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Tisztelt Olvasók!
Reméljük, hogy a megújult Börtönújság elnyerte tet
szésüket. Szerkesztőségünknek továbbra is az célja,
hogy elvigye Önökhöz a börtönökben zajló progra
mok, események híreit, de továbbra sem mondunk le
az Önök számára hasznos és szórakoztató információk
közléséről sem.
Ebben a számban nagy körutat tettünk az országban:
Tökölön találkoztunk Kovács Ágival, Kokóval és Vincze
Ottóval, Budapesten beszélgettünk néhány Vácról sza
badult sorstárssal a visszailleszkedésről és a hitről. Ott
voltunk Balassagyarmaton, ahol Böjte atya árváinak
szerveztek gyűjtést a fogvatartottak. Egerben Schäffer
Erzsébet, a Nők Lapja újságírója beszélgetett fogvatar
tottakkal. Jártunk az esztergomi Bazilikában, cirkusz
ban, a budapesti állatkertben, moziban. És ott voltunk
a Loki focisikerénél a Puskás Stadionban is.
Továbbra is várjuk írásaikat, kérdéseiket, ötleteiket a lap
szerkesztéséhez.
Kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség!

A Loki

bejutott
a BL-be

Böjte atya

Kokóék börtönben
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Az augusztusi kánikulában a várakozás is forró volt
a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. Kovács Ágnes, Kovács Kokó István és Vincze
Ottó jött el, hogy sportpályafutásukról beszélgessen
a fogvatartottakkal. A Beszélőben összegyűlt mintegy
kétszáz fős hallgatóság őszinte és tanulságos válaszokat kapott kérdéseire.

árváit segítik
Balassagyarmaton
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Egerben járt
a Nők Lapja
újságírója

Régi
csibészek

4

a megtalált hitükről
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Jóvátétel a Kistücsöknek
Kedves, falfestményeken megelevenedő mesefigurák
várták a Márianosztrai Napköziotthonos Óvodába járó
gyermekeket, amikor két hétig tartó gondos és szere
tetteli munka eredményeképpen elkészült az óvoda
több helyisége.
A mesefigurákat Vámos László elítélt, a Márianoszt
rai Fegyház és Börtön lakója varázsolta ecsetjével a
falakra, aki már számos jóvátételi program tevékeny
résztvevője volt. A szeptemberi ünnepségen az óvoda
az új dekoráció mellett nevet is kapott: mostantól a
Kistücsökbe járnak a kicsik.

Kereten kívül az Országgyűlési
Biztos Hivatalában is
A tavaly ősszel a szegedi Csillag fogvatartottjai számára meghirdetett
képzőművészeti pályázat művei Szeged után Budapestre, az Országgyűlési
Biztos Hivatalába is megérkeztek. A tárlaton kilenc elítélt ötven alkotása
tekinthető meg. Az alkotók a börtönéletet, az egyén érzelmi viszonyát a
zárt és a kinti világhoz, és a szabadulás reményét álmodták vászonra. Amint
Csóti András, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának helyettese fogal
mazott a megnyitón, az elítélteknek vannak gondolatai, kreativitásuk és üzene
tei is a külvilág számára, ott él bennük a szándék, hogy értéket teremtsenek.

Akinek belül tágasabb

Bezárt világ Szobon
A márianosztrai börtön barkács- és rajzszakköreiben készült érdekes tár
gyakból nyílt kiállítás a szobi Börzsöny Múzeumban Bezárt világ cím
mel. A kiállított tárgyakat az 1980-as évektől napjainkig készült alkotások
közül válogatták ki. A kiállítást dr. Darkó Jenő, a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága múzeumigazgató-helyettese, Lakatos József múzeumvezető
és Biczó László bv. dandártábornok, intézetparancsnok nyitotta meg.
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Visszaszökött a börtönbe Floridában egy férfi, ám
elég szerencsétlenül: a 4 méter magas szögesdrót
kerítés, amelyen át megpróbált bemászni, súlyosan
megsebezte.
A 24 éves férfi nemrég szabadult, emberöléssel vá
dolták. Az áldozat családjának bosszújától azonban
annyira félt, hogy inkább a börtön biztonságára vá
gyott. Előbb a kapun át próbált bekéredzkedni, ám
eltanácsolták. Ezután kísérelte meg a bemászást, de
a kerítés megszabdalta és a férfi még le is zuhant
róla. Így, ha börtönbe nem is, de legalább kórházba
került. Ha szerencséje van, börtönbe szökési kísér
letért börtönbe kerül.
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Egészség

Börtönújság

Új influenza - világjárvány küszöbén
Idén áprilisban jelent meg a hír: egy új, sertésekről emberre terjedő
vírus szedi áldozatait Mexikóban. Bár azóta kiderült, hogy a vírus a szezonális influenzákhoz hasonló megbetegedést okoz, nem árt az ősszel
várhatóan Magyarországon is berobbanó fertőzésről többet tudni.

Az új influenza az „A“ típusú, először 1918–19-ben világjárványt okozó H1N1 vírus módosult vál
tozata. Nem ismeretlen a kórokozó: az 1950-es évek óta néhányszor már felbukkant, elsősorban a
sertéssel foglalkozó farmerek körében. Április óta világszerte több mint 180 ezer beteget és 1800
halálesetet regisztráltak a világon. (A halálesetek kizárólag más, súlyos, krónikus alapbetegség
ben szenvedők között fordultak elő.)
Magyarországon május 29-én mutatták ki először az új influenzavírust, azóta alig több, mint
száz megbetegedést regisztráltak, ebből egy volt halálos kimenetelű. A nemzetközi járványügyi
figyelőszolgálat jelentései alapján ugyanakkor a WHO (Egészségügyi Világszervezet) júniusban
elrendelte a 6-os fokozatot, amely azt jelenti, hogy a járvány világméreteket öltött.

Tünetek, terjedés
Hasonlóan a „közönséges“ szezonális influenzához, az új influenza is elsősorban légúti megbetegedésként mutatkozik: néhány órás, legfeljebb 2-3 napos lappangás után magas láz, általános
levertség, gyakran izom- és ízületi fájdalmak, száraz, majd hurutos köhögés jelentkezik. A kezelés
a normál influenzához hasonlóan elsősorban tüneti: lázcsillapítás, ágynyugalom, sok folyadék,
vitamindús, de kímélő ételek fogyasztása javasolt. Valódi veszélyt a szövődmények jelentenek,
különösen a tüdőgyulladás vagy a más kórokozóval való felülfertőződés. Az influenza elsősorban
cseppfertőzés útján terjed (1méteres távolságon belül), ami nem csak a fertőzött levegő belégzé
sét jelenti, hanem a köhögéssel, tüsszentéssel, orrfújással kikerült vírusokkal szennyezett tárgyak,
eszközök használatával is terjed.

Védekezés és megelőzés
Az ijesztő hírek és felmérések mellett szerencsére az is kiderült, hogy a már kialakult betegség jól
kezelhető és a kifejlesztett oltóanyag is védelmet ad. Várhatóan őszre a hazai gyártású oltóanyag
is elérhető lesz, és a tervek szerint októberben széles körben elkezdődhet a lakosság oltása.
Az influenza elleni védőoltás mellett a hagyományos megelőző módszerek is segítenek
az influenza kivédésében: a beteg elkülönítése, takarítás, fertőtlenítés, és segít a szemé
lyi higiéne fokozott betartása is (gyakori, alapos kézmosás, saját törölköző vagy papírtörlő,
papírzsebkendő, orr-szájmaszk használata, kézfogás mellőzése stb.).
Nem kell tartani azonban a sertéshús fogyasztásától, mivel a vírus 70 Celsius fokon elpusztul.

