
II. FERI FESZT 2014 
Prevenciós nap  

a kábítószer-ellenes világnap alkalmából 
2014. június 11. 9.00 – 14.00 

Ferencvárosi Művelődési Központ 
 
 
9.00  Ünnepélyes köszöntő 
  A mértékletesség útján című előadás 
  (helyszín: FMK-színházterem) 

előadó: Dávid Ferenc szociológus (Kék Pont Drog Konzultációs Központ és 
Drogambulancia Alapítvány) 

 
A vizuális ingerekben gazdag interaktív előadás a droghasználat társadalmi és kulturális problémáival 
foglalkozik. Izgalmas videók, meghökkentő képek segítségével tárja fel a drogfogyasztás egyéni és 
közösségi jellemzőit.  
 
10.00-12.00 Megváltozott szórakozás és droghasználati szokások a középiskolás korosztálynál 

című előadás 
(helyszín: FMK-szalonterem) 

 
A kerületi középiskolák tanárai a KEF tagszervezetekkel együtt az előadás után egy kerekasztal-
beszélgetés alkalmával a drogmegelőzés határairól, kereteiről, a megváltozott droghasználatról 
kaphatnak átfogó képet.  
előadó: Radnai Fruzsina pszichológus 
 
Programok a nagyszínpadon: 
(helyszín: az FMK kertje) 
 
10.00  Ünnepélyes megnyitó  

köszöntő beszéd megtartása, Feri lufi felengedése 
10.15 Digital Street  
 hip-hop  
10.35 Feri Fashion 
 divatbemutató a biztonságosabb nyaraláshoz és fesztiválozáshoz 
10.45 Dávid és Alex 
 raptehetségek 
10.50 Tombola Show 
 nyári ajándékok az egészség és a szépség jegyében 
11.05 Buli Kerekasztal 
 beszélgetés a diákokkal a budapesti éjszakai életről és veszélyeiről 
11.30 Tombola Show 
12.15 Funktasztikus koncert 
13.00 FERI Jam 
 Színész Bob és a diákok közreműködésével 
 
 
 



Tematikus sátrak:  
1. Zenei 

drog-tematikus slam és rap show Színész Bob vezetésével 
2. Stencil 

bevezetés a stencilfestés rejtelmeibe, pólófestés   
3. Elemózsia  

perec, üdítő 
4. Kreatív 

Hennafestés, ékszerkészítés pillepalackból 
 

5. Civilszervezetek sátrai: 
A több sátorból álló területrészen a droghasználat egyéni, társas és társadalmi vonatkozásaival 
ismerkedhetnek meg a fiatalok. A programok a mértékletesség erényét népszerűsítik, és 
segítséget nyújtanak abban, hogy a diákok teljesebb képet kapjanak a szenvedélybetegségek 
kialakulásának okairól és a kezelés lehetőségeiről.  
 
Szervezetek: 
 Kék Pont Drog Konzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány  
 Drogprevenciós Alapítvány  
 „Alul-járó” Ifjúsági Iroda 
 Közért Ifjúsági Iroda 
 Esély Közösségi Egyesület 
 FEGYIÖK 
 Mondj Nemet Alapítvány 
 Magyar Vöröskereszt IX. Kerületi Ifjúsági Tagozata 
 IFELORE (Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete) 
 Kontaktpont Ifjúsági Iroda 

  
6. KRONODROG prevenciós kiállítás 
7. Sportudvar 
frizbi, tollas, ping-pong, csocsó 


