
„Szeretet nélkül minden ház üres,
Minden városka lakatlan,
Minden zseni ügyetlen,
Félős nyuszi csak a kalapban.” 

(Quimby)

Ez a dalszöveg jutott eszembe, amikor ehhez a cikkhez 
hozzáfogtam, ami egy beszámoló arról a délutánról, amit a 
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata szervezett a járásban 2016. október 
13-án Kunhegyesen a Művelődési Központban szülők és 
pedagógusok részére.

A téma a drogfogyasztás megelőzése volt. 
Előadónk Fekete András drogprevenciós összekötő, a 

Karcagi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója, aki „A 
szülők és a család a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-
bűnözés megelőzésében” című ifjúságvédelmi program 
keretében látogatott el Kunhegyesre meghívásunkra.

Előadása végig figyelemfelkeltő, érdekes és motiváló volt a 
résztvevők számára, akik Kunhegyesről, Tomajmonostoráról 
jöttek, de képviseltette magát Tiszaroff és Tiszagyenda is.

Előadásában kifejtette, hogy a drog szó tulajdonképpen egy 
gyűjtő szó, ami azt jelenti, hogy ha ilyen anyag kerül be a szer-
vezetbe, az megváltoztatja a szervezet működését a központi 
idegrendszerre hatva.

Magába foglalja ez az alkoholt, a nikotint, egyes gyógyszere-
ket is, melyek legálisan használhatók ugyan, de erős függést 
tudnak okozni az egyénnek. Gondoljunk csak a cigarettára, 
hogy aki dohányzik, milyen nehezen tud leszokni róla, vagy az 
alkohol függés milyen nagy probléma, különösen annak, aki 
rendszeresen  stresszes helyzeteket él át. Miért is?

Azért, mert ahogy a szakemberek is mondani szokták, hogy 
ma még az alkoholnál jobb stresszoldót nehezen találnak az 
emberek.

A legnagyobb probléma azonban az, hogy a fiatalok ezt a 
példát látják otthon a családban, a baráti körben és tudjuk, hogy 
a személyes tapasztalat, a szülői példa maradandó nyomokat 
hagy a gyermekekben. 

Az iskolában a pedagógusok hiába nyújtják a korszerű isme-
reteket a témáról a tanulóknak, szülőknek, valójában nem csak 
az ismerethiány az oka a kábítószer fogyasztásnak, hanem a 
szülői példamutatás, a gyermekekkel való szeretetteljes együtt-
lét, a napi beszélgetések hiánya. 

Ha a gyermekek és a fiatalok számára a mindennapokban nin-
csenek megfelelő alternatívák a természetes örömforrások 
biztosítására, akkor a kábítószerek által nyújtott feszültségoldás 
felértékelődik.

Említette a téma kapcsán az előadó, hogy ma már az internet 
világában elterjedt a neten történő kábítószer megrendelés, me-
lyet csomagszállítók házhoz visznek pl. virág tápsó, vagy illat-
szer stb. néven. Érdemes figyelemmel kísérni gyermekeink 
internetezési szokásait, megrendeléseit, szórakozási szokásait 
(nem csak a hétvégeken), hiszen ezzel megelőzhetjük vagy 
legalábbis csökkenteni lehetne a nagyobb baj bekövetkezését.

Arra kellene törekedni a családokban, hogy esténként a 
beszélgetés, a közös vacsora, a szülők közötti, a szülők és gyer-
mekek közötti tiszteletteljes viselkedés legyen a mérvadó.

Az intézményekben pedig arra kell törekedni, hogy megfelelő 
alternatívákat biztosítsanak a tanulóknak arra, hogy sikerél-
ményhez, biztonsághoz jussanak. A közösségben megszerzett 
siker – pl. egy focimeccsen, egy jól sikerült kiránduláson, a 
közös táncklubokban – mind-mind olyan élményforrás a 
fiataloknak, hogy nincs szükségük pótszerekre.

Így nem fordulhat elő, hogy a fiatal a bűnöző kortárscsoporto-
kat tekinti annak a közösségnek, ahol az örömforrás található, 
ahol sikerélményhez juthat, ahol neki meg kell felelni bármi 
áron.

A téma bonyolultságára való tekintettel az előadó nem tért ki 
részletesen a drogfogyasztás minden aspektusára, de mindenek-
felett kiemelte a dizájner drogok megjelenését a piacon, aminek 
kezdete kb 2010-re tehető és a legnagyobb veszélye abban van, 
hogy a szer hatóanyagait állandóan változtatják, tehát mire a 
szerben lévő hatóanyagot a tiltó listára veszik, addigra már más 
összetételben dobják a piacra az újabb herbált.

Fekete András előadó szólt még arról is, hogy fontos, hogy a 
szülők, a pedagógusok felismerjék a kábító hatású anyagokkal 
való élés tüneteit és kérjenek segítséget a probléma megoldá-
sához. 

Felajánlotta az előadó, hogy érdeklődés esetén szívesen tart 
tájékoztatót bármelyik oktatási – nevelési intézményben a 
témáról, hangsúlyozva, hogy az alapokat már az óvodában kel-
lene kezdeni, az óvodás gyermekek szüleinél még nagy esély 
van arra, hogy megelőzzük a bajt.

Addig is, amíg személyes találkozásra kerül a sor az elő-
adóval, mi, a családsegítők, kérjük, hogy ha probléma adódik 
akár a családban, akár az iskolában, szívesen állunk a lakosság 
rendelkezésére.

Köszönjük az előadó és a Rendőrség szíves közreműködését.

Vincze Lászlóné
intézményvezető