Nagy járványok
a történelemben
Az emberiség történetében gyakran ütötte fel a fejét olyan fertőzés, amelyből vi
lágjárvány alakult ki. Ilyen volt az 1300-as
években a pestis, a fekete halál, amely 2030 millió európaival, a teljes népesség har
madával végzett hat év alatt. A járvány egy
krím-félszigeti vár ostrománál robbant ki
– az ostromló csapatok pestissel fertőzött
holttesteket katapultáltak a váron belülre,
ahol elterjedt a betegség. A távozó genovai
csapatok hajón menekültek, így a pestis elju
tott a Földközi-tenger legnagyobb kikötőibe,
majd onnan a kontinens belsejébe.
Több tízmillió emberrel végzett a kolera az
1800-as évektől a múlt század közepéig.
Először 1829-ben bukkant fel Európában,
ahova Indiából érkezett a gyors lefolyású,
erős hasmenéssel, és súlyosabb esetben
kiszáradással járó betegség. A kolera székleten és hányadékon át fertőz, így a járvá
nyok az egyre javuló higiéniai körülmények
miatt lassan megszűntek Európában.
Az emberiség történetének legtöbb ismert
áldozatot szedő járványa az 1918–19-ben
kitört spanyolnátha volt. Ez a madárinfluenza
első és legpusztítóbb világméretű járványa
volt. Már 1918-ban több áldozatot követelt,
mint az egész első világháború – mintegy
50 millió ember halt meg a járványban hat
hónap alatt. Az áldozatok jobbára védte
lenek, a háború következményeitől mérhe
tetlenül legyengültek voltak az új betegség
gel szemben.
Az utolsó nagyobb influenzajárvány az öt
venes és a hatvanas évek végén jelentkezett,
és világszerte körülbelül egymillió emberrel
végzett. Két évvel ezelőtt a madárinfluenza
miatt aggódhattunk: bár viszonylag kevesen,
mindössze 260-an haltak bele a betegségbe,
ők a fertőzöttek 60 százalékát jelentették.
Papp Bojána

Védőoltás térítésmentesen
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aján
lásainak megfelelően Magyarországon is té
rítésmentes oltásban részesülnek – önkén
tesen – az idült szív-, keringési, légzőszervi,
vese-, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitásúak, illetve a
tartósan kórházban kezeltek. A 60 éven
felüliek egészségi állapotuktól függetlenül
megkaphatják az ingyen oltást.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, országos parancsnok • Főszerkesztő: Szalai Tímea
Felelős szerkesztő: Mészáros Zita, PResolver Communications • Fotó: Apró Andrea és archív
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BVOP Sajtó Iroda, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25 • E-mail: sajto@bv.gov.hu • Nyomdai előkészítés: Vividfour
Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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Debreceni bajnokok a ligában
2005, 2006, 2007, 2009. Minden debreceni szurkoló kívülről fújja a dátumokat. 2005-ben nyerte a Loki az első bajnoki címét, majd sorrendben a többit. 2009-ben viszont olyan sikert ért el, melyre tizennégy évet vártak, nem csak
Debrecenben. A Ferencváros 1995-ös szereplése után ismét bejutott egy magyar csapat a Bajnokok Ligájába.
a góllövéshez is ért. Az osztrák Salzburgtól érkező Bodnár László pedig
élete gólját rúgta Szófiában. Az Adamo Coulibaly–Rudolf Gergely duó
olyan, mintha egész életében egymás mellett játszott volna. A debre
ceni játékosok a telt házas Levszki elleni visszavágó után már a közös
BL-tetoválásról beszéltek. Czvitkovics Péter kedvenc csapatával, a Bar
celonával játszott volna szívesen. A sorsoláson kiderült: sajnos nem
teljesül „Cicó” kívánsága. Az angol rekordbajnok Liverpool, az olasz Fio
rentina és a francia Lyon lesz a Debrecen ellenfele a Bajnokok Ligájá
ban. A legjobb formában levő magyar játékos, az egykori debreceni,
a PSV Eindhoven jelenlegi középpályása, Dzsudzsák Balázs a sorsolást

Dráma az örömben
Eddig is voltak ígéretes csapatok, nagy lehetőségek. De vagy sztárklub –
a Manchester United kétszer is – jutott nekünk, vagy buta játékospolitikán
múlott a bejutás (Gera Zoltánt a BL-selejtező előtt adta el a Ferencváros).
A Debrecennél idén minden klappolt: a selejtező hat meccséből ötször
győzött. Utolsó két meccsén, a Levszki Szófia elleni négy rúgott gólból
három igazi bomba volt. A mai Debrecen erénye a fegyelmezett, aláza
tos csapatjáték. Herczeg András klubmenedzser jó érzékkel válogatta
ki játékosait. Az NB I-ben még gólt sem szerző Varga József és a vá
logatottban is bemutatkozó Kiss Zoltán középen remekül rombol és

Katinka, az aranyos lány

A focival ellentétben az úszás és a vízilabda magyar
sikersportnak számít, így nagy reményekkel vártuk a
római úszó- és vízilabda-világbajnokságot júliusban.
Rossz előjellel indultak az úszóverse
nyek: legeredményesebb úszónk, Cseh
Laci magas lázzal esett ágynak Rómá
ban. A betegségből az orvosok „kihoz
ták”, de talán ennek következtében,
nem sikerült a világbajnoki cím meg
szerzése: 200 vegyesen másodikként,
400 vegyesen harmadikként ért célba.
Meglepetés-aranyat úszott viszont 200
mellen a még mindig csak 19 éves Gyur
ta Dániel, aki a 2004-es athéni ezüstérme után sokáig nem talált magára. A római döntőben ez nem így
volt, bravúros hajrájával a nyakába került a világbajnoki arany.
A vb. hőse azonban Hosszú Katinka volt, aki a 200 vegyesen és 200
pillangón szerzett bronzérme mellett megnyerte a 400 vegyest.
Sokunknak volt meglepetés a bajai lány nagyszerű szereplése. A
kedves, mosolygós Katinkának úgy tűnik, jót tett a környezetváltozás: az
eddig is élvonalbeli úszónő tavasztól az USA-ban edz, ahol újra megtalálta
a nagy eredményekhez szükséges, már-már elveszni látszó motivációt.
Férfi-vízilabdaválogatottunk Kemény Dénes vezetésével a pekingi
arany után most építkezik, így csak az ötödik helyet szerezték meg.
Lányaink a hetedik helyen végeztek.

