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Az ÁGOTA Alapítvány Csongor téri Közösségi Házában szerda délután a Szegedi 

Rendőrkapitányság munkatársai tartottak bűnmegelőzési előadást. 

Közel százan voltak azon a bűnmegelőzési előadáson, melyet a Szegedi Rendőrkapitányság 

munkatársai tartottak a Csongor téri Közösségi Házban Drogok! Tények és Tévhitek címmel. A 

közösségi ház nagyterme zsúfolásig telt az előadás kezdetére, nagyon sokan érkeztek vidékről, a 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gyermek- és lakásotthonaiból, nevelőszülői hálózatából, 

nevelőszülők, nevelők és gyermekek egyaránt. A környéken élő családokat és gyermekeiket is 
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megszólította a program, és az idősebb generációt is, hiszen olyan témáról hallgathattak előadást 

az érdeklődők, ami egyaránt érinti a fiatalt, a családot és a nagyszülőket is. 

A preventív előadást Nyitray István címzetes rendőr őrnagy tartotta. Szó esett a legális és az 

illegális drogokról, illetve arról, milyen veszélyt jelentenek a mai dizájnerdrogok a fogyasztóikra. 

Mindezt filmbejátszásokkal tette látványosabbá, érdekesebbé az előadó. A Szegedi 

Rendőrkapitányságot képviselte még Csala-Pellek Borbála őrnagy és Horváthné Cserfalvi 

Ibolya rendőr százados. 

“Az ÁGOTA Alapítvány céljai közt szerepel az is, hogy olyan települési, családi és közösségi 

rendezvényeket valósítsunk meg, melyben közelebb segítjük egymáshoz támogatott fiataljainkat és 

a lakosságot. Ennek egyik módja, hogy olyan programokat valósítsunk meg, ahol a generációk 

találkozhatnak egymással, és ilyen módon közvetlenül élhetik meg, az egymásra való odafigyelést, a 

kölcsönös toleranciát és a gondoskodást” – foglalta össze portálunknak Kothencz János. “A 

megelőzés fontosságán túl ez a cél valósult meg ez alkalommal is, amikor a gondozott gyermekeink, 

a velük foglalkozó munkatáraink, a játszóházba naponta betérő gyermekek, az ő szüleik és a 

nagyszüleik egyaránt részt vettek a programon” – zárta gondolatait az alapító. 

A rendőrséggel való prevenciós programsorozat a jövőben is folytatódik a Csongor téri Közösségi 

Házban. A rendezvényekről természetesen folyamatosan beszámolunk majd itt a SZEGEDma.hu-n. 

 


