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Képek -  események

Ünnepi emlékülésre került sor a Rendőrtiszti Főiskolán november 21-én: itt indult meg 
huszonöt éve a bévés tisztképzés. Képünkön: dr. Németh Gyula, a M agyar Börtönügyi 
Társaság titkára megnyitja az ülést, mellette dr. Győrök Ferenc nyugállományú rend
őr vezérőrnagy, a főiskola egyik korábbi parancsnoka és dr. Beck György nyugállo
mányú rendőr őrnagy, az iskola volt oktatási helyettese.

A büntetés-végrehajtási szervezet oktatási központjába hét év után  ismét nyugdíjas
találkozóra hívta a bévé vezetése az országos parancsnokság nyugdíjasait. Több 
mint félszázan fogadták el a meghívást, akiket az országos parancsnokság vezetése 
tájékoztatott a mai állapotokról. Ezt követően a nyugdíjas kollégák a G yűjtőben ebé
deltek, és megtekintették az intézetet.
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Emlékplakettet vehetett át Semegi Attila marketingigazgatótól Ritecz József Svájc
ban élő honfitársunk, aki kamionnyi ajándékot hozott a magyar büntetés-végrehajtás- 
nak, az elítélteknek, többek között negyven színes televíziót és több tonna ruhaneműt.

Az Európai Börtönnevelési Társaság (EPEA) először a közép- és kelet-európai országok 
közül Magyarországon, Budapesten tartotta hatodik tudományos konferenciáját. 27 or
szágból 125 fő vett részt a rendezvényen, gyakorlatilag Dél-Amerika kivételével az összes 
földrész képviseltette magát. Külön jelentőséget adott a konferenciának, hogy először 
vettek részt nagyobb létszámban a közép- és kelet-európai térség delegátusai, 10 ország
ból 26-an. A rendezvényen elhangzott 5 vitaindító előadás, és 25 munkacsoportban jó 
néhány rövidebb lélegzetű, tömör kiselőadás, amelyeket élénk vita kísért. A konferencia 
nyitóelőadását dr. Tari Ferenc, országos parancsnok tartotta „Börtönrendszer és huma- 
nizáció” címmel. Róbert Suvaal (Hollandia), a börtönnevelésben jelentkező új kihívá
sokról, prof. Friedrich Lösel (Németország), pedig a „treatment”, a börtönbeli neve- 
lés/kezelés újjászületéséről tartott izgalmas előadást. Csóti András bv. dandártábornok, 
módszertani főigazgató ugyanebben a témában azt taglalta, hogy a jelenlegi magyar bör
tönnevelési gyakorlatban hogyan ötvöződnek a hagyományos magyar és a nyugat-euró
pai büntetés-végrehajtási filozófiára épülő szisztémák, végül William Rentzmann (Dá
nia) felvázolta a börtönnevelés lehetséges jövőjét 2000 után. A konferencia a résztvevők 
véleménye szerint szakmai és szabadidős programját tekintve egyaránt sikeres volt.