4

Az ország még a Lokit ünnepelte, amikor jött a hír,
hogy Bodnár László válogatott játékos, a csapat egyik
gólszerzője autóval halálra gázolt egy kerékpárost. Bodnár vérében nem volt alkohol, a rendőrség még vizsgálódik, hogy mi okozhatta a tragikus balesetet. Bodnár
László lelki állapotára tekintettel lemondta szereplését
a soron következő válogatott mérkőzéseken. Reméljük,
hogy ez a dráma nem töri meg sem a csapatot, sem a játékos pályafutását.
Az elhunyt hozzátartozóinak részvétünket fejezzük ki.
elemezte. „Szerintem az Anfield Roadon jön rá az ember, hogy mit jelent
a futball. Nagyon sok sikert kívánok a Lokinak! Nem úgy kell játszaniuk,
hogy milyen jó, hogy játszhatok a Torres ellen, hanem bátran, tele önbi
zalommal! Meg kell mutatni, hogy ők is tudnak futballozni!” A Fiorentina
ellen tavaly Dzsudzsák gólpasszt adott az UEFA-kupában. „Nagyon nem
fekszik a Fiorentinának, ha neki kell irányítani. Ha a Loki ráérez erre, lesz
esélye, ez teljesen biztos.” Dzsudzsák a Lyont ugyan nem ismeri, de tisz
teli. „Elismerem, nagy dolog BL-selejtezőn nyolc gólt rúgni a Juhász Ro
landdal felálló Anderlechtnek. A franciák komoly játékerőt képviselnek!”
A Debrecen szeptember 16-án kezd Liverpoolban, majd december
9-én, Lyonban játssza utolsó csoportmeccsét.
Szilágyi László

Cápadressz

A pekingi olimpia előtt sorra dőltek az úszóvilágcsúcsok,
ami sokak szerint a „cápadressznek” köszönhető. Az új
úszóruhán a szabásvonalnak és a speciális hegesztésnek
köszönhetően a víz nem tud áthatolni, egy különleges
bevonatnak köszönhetően pedig nem lesz nedves, nehéz. A dressz ellen nagy volt a felzúdulás, sokan technikai doppingnak tartják, így a nemzetközi úszószövetség
2010-től betiltotta a cápadressz viselését. Kérdés, hogy
a technika fejlődésének hosszú távon mennyire tud ellenállni az úszósport, és hogy mi lesz a cápadresszben
úszott világcsúcsok sorsa.
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Kívül tágasabb

Tököliek jutalma
A tököli Fiatalkorúak Bv. Intézetéből összesen tizenkilenc fiatalkorú fogvatartott
vehetett részt csoportos kimaradáson júliusban és augusztusban. A kiválasztot
tak a munkahelyen tanúsított magatartásuk és a közösségért végzett társadal
mi munka elismeréseképpen lettek részesei a jutalomkirándulásnak.
Hatan a Fővárosi Nagycirkusz 120 éves fennállásának tiszteletére rendezett jubi
leumi előadásán vehettek részt. Ők hosszú idő óta először léptek ki a börtön kapu
ján és egy olyan, élményteli délutánban volt részük, amelyről egyikük ezt mondta:
„Eszünkbe sem jutott, hogy mi honnan jöttünk, és hová megyünk vissza”.
Hét szerencsés tököli fogvatartott a páratlan szépségű esztergomi Bazilikát lá
togatta meg. A börtön falai közt élők számára kiemelkedő élmény volt a kirán
dulás, a város látképe, és az, hogy a bv. lelkész jóvoltából a Bazilika olyan terü
leteire is betekintést nyerhettek, amely a látogatók előtt egyébként zárva van.
Hatan a Fővárosi Állat- és Növénykerttel ismerkedtek meg. A fogvatartottak
számára, akik példamutató magatartásukkal érdemelték ki ezt a kirándulást, a
legnagyobb élményt az állatok etetése és a fókashow jelentette.

Képzőművészeti siker
A Katolikus Börtönlelkészek Nemzetközi Szövetsége
(ICCPPC) által világszerte meghirdetett fogvatartotti
képzőművészeti kiállításon összesen 91 pályamunkát
díjaztak. Magyarországról 24 fogvatartott 36 alkotással
nevezett, három magyar fogvatartott ért el helyezést.
7. helyezett lett Szemán Imre Sátoraljaújhely, 36. helye
zett lett Zhao Jing Zhe Szeged, és 61. helyezést ért el
Aranyosi Tamás Gábor Márianosztráról. A képeket a
nagyközönség Genfben tekinthette meg.

A Harry Pottert nézték meg
A gyulai intézetből öten nézhették meg családtagjaikkal a Harry Potter és a félvér herceg című filmet a békéscsabai Center moziban. A film
Joanne Kathleen Rowling brit írónő meseregénye alapján készült. A sorozat a kortárs irodalom legolvasottabb műve. A történet szerint
Harry Potter a 11. születésnapján tudja meg, hogy ő valójában varázsló. Harry a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola tanulója
lesz; a sorozat hét kötetében a hétéves iskola egy-egy tanévének izgalmait élhetjük át egy varázslatos világban.

Főzőverseny Gyulán
A Várkerti Vigasságok keretében idén is megrendezték az immár hagyományos
főzőversenyt, ahol a fogvatartottak és őrzőik is elővették a fakanalat. A fog
vatartottak BOG-RÁCS nevű csapata a Bográcsban készült mangalicaételek
főzőversenyén részesült különdíjban, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási In
tézet szakszervezeti csapata, a “BV-FC” a Magyar szürke marha húsából készült
tokányételek főzőversenyén szintén különdíjban részesült.
A titkos recepteket ugyan nem árulták el lapunknak, de biztosak vagyunk ben
ne, hogy akik megkóstolhatták a két csapat ételeit, azok igazán finomat ettek.
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Akiknek sikerült

Az augusztusi kánikulában a várakozás is forró volt a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében. Kovács Ágnes, Kovács Kokó István és Vincze Ottó jött el, hogy sportpályafutásukról beszélgessenek a
fogvatartottakkal. A Beszélőben összegyűlt mintegy kétszáz fős hallgatóság őszinte és tanulságos válaszokat kapott kérdéseire.

