Polgár rök a gyerekekért
2005. június 10-én az Arany és a Pet fi iskolákban intézményi keretek között,
szakemberek segítségével, másfél órás tájékoztató, oktató és felvilágosító
el adásokkal indítottuk gyermekeinket a korántsem veszélytelen nagy
szabadságra (a nyári szünetre).
A felkészítés ill. a tájékoztatás témája alábbi témakörökb l állt össze:
1. Felkészítés a nyári szünetre a fiatalok b nmegel zése érdekében.
2. Felvilágosító el adás az egészségmegóvás el segítésér l.
3. Drogtáska bemutatása, tájékoztató a kábítószerek káros hatásáról.
4. A deviáns magatartás következménye (pl.: szabálysértés, védelembe vétel stb.)
5. A Gyermekjóléti Szolgálat programjai: táborok, csoportfoglalkozások.
6. Tájékoztató a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére.
A fenti témákhoz meghívott el adóként szakemberek segítségét kértük (akik a
témák jó ismer i):
1. Borosháziné Végh Angéla százados, Nyergesújfalu rend rparancsnoka.
2. Mitták Katalin, véd n .
3. Sujbert Gábor úr, Nyergesújfalu Polgár rségének elnöke.
4. Tölgyesi Csilla, gyámügyi f tanácsos.
5. Csillag Erika, a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat vezet je.
6. Gilán Zoltán, az Aranyszarvas Íjász Egyesület vezet je.
Aki szül az tudja, hogy ez a hatalmas nagy szabadság mennyi örömet és ugyanakkor
mennyi veszélyt rejt magába.
A mi feladatunk, és felel sségünk is egyben, hogy a nyár gyermekeink számára
hogyan múlik el. A diák számára a nyári szünet a végtelen lehet ségek tárháza.
El adásunkkal szerettünk volna egy kis segítséget nyújtani diákjainknak, hogy a nyári
szünet gondtalan, nyugodt, boldog szabadság legyen mindannyiunk számára, és a
következ tanévet is kipihenten, egészségesen, együtt kezdhessék el.
Bárdos Zoltán b nmegel zési koordinátori tiszténél fogva, és mint a Lábatlan Polgári
B nmegel zési és Önvédelmi egyesület elnökének köszönhet en (nem kevés
szervez munkával) létrejött a tájékoztató.
Salkovits Beáta a Nyergesújfalu Polgár rségének tagja, elhozta és bemutatta
nekünk a drogtáskát. Elmondta a drogfogyasztás és terjesztés veszélyeit, és az
ezzel járó büntetéseket. Az el adás végén a gyerekek közelebbr l is megnézhették a
drogtáska tartalmát.
A Nyergesújfalui Rend rkapitányság képviseletében Csépl Árpád f törzs rmester
a fiatalok b nmegel zése érdekében szólt a diákokhoz. Felhívta figyelmüket az
otthonukban rájuk leselked veszélyekre. Elmondta, mire vigyázzanak a közterületen és
a vízparton egyaránt, hogy a nyár baleset nélkül múljon el.

Gibuszné Mitták Katalin véd n egészségünk megóvásával kapcsolatban mondta el jó
tanácsait intelmeit. Figyelmeztetett minket a napszúrás és a melegben az
ételmérgezések elkerülésére is.
Süt Erika a Családsegít Szolgálat képviseletében hozott pár jó tanácsot és
Jó programot is. Elmondta, hogy nyáron is lesz játszóház, számítógéppel,
foglalkozásokkal, sok-sok játékkal.
Végül de nem utolsó sorban Tölgyesi Csilla Gyámügyi F tanácsos mondta el int
szavait az általános viselkedésre és a nyárra vonatkozóan is. Elmagyarázta a deviáns
magatartásfogalmát és következményeit, majd is jó pihenést kívánt a már türelmetlen
gyerekseregnek.
Ezúton köszönjük el adóinknak a megjelenését, a sok hasznos tanácsot és az int
szavakat és köszönjük a nevel testületnek, hogy lehet séget biztosítottak a rendezvény
megtartására. A diákoknak pedig jó pihenést, gondatlan nyári szünetet kívánunk!
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