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Szűk cellákban
Iskolások látogathatták meg a börtönt

• Az Iskola másként 
program révén láto-
gathatták meg a csík-
szeredai, Zöld Péter 
utcai börtönt kedden 
az Oklándi Speciális 
Iskola nyolcadikos 
diákjai a székelyud-
varhelyi Tegyünk 
Egymásért Egyesület 
szervezésében. A bör-
tönlátogatás program-
jára a Székelyhont is 
meghívták, így nyer-
hettünk betekintést 
a tanulókkal együtt a 
fogvatartottak min-
dennapjaiba. 

B A R A B Á S  H A J N A L

A z úgynevezett zárt rend-
szerű börtönnek minősített 
csíkszeredai létesítmény-

be egy fémdetektoros kapun át, 
nagyon szigorú ellenőrzés után 
léphettünk csak be, hátra kellett 
hagynunk mobiltelefonjainkat. A 
büntetés-végrehajtási intézeten 
belüli közlekedésünk során több 
alkalommal is további fémdetek-
toros ellenőrzéseken estünk át. 
Bodor Marius nevelőtiszt mutatta 
be az épület különböző részeit, mi-
közben ismertette a fogvatartottak 
napi programjait és az intézmény 
működését úgy, hogy az iskolások 
is megértsék. Elsőként a látogatók-
nak fenntartott helyiségbe léptünk, 
ahol a fi lmekből is ismerős üvegab-

lakon keresztül kommunikálhatnak 
a benn lévőkkel hozzátartozóik, in-
nen nyíltak még olyan termek, ahol 
a jó magaviseletű elítéltek szemé-
lyesen is találkozhatnak látogatóik-
kal, akár egy asztalhoz is ülhetnek 
velük. A gyermekeknek is feltűnt, 
és meg is jegyezték, hogy a lekere-
kített székeket és asztalokat nem 
lehet megmozdítani, a padlózathoz 
voltak csavarozva. A nevelőtiszt el-
mondta, a fogvatartottaknak joguk 
van egyebek mellett látogatókat fo-
gadni, telefonálni, csomagot kapni 
szigorú szabályok szerint, azonban 
ha rosszul viselkednek, ezekből 
a jogokból úgymond „levágnak”, 
például kevesebb csomagot kaphat-
nak, kevesebbszer telefonálhatnak. 
Ha jól viselkednek, akár azt is meg-
engedhetik nekik, hogy személye-
sen találkozzanak a látogatóikkal, 
ne csak az üvegablakon keresztül. 
A következő helyszín az udvar volt, 
ahol időközönként sétát tehetnek a 
fogvatartottak, itt pingpongozásra 
is van lehetőségük két rácsos kerí-
téssel körbevett helyen. A nyolca-
dikosok arra is kíváncsiak voltak, 
hogy meg lehet-e szökni a börtön-
ből. A nevelőtiszt azt válaszolta, 
erre nincs módjuk a fogvatartot-
taknak, mivel több méter magas 
kerítés veszi körbe az intézetet, 
kamerákkal vannak felszerelve, a 
fegyház falai fél méter szélesek, 
az ablakokra vastag vasrácsokat 
szereltek, az őrtoronyból a szöke-
vényeket akár le is lőhetik.

Sokkoló cella

A látogatás során megmutatták még 
a tantermeket, ahol az elítéltek isko-
lát végezhetnek, 1–4. vagy 5–8. osz-
tályt. Kísérőnk elmesélte, előfordult 
az is, hogy 50 éves fogvatartott a 
börtönben kezdte el az első osztályt, 
ott tanult meg írni és olvasni. Kápol-
na is van a börtön falain belül, ahol 
rendszeresen ortodox és római kato-