Tóth Tamás bv. ezredes, az intézet igazgatójának köszöntője után Csányi
né Lukács Emese bv. őrnagy, a beszélgetés moderátora először is arra
volt kíváncsi, hogy a három élsportoló karrierjének melyek a legfonto
sabb mozzanatai?
Kovács Ágnes többszörös Európa- és világbajnok, Sydney olimpiai baj
noka két és fél évesen kezdett el úszni. – Az uszodába szüleim azért vit
tek le, hogy „vízbiztos” legyek. De kiderült, hogy tehetséges vagyok. Jöt
tek a sikerek, egyre éhesebb lettem, majd kitűztem a saját céljaimat. Az
úszás mellett tanultam is, az USA-ban közgazdász lettem, majd itthon a
TF-en elvégeztem a szakedzőit. Tűzzetek ti is célokat magatok elé, mert
amit nagyon akarunk, azt el lehet érni.
Kovács Kokó István amatőr Európa-, világ- és olimpiai bajnok, profi világ
bajnok bokszoló őszintén vallott pályafutásáról. – Én is a sportnak és tanu
lásnak köszönhetem, hogy most az asztal másik oldalán ülök. A kőbányai
Pongrácz-telepen nőttem fel. Itt a bűn útjára lépni egyszerűbb lett volna,
de rátaláltam az ökölvívásra, ami egy pillanat alatt megváltoztatta az
életemet. A motivációm a becsvágy. Ha ezt megtaláljátok magatokban,
nyert ügyetek van. Vékony voltam és kicsi, de kitörési vágyam volt, és
mindent megpróbáltam, hogy a nyertesek táborába tartozzak. 14 éves
koromig semmi sem sikerült, majd jött az ökölvívás. Van egy jelmondatom:
Olyannak lenni, mint bárki más, de olyat tenni, mint senki más.
Vincze Ottó volt válogatott focista is saját érintettségét említette. – Én
ózdi vagyok, ott is nehéz az élet, sok ottmaradt barátom megjárta a
börtönt. 11 évesen kezdtem focizni, majd jöttek a sikerek. Az motivált,
hogy a legjobb legyek a legjobb csapatban.1987-ben, 12 évesen kerül
tem fel a Ferencvárosba, ami új világot nyitott. Mi, akik hittünk a sport
ban és magunkban, messze eljutottunk. Magyar bajnok lettem, 9 évig
külföldön játszottam. Sport és tanulás, ez a kulcs, és ezt bent is tudjátok
csinálni. Svájcban érettségiztem, profi labdarúgó lettem, befejeztem a
szakedzőit, szeptembertől Kokóval tanulunk tovább a TF-en. Tanuljatok
és bízzatok magatokban!
Mikola László fogvatartott ezután feltette Kokónak a mindenkit érdeklő
kérdést: – Vereséged után miért döntöttél úgy, hogy visszavonulsz?
KI: – Ez egy hosszú folyamat eredménye. Amikor 1996-ban megnyer
tem az olimpiát, már aznap este rágyújtottam, ittam, mondván: én már
civil vagyok. De a magyar szövetség megkapta a 97-es világbajnokság
rendezési jogát és kapacitáltak, hogy a hazai közönség előtt bunyózzak.
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Elkezdtem a felkészülést a vb-re azzal, hogy már tényleg ez lesz a vége.
1997 januárjában profi szerződést ajánlott az Universum is. Itt 31 évesen
szereztem meg Magyarország első profi világbajnoki címét. Majd jött az
ominózus mérkőzés. Ellenfelem az egyik menetben jobb volt, és én nem
tudtam ezt rendesen feldolgozni, kikaptam. Gondolkodási időt kértem,
és ezalatt azt vettem észre, hogy nem érzek már magamban elég tüzet.
Csak azért, hogy pénzt keressek, nem akartam folytatni. Úgy éreztem,
megbecstelenítem az emlékét annak, amit eddig elértem.
BÚ: – Mekkora teher az, hogy mindenki aranyat, sikert vár tőletek?
KI: – Szerintem ez nem teher. Az különbözteti meg a bajnokot a
bajnokjelölttől, hogy el tudja viselni az esélyességet. Az olimpiát az
nyeri meg, aki megérdemli. A Chacón elleni vereségem nem torkollott
volna nemzeti tragédiába, ha az ország nem kötelezett volna engem
arra – és ezért nagyon hálás vagyok az országnak –, hogy meg kell
nyernem. Ez egyszerre nehéz és csodálatos küldetés. Amikor kikap
tam, szégyelltem magam.
Ezután Vincze Ottó kért szót: – Sok más mellett van egy fontos és izgal
mas feladatom, amire szeretném felhívni a figyelmeteket. A ferencvárosi
szurkolók kemény magjával megalakítottuk a Ferencvárosi Futball
Klubot. Itt sok hozzátok hasonló srác van, aki nem hitte magáról, hogy

valaha csapatban fog játszani. Van egy játékosunk, aki 11 év után sza
badult. Befogadtuk, vissza tudtuk terelni a helyes útra, a pályán is nagy
harcos. Ki is használom az alkalmat, hogy meghirdessem: 40 éves korig
szeretettel várunk benneteket is!
A beszélgetés után a fogvatartottak átadták a vendégeknek készített
cérnaképeket és gipszkerámiákat. Majd jött az autogram–osztás, amikor
a kissé megilletődött fogvatartottak személyesen is szót válthattak a
három élsportolóval.
Mészáros Zita

Kokó tévéket ajándékozott

A beszélgetés után néhány nappal Kokó ismét Tökölön
járt, korábbi ígéretéhez híven húsz televíziót ajándékozott
a fiatalkorú fogvatartottaknak. Kokó azt reméli, hogy a
fiatalkorúak szabadidejükben így könnyebben hozzájutnak a külvilág híreihez, ami segítheti a szabadulást követő
visszailleszkedésüket.
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Jót tenni jó
A balassagyarmati börtönben fogvatartottak is gyűjtöttek az erdélyi
árva gyerekeknek. A dévai Szent Ferenc Alapítványnak felajánlott adományokkal várták szeptember elsején a Balassagyarmati Fegyház és Börtön
lakói Böjte Csaba ferences rendi szerzetest, az alapítvány életre hívóját.
A gyűjtésben nem csak az intézet lakói vettek
részt. Ruhákat és pénzadományt gyűjtött a
városi Vöröskereszt szervezete, adományokat
ajánlott fel a hollandiai Fapapucs Alapítvány, és
gyűjtöttek a balassagyarmati hajléktalanok is.
Az adományokat a fegyintézetben, 2009.
szeptember elsején, ünnepélyes keretek közt
adták át. Az ünnepségen a fegyintézet veze
tése, személyi állományának tagjai és a fogva
tartottak mellett részt vettek az adományozó
szervezetek vezetői is.
A zenés-verses rendezvényen fellépett a rabok
által patronált balassagyarmati Reménysugár

jó kapcsolatban van a balassagyarmati és az
egri börtönparancsnokkal is.
Dr. Budai István bv. ezredes, intézetparancsnok szerint, megmozdult a lelkiismeret, bár
a balassagyarmati fegyintézet lakóitól ez
nem szokatlan. A jó célokért már korábban
is kiálltak, ilyen volt például az ünnepsé
gen is fellépő Reménysugár Gyermekotthon, vagy az árvízkárosultak megsegítése,
akiknek szintén gyűjtöttek az elítéltek.
Az elítélt Attila szavaiból kiderült, hogy mint
már annyiszor, most is egy fogvatartott volt a
kezdeményező, akihez a többiek is csatlakoztak.

gyermekotthon csoportja, valamint a fogva
tartottak Szent Dávid Zenekara.
Nemszilaj László bv. százados elmondta, a
börtön lakói összegyűjtött konzerveiket aján
lották fel, a fegyőrök pedig 12 zsák könyvet,
ruhákat és gyermekjátékokat hoztak a börtön
be. A városi hajléktalanszállót is működtető
Vöröskereszt pénzadományokkal segítette a
dévai gyerekeket, a vöröskeresztes alkalmazot
tak mellett még a hajléktalanok is adakoztak
pár százassal. A szerzetes által gondozásba
vett, kallódó gyermekeknek emellett egy te
herautónyi adomány is érkezett Balassagyar
matra a hollandiai Fapapucs Alapítványtól.
Nyolctonnányi használt ruha, ágynemű, játék,
sok-sok minden, ami a napi használat során
szükséges.
Jenei Erzsébet, a holland Fapapucs Alapítvány
létrehozója elmesélte, hogy neki egy örökbe
fogadott kislánya van, vele kezdődött máig
tartó kapcsolata a gyermekotthonokkal és min
den lehetőséget megkeres, hogy segítségükre
lehessen. A Holland Igazságügyi Minisztérium
révén – ahol egyébként dolgozik – évek óta

Rabtársaik túlnyomó többsége megtisztelve
érezte magát, hogy segíthet Csaba testvér ala
pítványának azzal is, hogy odaadhatja egy-egy
vacsoráját. Egy hónap alatt 700 konzervet sike
rült összegyűjteniük.

