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2020. 02.27-én, a GINOP 6.2.3-17 pályázat szabadidős programjának keretében látogatást tettünk a Veszprém
Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetbe. A szervezett program keretében a tanulók tájékoztatást kaptak a
magyarországi büntetésvégrehajtás rendszeréről valamint a börtönben folyó életről, a rabok napirendjéről és
a börtönben betartandó fontos szabályokról. Ezután egy fiatalember tartott előadást, akit drogbirtoklás és
terjesztés miatt ítéltek el három évre. Elgondolkodtató beszámolót tartott, hasznos és elrettentő példa volt a
tanulók számára a megbánása. Ezután körbe vezettek bennünket az intézmény területén, megnézhettük a
beszélőt, a cellákat, az orvosi rendelőt és azt a pici udvart, ahol a rabok a szabadban tartózkodhatnak.
Diákjaink számára frusztráló volt a bezártság, az az ingerszegény környezet, amit pár óra erejéig
tapasztalhattak. Ugyanakkor tanulságos volt látni, hogy a fogvatartottak, hogy élik mindennapjaikat.
Ezután a Várbörtön kiállítását tekintettük meg idegenvezető kíséretében. 2015. május 6-án megnyitotta
kapuit a látogatók előtt a veszprémi Várbörtön mínusz harmadik emelete.
Az „Élet a mínusz harmadikon, Várbörtön a 21. században” című új állandó kiállítás nem „csak” a
várbörtönről, mint épületről és érdekességről szól, hanem több izgalmas témát mutat be. A tárlatban látható
egy Mindszenty József-emlékszoba, a fogvatartottak életét és a várbörtön történetét bemutató
kiállítási egység, a „Bakonyi betyárok a pandúrok kezén” című tárlat, továbbá
megtekinthetők a cellák, a kápolna, a kilátó, a parancsnoki szoba és a
vizesblokk.

’56 után a bitófák árnyékában
A tárlat 1956-tól 1967-ig, az utolsó kivégzésig mutatja be a megtorlás időszakának egy-egy lényeges,
Veszprém megyéhez kötődő momentumát. A kiállítás természetesen megemlékezik azokról a hősökről, akiket
az ’56-os szerepvállalásukért a rezsim halállal büntetett.
A Várbörtönben tapasztalt légkör még a napjaink börtönénél is ijesztőbb volt. Itt 1997-ben tartották fogva az
utolsó elítéltet.
Ezen a napon sok új és tanulságos ismerettel gazdagodtunk valamennyien
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