likus miséket, illetve alkalmanként 
protestáns istentiszteleteket is tarta-
nak. A fogvatartottaknak könyvtár 
is rendelkezésükre áll, ha szeretné-
nek könyvet kikölcsönözni, továbbá 
egy sportterem is, ahol edzhetnek, 
levezethetik fölös energiájukat. A 
legsokkolóbb élményt egy börtön-
cellába való belépés jelentette, amit 
a becsapódó súlyos vasajtó hang-
ja csak tetézett. Szűkös, de nagy 
belmagasságú cella volt, a plafon 
közelében rácsos ablakkal. A fal 
mellett állt két-két emeletes ágy, a 
hátsó felében pedig a török vécé és 
kagyló jelentette a fürdőszobát. A 
speciális iskola tanulói közül né-
hányan kipróbálták azt is, milyen 
bilincsben lenni. A börtönfolyosók 
ridegségét egyedül a sok zöld nö-
vény látványa enyhítette. Az utolsó 
helyszín, ahova ellátogattunk, a 
klubterem volt, itt a fogvatartottak 
különböző képzőművészeti alko-
tásait is megtekintettük. „Bárki 
kerülhet börtönbe, lehet festőmű-
vész vagy bárki más. Fontos, hogy 
ne kövessünk el bűncselekményt, 
vagy ne legyünk cinkostársak egy 
bűncselekményben, mert ugyanak-
kora büntetést szabnak ki, mint az 
elkövetőnek” – hangsúlyozta a ne-
velőtiszt. A tanulóknak többször is 
elmondta, felnőttként is mondjanak 
nemet, amikor társaik rosszra akar-
ják csábítani őket, mert a börtönben 
eltöltött sok év az életből elvesztege-
tett idő. Tőle tudjuk azt is, hogy sok 
a visszaeső bűnöző. Mint mesélte, 
az egyik elítélt, amikor tizenegy 
év után szabadult, nem tudta, mit 
kezdjen az életével, a vonatállomás-
nál leütött egy embert, és ellopta a 
kabátját, így rövid időn belül újra 
a börtön falai közt találta magát. A 
látogatás során elítéltekkel nem ta-
lálkoztunk.

A csíkszeredai büntetőintézetben 
jelenleg 270 személyt tartanak 
fogva, akik 3–13 év közötti 
szabadságvesztésre vannak ítélve

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      B A R A B Á S  Á K O S

A Waberer’s Románia Részvénytársaság

FUVAROZÁSI IRÁNYÍTÓT
alkalmaz a Csíkszeredából vezényelt flottához!

Feladatok: gépjárművezetőkkel való kapcsolattartás, a fuvarfeladat 
végrehajtásában felmerülő problémák megoldása

Ha szereted a dinamikus, kihívásokkal teli munkát, szeretsz 
emberekkel bánni,  és szívesen dolgoznál egy fiatal, karrierlehetőséget 

nyújtó csapatban, versenyképes jövedelemért, illetve:
• minimum középfokú végzettséged van

• kiválóan beszéled a magyar és román nyelvet
• felhasználói szinten könnyedén kezeled a számítógépet

Várjuk önéletrajzodat a cariere@waberers.com e-mail-címre. 

H I R D E T É S

H áromnaposra és Forgatagra 
hangolóra tervezik a 7. Ma-

rosvásárhelyiek Világtalálkozóját, 
amely június 28–30. között várja 
haza a nagyvilágba szakadt helyi-
eket. A programból már ízelítőt is 
adtak a szervezők.

Kirsch Attila, a Marosvásárhelyi-
ek Világtalálkozójának főszervezője 
elmondta, a legnagyobb újdonság, 
hogy a rendezvény háromnaposra 
bővült: szombat helyett már pén-
teken megkezdődik. A plusz napot 
pedig leginkább Marosvásárhely 
jobb megismerésére szánják a szer-
vezők, ennek jegyében terveznek 
egy olyan Kultúrpalota-kulisszajá-
rást a résztvevőknek, melynek során 
olyan rejtett zugokba is be lehet majd 
tekinteni, amelyek egyébként nem 
nyitottak egy átlagos látogató előtt. 
Ugyanakkor egy barokk városnéző 
séta és egy, a várral való ismerkedős 
túra is tarkítja a programot.