Böjte atya árvái
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember
van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja,
milyen sokan odaállnak mellé – mondta Csaba
testvér, akinek neve fogalommá vált Erdélyben
és Magyarországon egyaránt.
A nehéz sorsú gyerekeken segítő ferences
pap 17 éve küzd annak érdekében, hogy
szebbé, boldogabbá tegye a legkisebbek és
legkiszolgáltatottabbak életét. Munkája ered
ményeként 1800 árva vagy szegény családból
származó gyermek talált otthonra.
Böjte Csaba számára nem szokatlan raboktól
ajándékot átvenni. Kaptak már adományokat
börtönből, Kalocsán a fogvatartott nők sálakat,
sapkákat kötöttek a gyerekeknek. Meghatónak
tartja, hogy akik leginkább rászorulnak a segít
ségre, azok is képesek segíteni. Meggyőződé-

se, hogyha valaki jót tesz, jobb emberré válik.
„Az én gyerekeimet is próbálom rávenni, hogy
ne csak elfogadják a jót, hanem ők maguk is
gyakorolják. Láttam csillogni a könnycseppe
ket az elítéltek szemében, mert nekik is nagy
öröm volt, hogy jót tehettek.
Napról napra ezernyolszáz gyereknek adunk

enni. Most konzerveket kaptunk a balas
sagyarmati elítéltektől, ami nem csak azért
értékes, mert enni tudunk adni kis lakóinknak,
hanem azért is, mert így nyilván több marad
gázszámlára, és bármi egyébre. Azt is tudom,
ha egy tizenhat éves kamasz nekiül enni, mi
lyen a befogadóképessége, de azért remélem,
ez a hétszáz konzerv egy ideig eltart.”
Csaba testvér gyermekeinek is elmeséli, hogy
honnan hoz ajándékot. Tudniuk kell.
„Déva mellett van egy börtön, és oda karácsonykor el szoktunk menni énekelni a raboknak, kicsi édességet vinni. Mindig gyere
kekkel megyünk. Persze mindig a legnagyobb
kópékat viszem magammal, hogy lássák, saj
nos ez az út is nyitva áll mindannyiunk előtt.
Nem csak a siker felé vezet út, hanem sajnos a
legmélyebb, legsötétebb zugok felé is.”
Az adományozó ünnepségen gyerekek és
rabok énekeltek. Ajándékműsor volt ez az
adomány mellé, amit Böjte Csaba gyerme
keinek szántak.
Igen. Jót tenni jó!
Ráduly Margit
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Módosul a büntető törvénykönyv
Ismét módosult a büntető törvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvény. A módosítások egy része már
beépült a Btk.-ba, másik része 2010-ben lép hatályba.
A már hatályba lépett rendelkezések bővítették az elkövetői kate
góriát a közvetett tettes fogalmával. Eszerint közvetett tettes az,
aki a szándékos bűncselekményt gyermekkor, kóros elmeállapot,
kényszer, fenyegetés miatt nem büntethető vagy tévedésben levő
személy felhasználásával követi el.
A módosítás új visszaesői kategóriát is beiktatott a Btk.-ba, ez az
erőszakos többszörös visszaeső, aki olyan többszörös visszaeső, aki
mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt
követett el. Súlyosabb büntetésre számíthat, a kiszabható büntetési té
telek emelkednek, kizárt a feltételes szabadságra bocsátás, és a büntetés
még különös méltánylást érdemlő esetben sem enyhíthető. A törvény
kizárja a feltételes szabadságra bocsátást azon személyek esetében is,
akik a szabadságvesztés letöltését önhibájukból nem kezdik meg.

Feltételes szabadság

A törvény bővíti a feltételes szabadság megszüntetésének kötelező
eseteit: akként rendelkezik, hogy a feltételes szabadságot meg kell
szüntetni minden olyan, a feltételes szabadság tartama alatt végre
hajtandó szabadságvesztésre ítélést eredményező bűncselekmény
miatt, amit az elítélt akár az ítélet jogerőre emelkedését megelőzően,
akár azt követően követett el. Ilyen lehet a jogerős elítélés és a büntetés
végrehajtásának megkezdése között eltelt időben, illetőleg a büntetés
végrehajtásának befejezését megelőzően elkövetett bűncselekmény.
A törvény az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntetendő
bűncselekmények elkövetése esetére a jelenlegi tizenöt évről húsz évre
emeli a határozott ideig tartó szabadságvesztés lehetséges felső határát.

Tevékeny megbánás

A helyreállító igazságszolgáltatás szempontjaira és a büntetőjogi
mediáció gyakorlati tapasztalataira figyelemmel módosul a tevékeny
megbánás szabályozása. Bizonyos bűncselekmények elkövetője
nem büntethető, ha a bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte,
és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és
mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.

Pártfogó felügyelet

Több ponton módosultak a pártfogó felügyelet szabályai is. Töb
bek között a pártfogó felügyelet körében elrendelhető magatar

tási szabályok változtak (pl. bizonyos közterületek, rendezvények
látogatásának tiltása), valamint időtartamát 5 évben maximálták.
Amennyiben az elrendelt időnél rövidebb idő alatt eléri célját, fele
részének, de legalább két évnek eltelte után a pártfogó felügyelő
javasolhatja megszüntetését.

Új szankciórendszer

A 2010-ben hatályba lépő módosítások közül a legfontosabb a szank
ciórendszer „reformja”. Büntetések: szabadságvesztés, közérdekű
munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltil
tás, a kiutasítás. Mellékbüntetések: közügyektől eltiltás, kitiltás.
Jövőre jelentősen emelkedik a pénzbüntetés összege, legkisebb
összege 3 000 forintról 75 000 forintra, legmagasabb összege pedig
10 800 000 forintról 108 000 000 forintra nő. Határozott idejű sza
badságvesztés esetén, ha a bűncselekményt haszonszerzés céljából
követte el, és megfelelő jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezik
az elkövető, úgy pénzbüntetést is ki kell szabni.

Kényszergyógykezelés

A kényszergyógykezelés legfeljebb azon büntetendő cselek
mény büntetési tételének felső határáig tarthat, amely elren
delésének alapjául szolgált. Életfogytig tartó szabadságvesztés
sel is fenyegetett büntetendő cselekmény esetén ez maximum
húsz év, ha ez eltelik, és a kezelt egészségi állapota szükségessé
teszi, a kezeltet pszichiátriai intézetben kell elhelyezni. Az alko
holisták kényszergyógyítására vonatkozó rendelkezést hatályon
kívül helyezik.

Felfüggesztett szabadságvesztés

A felfüggesztett szabadságvesztést szabályozó rendelkezések mó
dosítására is sor került (kizáró okok, megszüntetés), és a törvény
bevezeti a szabadságvesztés részbeni felfüggesztésének intéz
ményét (két évet meghaladó, de öt évnél nem hosszabb tartamú
szabadságvesztés kiszabása esetén), mellyel „börtönéveket” lehet
megtakarítani. A büntetés két részből áll: végrehajtandó, illetve
a végrehajtásában feltételesen felfüggesztett szabadságvesz
tés. A törvény az egyértelműség érdekében a két rész sorrendjét
is meghatározza: a próbaidő a végrehajtandó rész letöltése után
kezdődik.
A szabadságvesztés végrehajtásának részbeni felfüggesztése komoly
joghátrány, leghosszabb tartama akár két és fél év végrehajtandó
részből, valamint további ötévi próbaidőből is állhat. A szankció vég
rehajtása így akár hét és fél évig is tarthat.

Tudta-e?
•		A Föld körül keringő rakétáknak nagyjából 27 359 kilométer/óra sebességgel kell halad-	
niuk, hogy a földi tömegvonzás vissza ne húzza őket a felszínre.

•		A nemzetközi űrállomás egy nap alatt 18-szor kerüli meg a Földet, vagyis az űrhajósok
45 percenként láthatnak napfelkeltét és naplementét.

