
HÍREK, KÉPEKBEN.

Második alkalommal vettünk részt a Lengyel Népköztársaság Büntetésvégrehajtásának szervezé
sében hegyi turisztikai versenyen. Lengyel barátaink e hagyományos mérkőzése huszonkettedik alka
lommal hozta össze a természet barátait. Tizenkét tagú csoportunk — csakúgy, mint a tavalyi gárda 
— helytállt a nehéz terepen. Holott 1500 méter körüli hegycsúcsokhoz nem vagyunk hozzászokva. 
A Beszkidekben zajló versenyeket naponta változó útvonalon kellett megközelítenünk.

A hegymászás mellett jutott idő arra, hogy megnézzük Krakkó történelmi nevezetességeit és le
rójuk kegyeletünket az auswitzi koncentrációs tábor magyar áldozatainak emlékhelyén.

Az 1987 tavaszán megrendezett turisztikai vetélkedő egybeesett a május elsejei ünnepségekkel, 
melyen csapatunk a lengyel versenytársakkal együtt részt vett. A lengyel büntetésvégrehajtás katowi- 
czei igazgatósága példásan szervezte meg ezt az öt napot, és ezért köszönet illeti Stanislaw Wrona ez
redest, Waclaw Kozera ezredest, Wojczieh Matliuszki alezredest és a wislai üdülő (itt volt a szálláshe
lyünk) parancsnokát, Piotrowska Lucyna őrnagyot.

Csapatunkat Tüske János bv. őrnagy, a Kecskeméti Bv. Intézet parancsnoka vezette. (Dr. Cser- 
nyászky Lajos)

A magyar büntetésvégrehajtás lövészcsapatai — viszonozva az 1986. évi vendégszereplést — 
május közepén Kaliszban mérték össze tudásukat a lengyel versenyzőkkel. Csapatonként 4 férfi és 1 
női versenyzőnk küzdött a kerületi igazgatóságok azonos összetételű válogatott csapataival. A férfiak 
AKMS géppisztollyal és P—64-es pisztollyal, a nők Ural típusú sportpuskával versenyeztek.

A versenyben nagyszerű eredményeket értünk el. Első csapatunk megnyerte az összetett ver
senyt, noha 17 csapat indult. Első helyezést ért el Kovács Péter géppisztollyal (15 lövés — 128 kö
regység), Márton János pisztollyal (30 lövés — 263 köregység). Lengyel versenyzőé lett ugyan az 
aranyérem a kéttusában, de az ezüst- és bronzérem magyar versenyzőnek jutott. A női egyéni verseny
ben negyedik helyezést sikerült kiharcolni.

A két ország versenyzői legközelebb 1988-ban találkoznak — Magyarországon. (Dr. Németh 
Gyula)
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Nagyszabású felújítássorozat kezdődött a Nyíregyházi Bv. Intézetben. Megújul az ügyeleti, az 
őrparancsnoki, az eligazítóhelyiség, az első emeleti irodai blokk, az állomány művelődési terme, az 
öltöző, a zuhanyozó. Átalakítják a telefonközpontot, az őri étkezőt, az ügyvédi beszélőt, a fegyverszo
bát, a lépcső-, illetve aggregátorházat és a szociális helyiségeket. Reméljük, az intézet centenáriumára 
befejeződnek a munkálatok. A képen régi és új építőanyagok kavalkádja látható. (Markója Krisztina)

A Rendőrtiszti Főiskola tanévzárásának látványos eseménye volt az ünnepélyes tisztavatás. Az 
idén végzett tisztek közül 16-an fejezték be tanulmányaikat a Büntetésvégrehajtási tanszéken. Közü
lük öten kitüntetéses diplomát vettek át. (D. K.)
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Megindult a fogvatartottak kötelező AlDS-szűrö vizsgálata. Képünk a Fővárosi Büntetésvégre

hajtási Intézetben készült. (Z. B.)

A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága a Magyar Televízió közreműködésével filmet 
készít a fogvatartottak neveléséről. A kép a kalocsai forgatást mutatja. (Z. B.)
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