoka határozza meg, 30 perc 
a minimum, a felső határ intézetenként eltérő lehet, ezt azonban a 
házirend minden esetben tartalmazza.

Ha csak ritkán tudnak jönni vagy messziről érkeznek, eset-
leg baj van otthon, kérhetek-e hosszabb látogatási időt? 
Igen. A látogatás az elítélt vagy a látogató kérelmére egy alkalom-
mal 30 perccel meghosszabbítható.

Máskor nem is lehet látogatóm?
De igen. Akkor, ha jutalomként soron kívüli látogatást engedé-
lyeztek. Erre akkor kerülhet sor, ha az elítélt példásan viselkedik, 
kiemelkedően tanul vagy dolgozik. 

Mennyi idő után kérhetek soron kívüli látogatást?
Kérni nem lehet, saját magának senki sem kérhet jutalmat. Ezt csak a bv. 
intézet személyi állománya kezdeményezheti, amennyiben azt tapasz-
talja, hogy valaki igazán példamutatóan viselkedik, tanul, dolgozik.

Mitől függ, hogy valaki asztalnál vagy fülkében, rácson 
keresztül látja a családját?
A parancsnok dönt arról, hogy az intézet biztonsága érdekében kik 
azok a fogvatartottak vagy fogvatartotti csoportok, akik látogatóik-
kal csak rácson keresztül vagy zárt fülkéből, telefonon beszélhet-
nek. Ebből következik, hogy intézetenként ez is eltérő lehet.

Tudok találkozni fogvatartott rokonommal?
Ha a látogatást mindkét intézet parancsnoka engedélyezi, akkor igen.

Egyedül idős édesanyámmal tartom a kapcsolatot, aki ne-
hezen utazik, így nem tudunk találkozni. Mit tehetek?
A parancsnok kivételesen a látogató lakóhelyéhez legközelebbi in-
tézetbe engedélyezheti az átszállítást a látogatás céljából, de csak 
akkor, ha ehhez a fogadó intézet parancsnoka is hozzájárul. (Példa: ha 
valaki Sopronkőhidán tölti a büntetését, de utazni képtelen rokona 
Pécs mellett él, akkor Sopronkőhida parancsnokától kérheti, hogy a 
személyes találkozás érdekében a látogatás idejére engedélyezze a 
Baranya Megyei Bv. Intézetbe történő átszállítását, ahol rokona rövid 
utazással meg tudja látogatni.) Ehhez kérelmet kell írni, de csak kivé-
teles, igazán indokolt esetben engedélyezhető, és kizárólag a parancs-
nok döntésén múlik. Nem „jár” és nem is kötelező az átszállítás.

Ha fegyelmi büntetésként magánelzárást kaptam, akkor 
mi lesz a korábban engedélyezett látogatással?
A magánelzárás során az is a fegyelmi büntetés része, hogy az el-
ítélt nem fogadhat látogatót. Az elmaradt látogatás a magánel-
zárás végrehajtása után engedélyezhető. 

Miért büntették meg a rendőrök a családomat, hiszen csak 
kívülről próbáltak beszélgetni velem?
Azért, mert változtak a szabályok. Idén március 1-je óta aki kiabál, 
feliratot, fényjelzést mutogat, tárgyakat próbál bedobálni a bv. in-
tézetbe vagy más hasonló módon akar kapcsolatba kerülni a fog-
vatartottakkal, az szabálysértést követ el, amit a rendőrség a hely-
színen akár 100 000 forintig terjedő bírsággal sújthat.

Látogatásra érkező gyermekemnek a barkácsszakkörön 
készítettem egy kis ajándékot. Átadhatom neki?
Igen, de csak akkor, ha ehhez előzetesen engedélyt kért, és azt 
megadták.

(Sorozatunkat a következő számban folytatjuk.)
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Tudta-e?
• A mai napig nincs rá magyarázat, hogy hogyan, miért 

és kik készítették a Peruban, 520 km2-en elterülő, Nazca 
vonalak néven elhíresült csodát. A földbe vésett, roppant 
méretű, tökéletes arányú és pontos rajzolatú állatfigurák 
megmozgatják az emberek fantáziáját: van, aki szerint 
már elsüllyedt népek kommunikáltak így isteneikkel, 
akik már akkor is tudtak repülni. Van, aki földönkívüliek 
leszállópályájának tippeli. Egy biztos, a 16–17. századi 
spanyol krónikaírók néhány utalásán kívül a Nazca 
vonalak a múlt század közepéig, amíg a levegőből újra 
fel nem fedezték, lényegében észrevétlenek maradtak. 
Az elképesztő rajzok ma már turistalátványosságnak 
számítanak, noha titkához nem jutottunk közelebb. 

Sudoku

Az oldal a rejtvénybirodalom.hu hozzájárulásával készült.

	 	 	 	 	 	 	
Viccek

 Egy rab dúdolgat a cellájában. Az őr rászól: 
-  Mit képzel, egy börtönben énekel? 
-  Dobjon ki, ha nem tetszik! 

-  Bíró úr, nem voltam én részeg, amikor volán mögé ültem, csak egy kicsit  
 kapatos! 
-  Ó, az más! Akkor nem egy hét börtönre ítélem, csak hét napra! 
 
 A bíró megkérdezi a vádlottat: 
-  Miért lopta el azt az autót? 
-  Szó sincs lopásról - felel a vádlott. - Azt hittem, hogy a kocsi gazdátlan. 
-  Miből gondolta, hogy gazdátlan? 
-  A temető előtt állt.

 Bíró a vádlotthoz: 
-  Kéri a következő kérdést, vagy megáll három évnél?

 Vádlott a bíróságon:
-  Én kérem hirtelen felindulásból követtem el az adócsalást, amikor meg- 
 láttam a költségvetési hiányt, elborította az agyam a düh, és már csal- 
 tam is…

-  És akkor valaki a kezembe adott egy darab fehér műszálas anyagot,  
 hogy nézzem meg a hátulján a mosási utasítást, mire észbe kaptam,  
 már fel is gyújtotta.

- A baleset előtt nem fogyasztottam alkoholt, mikor láttam, hogy   
 a busz az árokba fordult, akkor ittam meg fél liter pálinkát az ijedtségre. 
 Egyébként is a baleset előtt nem én vezettem, mivel leálltam meg- 
 pihenni,  és akkor váratlanul a kocsi elindult és nyolcvannal áttért a  
 túloldalra.
 