•		1903-ban az amerikai Wright fivérek – Orville és Wilbur – emelkedtek először a levegőbe
motoros repülőgépen, az észak-karolinai Kitty Hawkban, 36 métert repültek 12 másodper
cen át. A repülőgépek azért maradnak a magasban, mert a szárnyuk ívelt felső része fölött
áramló levegő felgyorsul, kiterjeszkedik, ezáltal kisebb nyomású lesz, mint a szárny alatt.
Ez a nyomáskülönbség, az aerodinamikai felhajtóerő pedig fölfelé nyomja a szárnyat.
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Rácsok között, szabadon

Amikor elfogadtam az egri Büntetés-végrehajtási Intézet meghívását, és igent mondtam a kérésre, hogy tartsak egy előadást rab embereknek, bevallom, testileg, lelkileg
beleizzadtam a gondolatba. Mit keresek ott, mit fogok mondani, milyen jogon beszélek
én bármit, én, aki két együtt töltött óra után veszem a kalapomat és kilépek az ajtón.
Mit tudok üzenni azoknak, akik valami bűnt követtek el és hosszabb,
rövidebb ideig a büntetésüket töltik. Én eljövök, ők meg ott maradnak.
Egyáltalán, milyen emberek? Hogyan fogadnak? Parancsra jönnek el, az
biztos. Mondhatnák vajon, hogy köszönöm, én maradok a zárkában?

Dönthetnek-e bármiben…? Dönthetnek-e… És itt megálltam. Hiszen
mindig dönthetünk. Kis dolgokban az igaz, de mégis… Becsukom a
szemem vagy kinyitom. Becsukom a lelkem vagy kinyitom. Összeszorí
tom a kezem vagy kinyitom…
Lassan elhalkult bennem az izgalom és amikor ott álltam az egyformába
öltözött lányok és asszonyok előtt, csak azt mondogattam magamban,
nem, nem szabad sírni…
Annyi jó arc fordult felém, annyi tiszta szem nézett szembe velem… Hol
vagyok? Hogy van ez?
Amire készültem, arról szépen elfeledkeztem. Jöttek a gondolatok
és a történetek, magamnak is meglepő rímeléssel. Olyan jó volt ezek
nek a kedves nőknek mesélni. Volt az elején egy-két zárt arc, egy-két
halkan bizalmatlan tekintet. De csak alig néhány. Mekkora öröm volt
később ezeket az arcokat mosolyogni látni, a szemekben valami té
tova elengedettséget érezni…
Meséltem a gyémántról, arról az elrejtett kincsről, ami mindannyi
unkban ott lapul. Van, aki előbb, van, aki később, de egyszer mind
annyian elkezdjük bontani, hámozni, pucolni a gyémántunk köré
rakott betonfalat, vagy könnyű pajzsot, lenge fátyolt, ki mi mögé
rejtette. És lassan megtaláljuk önmagunkat, magunkban a vágyat,
hogy jók legyünk. És ebben a pillanatban helyreáll a felborult rend.
Csak egy példát mondok. Köznapit. Bárki ismerheti. A férjem mindig ott
hagyja a reggelije maradékát az asztalon. Rendetlen ember, rendetlen
a tányérja, a szekrénye, de belül rend van benne, jó társ és jó barát sok
évtizede. Hányszor csaptam le a konyharuhát, vágtam be a szekrénye
ajtaját, hányszor söpörtem le a fokhagymahéjakat, a pirítósa maradékát
dühödten – miért ilyen? Aztán jött egy nap, amikor megállt a kezem…
Végigszaladt bennem, de hát ezt az embert én becsülöm, szeretem, mit
szitkozódom piszlicsáré dolgok miatt… Azóta nincs bennem düh és
harag, letörlök, lesöprök, elrakok, – legfeljebb megmosolygom kívülről
magunkat. De évek teltek el… Aztán helyreállt a felborult rend.
Néztem az arcokat, belekapaszkodtunk egymás tekintetébe és
egyszer csak azt éreztem, szabadok vagyunk. Talán sehol nem érez
tem ilyen erővel ezt az áramló, érzelmi és gondolati szabadságot
előadó és hallgatóság között, mint ott, az egri börtönben.

Megríkatott és megnevettetett ez a szabadság, úgy láttam, nem csak
engem. Nem voltak gátak közöttünk, a történetek odaértek a szívekhez
és azt remélem, valamennyi ott is maradt belőlük.
Ültek az egyforma ruhás lányok és asszonyok, gazdagon változatos
sorsok ültek ott a támla nélküli stokkedliken. Hálás vagyok, hogy ott
voltak, hogy velük lehettem, hogy találkozhattunk. Köszönöm azok
nak, akik meghívtak. Soha nem felejtem el azt a délelőttöt…
Ezt a példázatot fel akartam olvasni, elfelejtettem. A bűnről és a
büntetésről szól.
A haidák, egy indián törzs, halásznép. Abból élnek, amit a víz ad. Ezért az
életük feltétele, hogy az eszközeik, a varsájuk, a csónakjuk rendben legyen.
Van is egy törvényük, ha valakinek tönkremegy a halászó szerszáma, a
közösség azonnal segít, csinálnak új csónakot, varsát, ami kell.
A haidák közt, ha főbenjáró bűnt követ el valaki, az a büntetése, hogy
összetörik a csónakját, a varsáját, minden halászó szerszámát miszlikbe
aprítják. Ez a törvény. Ám ebben a pillanatban életbe lép az első törvény,
mely szerint, akinek tönkremegy a kenyérkereső eszköze, annak segíteni

kell, hiszen különben éhen hal. A többiek fel is sorakoznak, kidöntik a fát, ki
faragják, megcsinálják, viszik a gazdájának az új csónakot. A bűnös haida
ezen úgy megilletődik, hogy köszönetképpen ajándékokat kezd készíteni a
törzsbelieknek. Azok úgyszintén meglepődnek, elfogadják az ajándékot, s
dicsérni kezdik, milyen figyelmes ember a falubelijük.
És ők is készítenek neki ajándékot. Aztán halásznak tovább.
Vigyázzanak magukra. Mindannyian. Őrzők és őrizettek. Vékony kis pal
lón járunk mi, emberek, szükségünk van a kegyelemre.
Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja újságírója

Molnár Éva elítélt a találkozásról
...„Már tudjuk, hogy a legféltettebb kincsünk a szeretet, a megbe
csülés és az élni akarás. Úgy gondolom, aki részese lehetett ennek
az előadásnak, mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb
tényleg eltűnhessenek a rácsok és újra teljes emberként élhesse
saját életét szerettei, barátai, embertársai között, úgy, hogy már
számára is újra kerek a világ.”
(részlet Molnár Éva lapunknak címzett leveléből)
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„Régi csibészek”
bizonyságtétele Vácon
Az 1989-es rendszerváltás lehetővé tette az aktív
felekezeti hitéletet a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. Ez idő alatt több tucatnyi fogvatartott
tért meg, tett bizonyságot az Isten iránt elkötelezett,
bűnmentes élet mellett a váci börtönben is. A hitben
megerősödött elítéltjeit csak „régi csibészek”-nek
nevező börtönlelkész, Csuka Tamásné szabadulásuk
után is figyelemmel kíséri bibliakörös pártfogoltjai
életét. Az ország legkülönbözőbb pontjain letelepedett, többségükben családos férfiak, hála az általuk csak Margit néniként emlegetett református
lelkésznek, évente többször is találkoznak, járják az
ország fegyintézeteit, hogy sokszor reményvesztett,
szabadulás utáni mindennapjaikat kilátástalannak
látó egykori elítélttársaiknak megváltozott életükkel mutassanak pozitív példát.
– Isten a börtönben térített el a bűnös útról. Az előzetesházban, a
Venyige utcában találkoztam Bozóki Sanyi bácsival, ő adott a kezem
be egy Újszövetséget. Már az sem lehetett véletlen, hogy éppen a
szenvedő ember imájánál ütöttem fel... – eleveníti fel harsány han

