Ne tedd – védd magad!
Nem érdemes az alkohol, a drog vagy a bűnözés irányába fordulni! Ez volt
az egyik fő üzenete a dr. Czudar Sándor ügyvéd vezette Határmenti Régió
Fejlesztéséért Alapítvány bűnmegelőzési pályázatának, amelyben a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön, a Balassagyarmati
Rendőrkapitányság a Polgárőrség és KLIK partnerszervezetekkel
együttműködve, három hónapon keresztül szervezett színes és változatos
programokat középiskolás fiatalok részére.
Sajnálatos tény, hogy a fiatalkorúak
által elkövetett erőszakos bűncselekmények száma évek óta emelkedik: a
garázdaság, a testi sértés, a rablás fordul elő a legnagyobb számban. Az
elmúlt tíz évben minden harmadik
rablás elkövetője fiatalkorú volt. A fiatalok háromnegyed része középiskolás életkorára már személyes tapasztalattal rendelkezik a kábítószer-fogyasztás terén, de fenyegetést jelent
az internetes bűnözés emelkedése is.
Ezen figyelmeztető mutatók ismeretében pályázott és nyert forrást aHatármenti
Régió
Fejlesztéséért
Alapítvány.
- Célunk elsődlegesen az volt – nyilatkozta dr. Czudar Sándor ügyvéd és
dr. Budai István, a Balassagyarmati
Fegyház és Börtön parancsnoka -,
hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a
rájuk leselkedő veszélyekre, bemutassuk azokat a kockázatokat, amelyekkel bűnelkövetés esetén számolniuk
kell, miközben „józan” alternatívákat
is megjelenítünk úgy, hogy mind az
elkerülés, mind az egészséges életvezetés felé is megoldásokat kínálunk.
Programjainkban tanárok, orvosok,
nyomozók, pszichológusok, mediátorok, büntetés végrehajtási szakemberek, ügyvédek, drámapedagógusok
vettek részt és tartottak a fiatalok részére előadásokat, miközben olyan
szituációkat mutattunk be, amelyekben megtörtént esetek feldolgozására
tettünk javaslatokat, miközben konfliktuskezelési technikákat is tanítottunk.Szakemberek irányításával pedagógusok részére szerveztünk mediátor képzést is.
Több módon is próbálták azt kommunikálni: nem a bűnözés, hanem az
egészséges élet nyújtja az igazi a sikereket, a boldog életvezetés igazi garanciája csak az lehet, amelyért keményen megdolgozunk.
A Projektek Házában a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Biros
Péter mesélte el, hogy az életében mit

adott a sport. Őt Kordik Zsolt, művésznevén Mr. Busta rapper követte,
de dr. Csernus Imre, a népszerű pszichiáteris beszélgetett a diákokkal, Gál
Gyula hétszeresmagyar bajnok vízilabdázó és Vincze Ottó, egykori válogatott labdarúgópedig a sport nyújtotta érzésekről mesélt, miközben a
gyarmati Kovács László az extrém
sportokban szerzett különleges élményeiről mesélt.
Kiemelt jelentőséget kapott a helyi
biztonság kérdése, amelyben a Balassa
Security Kft. működött sikerrel, a biztonságos szórakozóhely kiválasztásá-
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nál a fiatalok érdekei kerültek előtérbe.
Cserhátszentivánban és Szügyben
több napos bűnmegelőzési tábor szervezésére került sor. A Balassagyarmati
Rendőrkapitányság nyomozói izgalmas előadásokban mutatták be a nyomozás menetét, a nyomrögzítés technikáját, a drog és nyomkereső kutyák
hasznosságát, a fegyverek használatát, az ügyvédek pedig a büntető eljárásbeli jogainkról, a védői munkárólés
az áldozattá válás esetén követendő
eljárásokról tartottak előadásokat.
A Dr. Kenessey Albert Kórház szakorvosai a kábítószernek az életünket
és egészségünket veszélyeztető problematikájával kapcsolatban „provokáltak” tanulságos vitákat, pszichológusok pedig önismereti foglalkozásokat szerveztek.
A polgárőrökkel a diákok járőröztek, a különleges mentők pedig megmutatták, hogyan lehet veszélyek kö-

zött hordágyon lehozni egy sérültet
egy szikláról.
A táborok legsikeresebb programja
az volt, amikor a diákok rabomobillal
utazhattak be a Balassagyarmati
Fegyház és Börtönbe. A látogatás során megismerkedtek Közép-Európa
egyetlen körfolyosós büntetés végrehajtási intézményével, az elítéltek
élethelyzeteivel, de választ kaptak
minden felmerülő kérdésükre. A
Börtön elítéltjeiből álló Fórum Színház
előadását is megtekintették, s a bemutató után beszélgethettek is a fogvatartottakkal.
Aligha véletlen, hogy a rácsok mögött eltöltött nap után a legtöbb diák
úgy fogalmazott: nem szeretnének
börtönbe kerülni, egy „életre szólóan
megszólalt fejünkben a vészcsengő”.
A mintegy 11.6 millió forintból rendezett
program
a
Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács támogatásával
valósult meg.
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