Szintén újdonság, hogy a szoká-
sos szombat esti gála péntekre költö-
zött, és ezúttal nyitógálának hívják, 
amelyet a Maros Művészegyüttes Ki-

csi Svejk háborúja című táncszínhá-
zi előadása tesz majd különlegessé. 
A hivatásos táncegyüttes igazgatója, 
Barabási Attila Csaba elmondta, a 
Kultúrpalotában nem gyakran látni 
táncszínházi előadást, a helyszín 
technikai kihívások elé is állítja 
majd az együttest.

Nem marad el az ismert maros-
vásárhelyiekről szóló portrékiállítás 
sem, sőt újabb tizenkettővel bővül, 
de a tavalyi és tavalyelőtti portrékat 
is meg lehet majd tekinteni. Szomba-
ton sikeres életpályákkal ismerked-
hetnek meg a világtalálkozó rész-
vevői, a Kultúrpalota kistermében 
ugyanis négy marosvásárhelyi és 
négy távolba szakadt ember mutatja 
be, hogyan lett sikeres saját terüle-
tén. Szombatra még Tálas Péter bu-
dapesti biztonságpolitikai szakértő 
előadását is tervezik, este pedig a Pé-
csi Harmónia Kamarazenekar lép fel, 
melynek koncertmestere éppen ma-
rosvásárhelyi. A Marosvásárhelyiek 
Világtalálkozója ezúttal is vasárnap 
zárul, a közös imával az unitárius 
templomban. (Szász Cs. Emese)

Háromnaposra bővülő világtalálkozó

A polgármester szerint nem zászlók a szalagok
Nem történt érdemi előrelépés a Székelyudvarhelyen tavaly március 
15. alkalmából kitűzött magyar nemzeti jelképek miatt kirótt prefektusi 
bírság érvénytelenítése érdekében indult per legújabb, keddi tárgyalá-
sán a Hargita Megyei Törvényszéken. A következő tárgyalást május 28-
án tartják. Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármestert Hargita megye 
prefektusa ötezer lejre bírságolta meg tavaly a március 15. alkalmából 
kitűzött magyar nemzeti jelképek miatt. A polgármester polgári perben 
kérte a pénzbírságról szóló jegyzőkönyv érvénytelenítését, tavaly első 
fokon viszont a Székelyudvarhelyi Bíróság a prefektusnak adott igazat, 
ezért fellebbezést nyújtottak be. Az ügy újabb tárgyalását kedden 
tartották a Hargita Megyei Törvényszéken, ám érdemi előrelépés nem 
történt. A székelyudvarhelyi városháza jogásza, illetve Gálfi Árpád 
polgármester (aki magánszemélyként is belépett a perbe) a keddi 
tárgyaláson ismét kérték a bírság érvénytelenítését arra hivatkozva, 
hogy a magyar nemzeti ünnep alkalmából nem zászlók, hanem szimbó-
lumok és jelképek voltak kitűzve a városban. Mint kiemelték, a zászlók 
mérete és egyéb jellemzői szigorúan szabályozottak, ennek fényében 
pedig törvénytelen és megalapozatlan a kiszabott bírság, hiszen a ta-
valy kitűzött szalagokat nem lehet zászlóknak tekinteni. A bíróság ezt 
követően május 28-át jelölte ki a következő tárgyalás időpontjaként, 
akkor valószínűleg ítélet születik az ügyben. Mint ismert, a székelyud-
varhelyi polgármestert azért bírságolták meg tavaly márciusban, mert 
a városvezetés nem tett eleget Jean Adrian Andrei prefektus koráb-
bi felszólításának, és nem távolították el a magyar nemzeti ünnep 
alkalmából városszerte kihelyezett piros-fehér-zöld színű lobogókat. A 
prefektus tavaly azzal indokolta a bírságot, hogy a zászló- és szimbó-
lumhasználatra vonatkozó törvény értelmében más nemzet zászlaját 
csupán a román zászlóval együtt lehet kifüggeszteni közintézményekre 
és közterületeken. (Iszlai Katalin)
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