gon, széles mosollyal az arcán a hittel való első találkozását a 48 éves,
markáns arcú, szemüveges, kopaszra nyírt Kardos Zoltán, aki 12 éves
fegyházbüntetését Márianosztrán kezdte, majd Balassagyarmaton foly
tatta: – Nosztrán keresztelt meg egy pálos szerzetes, majd Gyarmaton a
missziósokhoz jártam istentiszteletre. Sehogy sem volt ínyemre, amikor
Vácra szállítottak, aztán mégis ott fordult jóra az életem. Az átnevelő
csoportba kerültem, ahol Boros Tamástól, a Margit néninek segédkező
elítélt kántortól kaptam egy Bibliát. Egy évre rá, amikor megéreztem
Mennyei Atyánk szabadító kegyelmét, tértem meg. Nézze, koráb
ban, az átkosban, nagylábon éltem, hiszen pénzem annyi volt, mint a
pelyva. A Mecseki Szénbányáknál dolgoztam Komlón. Ha úgy hozta,
hetekig luxushotelban laktam, jöttek-mentek a nők; az alkohol meg az
életvitelem miatt ment tönkre a második házasságom, megszakította
velem a kapcsolatot a saját lányom is. Hiába bizonygattam: mérték
és tartózkodás jellemzi az életemet. Igaz, a mérték az italozáskor a
vödör volt, a tartózkodás sokszor meg az asztal alattra korlátozó
dott – meséli, és maga is hahotázik egykori „életfilozófiáján”.
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Zoltán tavaly áprilisban szabadult, immár a harmadik házasságba,
Szolnokra. Új asszonyával büntetése alatt ismerkedett meg. – Vé
letlenül. A zárkatársam udvarolt a lányának, egyszer megkérdeztem
tőle telefonon, hogy van kedves. Na a választékos stílusomon annyira
meghatódott, hogy egyből levelezni kezdtünk. Boldogan élünk, van
bejelentett munkahelyem, az ottani református közösségbe járunk.
– Harminc éve Vácon élünk a férjemmel, aki tábori püspök. Jó lenne
bevinni a vastag falak, rácsos ablakok mögé az evangéliumot, fo
galmazódott meg bennünk, mikor nap mint nap elmentünk a fegy
ház mellett. De ez csak akkor sikerülhetett volna 1989 előtt, ha mi
is elkövetünk valamit, amit azért mégsem akartunk – mondja moso
lyogva a rövid, ősz frizurát viselő Csuka Tamásné.
Az elítéltek Margit nénije először egy héten egyszer mehetett be az

intézetbe, de immár kilencedik éve főállású lelkészként naponta 8-10
órát tölt ott. Sokáig ő volt az ország egyetlen női börtönlelkésze, de
nemrégiben kineveztek egy evangélikus kolléganőt is.
- Bár református vagyok, ökomenikus alapon, vagyis minden más
felekezetre nyitottan tartom az alkalmakat. Én nem szelektálok, min
denki jöhet hozzám, nem kérek keresztlevelet, konfirmációs bizonyít
ványt. Hetente két-két bibliaórára, valamint keresztény beszélgetésre,
és egy-egy vallásos témájú filmklubra, illetve istentiszteletre kerítünk
sort. Másfél órásak az istentiszteletek, énekelünk, bizonyságot teszünk
elmondják egymásnak a megtérésüket, és az arról való bizonyságté
telt, amit a katolikusok tanúságtételnek neveznek. Családi beszélőket
is engedélyezett a parancsnok úr, gyakran együtt sír ilyenkor az egész
család; nem akarják elhinni, hogy a dúvad, aki korábban ütötte-vágta
őket, részegeskedett, most bocsánatot kér tőlük mindenért.
A lelkészasszony „alkalmait” 40-50 elítélt látogatja rendszeresen,
még sok katolikus is felkeresi, pedig hozzájuk egy diakónus is bejár
a városból. Persze a nem mindennapi népszerűség nem csupán Isten
rácsokon belüli képviselőjének szól. Margit néni ugyanis egyszemé
lyes szociális intézmény, aki a családi kapcsolattartástól, a szabadulás
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utáni életkezdésen át a szállás- és munkahely ügyekig a fogvatartot
tak rendelkezésére áll. Jól jönnek ilyenkor a lelkész társadalmi párt
fogói és vöröskeresztes tapasztalatai, összeköttetései.
A váci bibliakörösök nyilvános bizonyságtételeikkel afféle hitbeli road
show-ként „turnézzák” keresztbe-kasul az ország büntetés-végrehaj

tási intézeteit. Rabomobillal, megbilincselve utaznak ilyenkor Margit
lelkésznő „hittérítői”, ami minden bizonnyal megdöbbenéssel töltené
el a szabad hitgyakorlók tömegeit, már ha tudnának róla. Csakhogy,
kérem, a börtön az börtön. Az őrzési szabályok még a megtért (és ko
rántsem hallgatag) bárányokra is vonatkoznak.
– Az elmúlt három év alatt már hat civil helyszínen is jártunk – avat be
a börtönlelkész. – Mindenhol hitetlenkednek a kollégák, amikor hall
ják a formás és emelkedett bizonyságtételeket. Azt szokták mondani,
hogy biztos én tanítottam be a fiúknak a míves szövegeket. Pedig a
Bibliában írva vagyon, hogy „a szív teljességéből szól a száj”.
Hogy miről szólnak a sokat emlegetett bizonyságtételek?
– Nincs ezekben semmi kötöttség, aki a focit szereti, arról beszél, aki
a nőket, az a nőkről, ha pedig valaki a fiúkhoz vonzódik, hát akkor ar
ról... – mondja a bibliakörösökkel (és az újságíróval) együtt nevetve a
váci fegyencek korántsem prűd Margit nénije.
– Hát ez az – kap az alkalmon egy egyfolytában mosolygó fiatalember,
akit beszélgetésünk napjának hajnalán szabadított maga Csuka lel
készasszony. – Szóval én is azért fáztam Váctól, mert azt duruzsolták,
hogy az a „legmelegebb” börtön az országban. De szerencsére csak
Isten igéje érintette meg odabent a szívemet, más nem... A keresz

tény testvéri közösség megváltoztatta a gondolkodásomat. Kértem
az Urat, hogy bocsássa meg a bűneimet.
A 31 éves, hat év és két hónap után szabadult Székács Ernő Róbert
úgy érzi, imái meghallgatásra találtak, és 14 éves korában indult
bűnözői karrierjére végleg pontot tett. Arról mesél, hogy a szabadu
lás előtti eltávozásán régi, éppen otthon dekkoló spanjaira is tudott
hatni. Csillogó szemmel, nagy átéléssel magyarázza, tettestársainak a
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lelkésznőtől kapott CD-t is levetítette, ami szerinte teljes megértésre
talált körükben.
A bibliakörös társak buzgón bólogatnak, csak én hitetlenkedem
(pedig János vagyok, nem Tamás) némiképpen, igaz, én csak a riport
végén kapom majd meg a börtönlelkésztől azt a bizonyos a CD-t.
– Nagyon sok börtönévet lehúztam, amíg elfogadtam Isten szerete
tét. Az előzetesben fogdára vágtak, bilinccsel a kézen-lábon vittek
sétára, amikor odalépett hozzám egy ember fekete könyvvel a
kezében, és csak annyit mondott: Valaki téged is szeret! Ki szeret
engem?, kérdeztem tőle, mire ő: benne van a Bibliában – hadarja
egy szuszra a szintén Vácott megtért 40 éves Réti Géza, akinek
kigyúrt, tetovált alkarja olyan vastag, mint a rajzfilmfigura Popey
tengerészé. – Már gyerekként meggyűlöltem a világot – teszi hozzá
szomorúan a szemüveges férfi, akit már állami gondozottként el
ítéltek rablásért, kifosztásért, verekedésért. – Nekem az volt a leg
nehezebb, hogy bocsánatot kérjek mindazoktól, akiknek fájdalmat,
kárt okoztam. Szabadulásom után megkerestem azt a férfit is, akit
megzsaroltam. Először megijedt, de aztán meghallgatott, és azt
mondta, nem haragszik már rám.
Géza 2003-ban szabadult, a Menedék Alapítvány révén került először
Bicskére, aztán Kiskunmajsára. Megnősült, 3 éves kislánya és tíz hónapos
kisfia mellett neje első házasságából való 14 éves lányát is neveli.

