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A kábítószer-ellenes világnapon
intézmények, civil szervezetek
sátrai lepték el a főteret
.Iskolánkat a “Gyermekeinkért
16” Alapítvány és a Kollégium
képviselte.
Könnyű lecsúszni – fi-
gyelmeztetett már a címével is
az a rendezvény, amelyet a
Nyíregyházi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) és a
megyeszékhely önkormányzata
hozott tető alá hétfőn. A
kábítószer-ellenes világnap al-
kalmából tizenegy szervezet
települt ki a Kossuth térre, s mu-
tatta be a módszereit, miközben
szórakoztató feladatokkal is
várták a közönséget.
– A legfrissebb felmérések sze-
rint a drogprobléma némileg
jobban érinti Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyét az országos át-
lagnál – mondta elöljáróban
Lengyelné Pogácsás Mária. – A
KEF szervezetei összehang-
oltan lépnek fel a kínálat, illetve
a káros hatások csökkentése, a
megelőzés, valamint a fi-
gyelemfelkeltés érdekében, s a
világnap alkalmából mindebből
ízelítőt adnak – tette hozzá a
szervezet közösségi munkacso-
portjának vezetője.
– Csakis az lehet a célunk, hogy
a gyerekek el se jussanak a
kipróbálásig, hiszen tudjuk,
hogy bizonyos szerekhez
könnyű hozzájutni, és azt is,

hogy egyes helyzetekben nagy
lehet a csábítás. Ismerniük kell
a veszélyeket és tudniuk kell
leküzdeni ezt a csábítást – fo-
galmazott Jászai Menyhért,
Nyíregyháza alpolgármestere.
„Könnyű lecsúszni, de én vál-
lalom, hogy SZER-teleül élek” –
hirdette egy molinó a ren-
dezvény szlogenjét, amely mel-
lett bárki tanúbizonyságot
tehetett színes tenyérlenyomata
hátrahagyásával, míg a kutyás
bemutató kétséget sem hagyott
afelől, hogy a rendőrség kön-
nyedén a tiltott szerek nyomára
akad.

Alkotással a drog ellen progra-
munkkal vettünk részt mi is a
rendezvényen.
– A szabadidő hasznos

eltöltése, a gyerekek lekötése,
minél több lehetőség megis-
mertetése. Az óvodásoktól a
húsz év fölöttiekig mindenkit
szívesen látunk sport-,
művészeti, zenei és kézműves-

foglalkozásainkon – sorolta kol-
légiumunk vezetője Verebélyiné
Tóth Marianna, a Gyerekeinkért
16 Alapítvány titkára (és Kol-
légiumunk vezetője), hogy mit is
takar az „Alkotással a drog
ellen” jelmondat. Sátrukban
olyan – egyelőre szélesebb kör-
ben nem ismert – lehetőségeket
is bemutattak, mint a sportpo-
harazás vagy hétköznapi prob-
lémák kezelésében,
stresszoldásban eredményes ti-
beti hangtálterápia.
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Egész napos fesztivált ren-
deztek Nyírszőlősön 2017.
június 10-én, ahol több mint
másfél tucatnyi csapat mérte
össze főzőtudását egymással,
köztük a Szőlőskerti Kollégium
gasztroteam-je is. A Kollégium
utcai sportpályán a színpadon
egymást váltották a népszerű
énekes, táncos produkciók, pat-
togott a labda a focikupáért,
este a Full Rock Band után
tűzijátékkal zárják a napot. Ter-
mészetesen a csapatok finom-
ságait szakavatott zsűri bírálta
el. Már hagyomány, hogy a
településrészen minden évben
családi programot szerveznek,
ahol felnőttek és gyerekek
együtt tölthetnek el egy
felhőtlen, felejthetetlen napot. Készül a Kollégium vegetáriánus töltött káposztája-különdíjas lett!

Az Arany János Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Kollégium
2017. május 25-én immár ötödik
alkalommal rendezte meg
tehetségnapját a Múzeum-
faluban. Az eseményen részt
vettek a bázis iskola és tagin-
tézményeinek diákjai is. Intéz-
ményünket Tóth Zoltán,

Jaroscsák Boglárka, a Kender-
morzsa valamint a Szőlőcske
néptánccsoport képviselte,
amelyben kollégistáink is sze-
repet vállaltak. Színvonalas pro-
dukciókat láthatott a közönség,
mindenki jól szórakozott. A
műsor után minden gyerek egy
finom ebédet fogyasztott el.

Tehetségnap a Múzeumfaluban
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