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Kábítószer ellenes Világnapi Fórum Kunhegyesen
Az ENSZ döntése alapján június 26-át 1987 óta Kábítószerellenes Világnapként tartjuk számon. Ezen a napon kimondták,
hogy a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek
összefogására, a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épülő
beavatkozásokra van szükség. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és
Bűnmegelőzési Hivatala minden évre megfogalmazza a nap
témáját, és emberek millióit mozgósítja a világnap megtartására. A
világnap alkalmából a Kunhegyesi Önkormányzat, a Mikro-térségi
Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja az „EFOP
1.4.2-16 Integrált Kistérségi Gyermek programok” pályázat
támogatásával „Kezdettől fogva kezedet fogva” címmel rendezte
meg szakemberek számára azt a fórumot, amelynek célja a ﬁgyelem
felhívás volt a kábítószer veszélyeire, hogy ráirányítsuk a ﬁgyelmet
a napjainkban egyre inkább elterjedő drogproblémákra és
cselekvésre szólítson fel.
A fórum fővédnöke Szabó András polgármester úr volt. A
fórum előadói Majzik Balázs az EMMI osztályvezetője, Marosi
Antal újságíró, a Drogokról másképpen program vezetője és
Szilágyi Katalin mentálhigiénés szakember, tanár, akik
mindannyian lelkes és elkötelezett hívei a drogellenes
ismeretterjesztésnek.
A gyermekeknek joguk van kábítószermentes környezetben
felnőni, a szülőknek gyermekeiket ilyen környezetben nevelni, az
államnak, önkormányzatoknak pedig kötelessége biztosítani ezt a
családok számára – többek között erre hívta fel a ﬁgyelmet a
Kábítószer-ellenes Világnapon Vincze László alpolgármester úr
köszöntő, megnyitó beszédben. Hangsúlyozta, hogy Kunhegyesen
a gondozás és a megelőzés területén elért eredmények azoknak a
szakembereknek köszönhetők, akik áldozatos munkájukkal,
erejükön felül segítik az ellátást. Felhívta a ﬁgyelmet a család
meghatározó szerepére a gyermekek és ﬁatalok értékrendjének a
kialakításában.
Majzik Balázs AZ EMMI osztályvezetője elmondta, hogy a
Kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a kábítószer-ellenes
küzdelemben, ezt mutatja, hogy társadalmi és szakmai
egyeztetéseket folytatnak a helyzet javítására, pályázatokat írnak
ki, melyekben egyedi megoldásokat, a jó gyakorlatokat szeretnének
m e g i s m e r n i , k ö z z é t e n n i . M e g i sm e r t e t t e a j el en l é v ő
szakemberekkel a kábítószer elterjedésének okait, bemutatta a
dizájner drogokkal kapcsolatos hatásmechanizmusokat,
elterjedésük megakadályozásának nehézségeit. Biztatta a
jelenlévőket arra, hogy fogjanak össze és együtt gondolkodva
tegyenek arról, hogy Kunhegyes városában ne legyen a drog
meghatározó probléma.
Marosi Antal újságíró, volt zsaru, – ahogyan ő maga
bemutatkozott – a téma jeles szakértője sok értékes és érdekes
információval gazdagította a szakemberek ismereteit. Javasolta,
hogy a Kábítószer Egyeztető Fórumot a városban, járásban létre
kellene hozni, hogy a témában érintett szakemberek összefogva
többet tudjanak tenni és a témában megjelenő pályázati
lehetőségekkel élni tudjanak gyermekeink, unokáink érdekében.
Bemutatott egy érdekes kisﬁlmet egy vidéki televízió forgatásában,
amely arról szólt, hogy milyen módszerekkel dolgoznak a dílerek,
hogyan terjesztik a drogot.
Szilágyi Katalin mentálhigiénés szakember, gyakorló
pedagógus saját élményű gyakorlatát mutatta be, valamint
példákon keresztül ismertette azokat a módszereket, melyeket ő
maga kipróbált és eredményre vezettek.
Ezután a jelenlévő pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek,
a rendőrség helyi vezetője, a járás településeiről érkező
önkormányzati képviselők védőnők, a Máltai Szeretetszolgálat
képviselői mondhatták el saját élményeiket, véleményüket,
javaslataikat.