Már alaposan benne vagyunk a beszélgetésben, amikor megérkezik
közénk Pilisvörösvárról a bibliakörösök által már sokat emlegetett
Balogh János. A kisportolt, jóképű fiatalember magával hozta csinos
feleségét, az áldott állapotban lévő Szandrát is.
– Tavaly áprilisban szabadultam, Margit néni szerzett nekem helyet
Dunakeszin, az Élő Reménység egyházi szálláson. Fél évig voltam
ott, sokat segítettek, hogy lejöjjek az alkoholról. Direkt nem akartam
hazamenni, mert féltem, hogy leránt magával az otthoni közeg; szük
ségem volt arra, hogy keresztények között lehessek. Aztán Szandra
miatt mégis csak visszataláltam Pilisvörösvárra. Ő is megtért, közös
ségbe járunk, állandó, bejelentett munkahelyem van, várjuk a babát.
Mit akarhatnék még?
Az asztalnál közvetlenül mellettem ülő fiatalember átszellemült arccal
bámul maga elé, miközben a többieket faggatom. A Nyíregyházára
való Makula László is tavaly szabadult, a lelkészasszony szerzett neki
Biatorbágyon munkát egy pékségben. Sajnos, Laci hét hónap után
a gazdasági válság (leánykori neve: leépítés) áldozata lett. Csuka
Tamásnénak most Budafokra sikerült beprotezsálnia a baptista fiúott
honba.
– Ha Istenbe kapaszkodunk, biztosan megsegít – fordul felém szelíden
mosolyogva a szabolcsi fiatalember.
Tódor János
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Viccek

Sudoku

Na mi volt az érettségin? – kérdezi a fiát a bűnöző.
– Ne izgulj, másfél órán át faggattak, de az égvilágon semmit nem tudtak
kiszedni belőlem!
Vádlott, miért lopta el az ezüstkanalakat?
– Az orvosom mondta, hogy el kell lopjam!
– Hogyhogy?
– Ő írta fel nekem: naponta három evőkanál.
Vádlott, miért ad elő nekem ma a történtekről a tegnapitól teljesen eltérő
történetet?
– Azért bíró úr, mert a tegnapit nem hitte el...
A bíró a tárgyalás végén közli a vádlottal a kiszabott büntetést:
– Öt év letöltendő büntetésre ítélem.
Erre az elítélt megszólal:
– És mondja, bíró úr, interneten is letölthetem?

Charlie Chaplin
Kevés híres ember van, aki a becenevével élt és
alkotott. Chaplin munkája a szórakoztatás, a
bohóckodás volt, így joggal szólították Charlie-nak,
a hivatalos Charles helyett.
Azonban nagyon is komoly ember volt, filmjeiben
nem csak játszott, de gyakran ő írta, rendezte és a
zenéjét is ő szerezte.
Egyik korai rövidfilmjének címét rejtettük el a
rejtvényben, amelynek elesett főhősét a későbbi
nagyfilmjeiben is megjelenítette.
FÉRFI NÉV
IDŐ JELE
TENGERIVEL TELEÜLTETETT

MADARAK
KIRÁLYA

LÁTOGATÁSI
IDŐ

RÁDIUSZ

FARKAS

INDONÉZIÁHOZ
MÚLT IDŐ
TARTOZÓ
JELE
SZIGET

HARCVONAL
IZOMBAN
REJLIK!
ÍZVÉG!
RITENUTO,
RÖV.
NYÍREGYHÁZA
RÉSZE
SZABADSÁG, SZERELEM
RENDEZŐJE
(KRISZTINA)

DONG

HOSSZFOSZFOR, MÉRTÉK
NITROGÉN MEGFEJTÉS
MÉG

NEM
KEZDŐ

HÍRES BÁN
VOLT

BOGLYAS
BOR ÉS
OXIGÉN
EGYIPTOM
FŐVÁROSA

Tudta-e?

HÍM
ALKOHOLOS ITAL
BÓR
VEGYJELE

ÉTELÍZESÍTŐ
HÁZAT
HATÁROLJA
FEBRUÁRI
MULATSÁG
RÉGI
MAGYAR
TÖRZS

• Az angol trónörökös Károly herceg és fia, William so
sem utazhat ugyanazon a repülőgépen.
• A vándoralbatrosz rendelkezik a legnagyobb fesztávol
ságú szárnnyal (3,6 m), mégis a vándorsólyom a leg
gyorsabb (utazósebessége 95 km/óra, gyors tempója
180-240 km/óra).
• Az emberi testben keringő vér körülbelül egy perc alatt
tesz meg egy teljes kört.
• A vonulási világrekorder a sarki csér: minden évben
megteszi az Arktisz és az Antarktisz között lévő 17 000
km-es utat. 30 évig is élhet, s így élete során több mint
1 millió km-t is megtehet ez a 100 g-os madár.
• A Tejútrendszer csillagai is forognak a csillagrendszer
középpontja körül. Egy ilyen forgás 200 millió évig tart.
• A delfinek képesek funkcionálisan leválasztani egymás
tól két agyféltekéjüket. Míg az egyik „alszik”, addig a
másik ébrenléti aktivitással működik tovább.
Az oldal a rejtvénybirodalom.hu hozzájárulásával készült.

TATÁR
MÉLTÓSÁG
DOHÁNYZIK

RÁDIUSZ
FURULYA

SZÁLLÍNGÓZIK
A HÓ

PARKOLÓ

KERETEZ

DEO
BETŰI
KEVERVE!
ELEKTRON

MEGFOGALMAZ

AUTÓ
JÁR
RAJTA

AZUTÁN
AZONOS
MSHG.

KANADA
ANGOL
RÖVIDÍTÉSE

ARGON
VEGYJELE

HOLLAND
ÉPÍTÉSZ
(oud)

MŰVÉSZI
TÉMA

HAJTÁS
ÁLLÓVÍZ

VERSENYKUTYA

SÚLYVÉGEK!

LÁBBELI
ALAK

FÖZŐEDÉNY

ELDUGASZOL

KÖNYNYEZIK

HEVESI
KÖZSÉG

IDŐ JELE
EGYIK-MÁSIK
TÓNI
HANGZÓI!
INGOVÁNY
ACÉLOSODIK

... GRÓFJA;
ROSSINI
OPERÁJA

TÉLI
SPORT

ELEKTRON

ÁTMÉRŐ J.

VALAMINT
STRASSE,
RÖV.

