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Leírás: Békéscsaba
A  Békéscsabai  Kábítószer-ellenes  Napok  elnevezésű  rendezvény 
tulajdonképpen egy egyhetes figyelemkeltő kampányként  működött, 
rádió-  és  újságmegjelenéssel,  szóróanyagokkal,  interjúkkal.  A  Csaba 
Rádióban  ezen  túlmenően  a  Kábítószer-ellenes  Világnapon 
kábítószerrel,  alkohollal  kapcsolatos  zenékkel,  rövid  interjúkkal  is 
megjelent a szervezet,  valamint  a  kampány része volt  egy telefonos 
vetélkedő  is.  A  programsor  részeként  több  békéscsabai 
szórakozóhelyen bulisegélyt tartottak. 
A  MI-ÉRTÜNK  Egyesület 2011.  június  23-24-25-én  megerősített 
„bulisegély”  programokat  valósított  meg  Békéscsabán,  több 
szórakozóhelyen, de családi program is várta az érdeklődőket a Csaba 
Center aulájában június 24-én, pénteken 14.00-18.00 óra között, ahol 
kifestők,  társasjátékok,  kirakók,  részegszemüveg,  egészségügyi 
mérések  várták  a  megjelenteket.  A  program  célja  az  volt,  hogy 
információt nyújtson, különösen a fiataloknak a kábítószer-fogyasztás 
egészségre  káros  hatásairól,  felhívja  a  figyelmüket  egészségük 
megóvásának fontosságára. A program célcsoportja a Csaba Centerben 
megforduló  tizenévesek  és  szüleik,  kisgyermekes  fiatal  felnőttek, 
nagyszülők,  szülők  (családok)  volt.  Drog-,  valamint  HIV/AIDS  totót 
tölthettek ki az érdeklődők. Érdekesség, hogy a HIV/AIDS totót 80-85 
százalékos pontossággal töltötték ki a vállalkozók. A fiatalokkal való
foglalkozás mellett a szülők tájékoztatására is gondoltak, így arra,
milyen jelek árulkodnak arról, hogy a gyermekük kábítószerrel él.
Népszerű volt a tüdőkapacitásra, a testzsírra és a testtömegindexre
vonatkozó egészségügyi mérés is.
A programok között szerepelt még beszélgetési lehetőség az SOS Tini 
Telefonos  Alapítvány  kortárssegítőivel,  „HIV/AIDS  COUNSELLING”, 
ismeretközvetítő  anyagok,  „Egészségkaszinó”  és  egészségügyi 
mérések,  utcazene  a  Kemény  Gábor  Közlekedési  és  Logisztikai 
Szakközépiskola  Gitárklubjának  közreműködésével,  valamint  az  új 
Nemzeti  Drogstratégia  „Biztonságosabb  társadalom  –  megtartó 
közösség”  mottójához  kapcsolódóan,  egy  flash  mob a  Csaba  Center 
aulájába 2011. június 24-én 17.00 órakor.
A programban közreműködött:

• Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata,
• Békéscsabai Kulturális Központ,
• Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve Egészségfejlesztési Osztály,
• Békés Megyei Kormányhivatal Pártfogói Szolgálata,
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság,
• Békéscsabai Rendőrkapitányság,
• Békéscsabai Drogprevenciós Munkacsoport,
• Kemény Gábor Közlekedési és Logisztikai Szakközépiskola,
• Mentálhigiénés Egyesület,



• Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány,
• SOS Tini Telefonos Alapítvány,
• Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület,
• KEF által kiképzett kortárssegítők

 A  péntek  délutáni  programra  a  villámcsődület  tette  fel  a  koronát, 
amely  az  új  Nemzeti  Drogstratégia   ,,Biztonságosabb  társadalom  - 
megtartó  közösség"  mottójához  kapcsolódott.  Az  összetartás  és 
összefogás  fontosságára  felhívva  a  figyelmet,  a  résztvevők  kört 
formálva három percig fogták egymás karját mozdulatlanul.

Gyula
A programra 2011. június 24-én került sor Gyula városközponti részén, 
a  Kossuth  téren.  A  megmozdulás  központi  része  egy  úgynevezett 
FLASH  MOB  (Villámcsődület)  akció  volt.  Az  előre  beharangozott 
eseménybe bevonták az arra  járó érdeklődőket is,  és mindannyian a 
szabadság,  a  béke  jelképét  megformáló  mozdulatot  tettek  a 
szökőkútban. 
A téren drogprevenciós sátor állt, melyben teszteket oldhattak meg a 
jelentkezők,  ajándékba  pedig  óvszert,  szőlőcukrot  kaptak.  A  lelkes 
érdeklődök egy profi táncos segítségével, az egyre népszerűbb ZUMBA 
táncot is kipróbálhatták. 

Orosháza
Az  orosházi  KEF  által  szervezett  rendezvényen  az  eső  egy  kicsit 
közbeszólt, hiszen az eredeti tervek szerint a capoerások bemutatója 
alatt írták volna alá a megjelentek az idei Kábítószer-ellenes Világnap 
üzenetével ellátott molinót. A tánc elmaradt, az aláírás nem, sok fiatal 
gondolta  fontosnak,  hogy  kézjegyével  ellássa  a  szlogennel  ellátott 
molinót.
A  rendezvényen  a  Kecskemétről  érkezett,  városunkban  egy 
barátnőjénél vendégeskedő Dia elárulta, Kecskeméten többekről tudja, 
hogy drogozik. Véleménye szerint általában heccből, vagy felvágásból 
nyúlnak-főként  fiatalok-a  szerekhez,  akikről  ő  tud,  azok  többsége 
füvezik.  Volt  olyan barátja,  aki  szintén a drogok rabja  lett,  és lassan 
csúszott lefelé. Azonban barátaival együtt sikerült meggyőzni őt arról, 
hogy ez így nem mehet tovább és mindenben támogatták a leszokását, 
mely nem volt számára könnyű. Már hosszú ideje tiszta.
A rendezvény végén a KEF tagjai gyümölccsel kínálták a megjelenteket.

Szarvas
Újfajta  figyelemfelkeltő  módszerrel,  flash  mobbal,  azaz 
villámcsődülettel hívták fel a drog veszélyeire a Szarvasi Kábítószerügyi 
Fórum  tagjai  pénteken  a  Fő  téren  a  június  26-i  Kábítószer-ellenes 
Világnap alkalmából. A Ceres-kút körül színes pólókba öltözött fiatalok 
gyülekeztek,  hogy  egy  kis  közös  mozgással  kedvet  csináljanak  az 
alternatív úthoz, a tiszta,  sportos élethez. Ahogy azt Kiszel  Mihály,  a 
KEF elnöke és Gaál Roland alelnök elmondta, manapság egyre többen 
és  egyre  fiatalabban nyúlnak  a  különböző tudatmódosító  szerekhez. 
Szarvason,  a  többi  hasonló  méretű  várost  nyolc  évvel  megelőzve 
alakult meg a KEF, ami akkor csak a 25 ezer főnél nagyobb városokban 
volt kötelező. Az akkor 30 magánszemély és szervezet összefogásából 
létrejött  fórum  azóta  teszi  a  dolgát  a  kábítószerterjedés  ellenében, 



például azzal,  hogy többek között ilyen rendezvényekkel felhívják az 
emberek  figyelmét  arra,  hogy  ez  nem  csak  a  szomszéd  problémája, 
hanem ez bármelyik családban megtörténhet, mondták a KEF vezetői.
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