Hajnal Istvánné járási jelzőrendszeri tanácsadó –
koordinátor hangsúlyozta a jelzőrendszer meghatározó szerepét a
megelőzésben. Kunhegyesen a jelenlévő szakemberek tagjai a
gyermekvédelmi jelzőrendszernek, szakmai megbeszéléseken,

esetkonferenciákon rendszeresen részt vesznek. Eredményesnek
ítéli meg a jelzőrendszer működését a városban. Általános
problémaként vetette fel, hogy a pedagógusok, védőnők, szociális
dolgozók, a családsegítők felismerik ugyan a drogproblémákat,
értesülnek ezekről lakossági bejelentésekből, de az a gond, hogy
ezután legtöbb esetben nem tudják, hogyan nyúljanak szakszerűen
a problémához. Ez országos jelenség, nem csak Kunhegyesen van
így. Nincs egyfajta szakmai kezelési módszer, egy protokoll, ami
mankót adna a kezükbe. Nem tudják, hogy mihez van joguk, mi a
kötelességük és adott esetben így nem mindig sikerül eredményes
munkát végezni drog ügyben érintett klienseknél. A megelőzést
nem lehet elég korán kezdeni, már óvodás korban el kell kezdeni. A
kialakult helyzetben az eddigieknél lényegesen nagyobb szerepet
kapnak a családok és a közösségek, melyek képesek a szerhasználat
nélküli életmodellt terjeszteni, az egészséges életmódot
népszerűsíteni és önmagukban is védőfaktort jelenthetnek a
kábítószerek kipróbálása ellen. A Kunhegyesi Járásban elindult egy
új, a gyermekeknek, családoknak esélyt adó EFOP 1.4.2-16
Integrált Kistérségi Gyermekprogramok pályázati tevékenység,
melynek keretében kiemelt szerepet kap a drogfogyasztás
megelőzése. Hajnal Istvánné javasolta, hogy alakítsák meg a KEFet, a Kábítószer Egyeztető Fórumot járási szinten, amely javaslat az
önkormányzat felé történő tolmácsolására kérte a jelenlévő
képviselőket.
Csécsei Csaba Tomajmonostora község önkormányzati
képviselője kifejezte elégedetlenségét azzal kapcsolatban, hogy a
rendőrségnek, a szakembereknek nincs elegendő eszköz a kezében
arra, hogy a Herbált fogyasztókat és eladókat meg tudják
akadályozni ebben a tevékenységükben, ahogy a bemutatott
kisﬁlmben is láttuk. Javaslatot tett arra, hogy határozottan és
szakszerűen kell fellépni a drogterjesztőkkel kapcsolatban.
Egyetért a Kábítószer Ellenes Fórum létrehozásával.
Szintén Tomajmonostora általános iskolájából érkezett Boda
Mihály tanár kolléga, aki beszámolt arról, hogy tapasztalata és
gyakorlata szerint melyek azok a feladatok, amik a tanárokra
hárulnak ebben a témában. Kiemelte, hogy a tanároknak minden
helyzetben helyt kell állni, hiszen a gyermekeknek a tanár minden
megnyilvánulása példaként szolgál.
Tokai Lajos a kunhegyesi rendőrőrs parancsnoka elmondta,
hogy Kunhegyes más kisvárosokhoz mérten még azon szerencsés
települések közé tartozik, ahol a kábítószerekkel kapcsolatos
probléma viszonylag alacsony mértéket mutat. Az utóbbi évek
negatív irányú elmozdulásai azonban fokozott óvatosságra és
körültekintésre intenek. A legújabb tapasztalatok adatai
megerősítik, hogy a 18 év alatti korosztály körében kedvezőtlenül
módosult az illegális szerek kipróbálásának aránya. A dizájner
drogok megjelenése új kihívás elé állítja a szakterületen dolgozó
szakembereket. Az új pszichoaktív szerek jelentős térnyerését
igazolják a rendőrség tapasztalatai, valamint az e szerek
használatával kapcsolatos problémák miatt ﬁgyelni és jelezni kell
egymásnak a jelzőrendszerben. Ő maga személyesen is aktív tagja a
kunhegyesi család és gyermekvédelmi jelzőrendszernek és
elmondta, hogy megítélése szerint a jelzőrendszer jól működik,
amit továbbra is szorgalmaz. Bemutatott egy reklámﬁlmet, amivel a
ﬁatalokat, iskolás gyermekeket szándékoznak távol tartani a
drogfogyasztástól.
A konferencia összefoglalóját Magyar György önkormányzati
képviselő, a Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója
mondta el, amiben kihangsúlyozta, hogy eredményes tanácskozás
volt a mai fórumon és ő maga is támogatja a KEF – Kábítószer
Egyeztető Fórum – létrehozását és vállalja a közvetítést az
önkormányzat és a jelenlévő szakemberek között, akik egyöntetűen
javasolták, hogy jöjjön létre a Kábítószer Egyeztető Fórum a
Kunhegyesi Járásban.
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