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Érd-alsó állomás közelé-
ben vertek sátrat a drog 
ellen küzdõ szerveze-
tek a Kábítószer-ellenes 
Világnap alkalmából 
nemrég. A kissé „kábult” 
idõjárás ellenére sokan 
érdeklõdtek, fõleg fia-
talok, akiket megállított 
egy-egy elrettentõ fény-
képpel teletûzdelt tábla, 
eszköz, s szakemberektõl 
kérhettek tanácsokat. 
A sikeres rendezvényen 
több százan fordultak meg 
néhány óra alatt.

A világnappal  kapcsolatosan 
hazánkban  immár  nyolcadik 
éve a kábítószerügyekért felelős 
szaktárca  csaknem  egy  héten 
keresztül  a  fővárosban  és  az 
ország  különböző  településein 
kábítószer‑ellenes  rendezvé‑
nyeket,  konferenciákat,  csalá‑
di  programokat  kezdeményez. 
Cél,  hogy  a  drogfogyasztás 
témaköréről  minél  több  infor‑
mációt juttasson el a szülőkhöz, 
pedagógusokhoz,  a  fiatalok 
számára  pedig  pozitív  alterna‑
tívákat mutasson a szerhaszná‑
lattal  szemben.  A 12‑25  évesek 
körében  növekszik  ugyanis  a 
leglátványosabban azok száma, 

akik  a  receptre  kapható  szere‑
ket első alkalommal használják 
nem gyógyítási  célra. A drogok 
mérgek, a hatásukat az határoz‑
za meg, hogy mennyit vesznek 
be belőlük. A kis mennyiség elő‑
ször serkentőleg hat, fokozza az 
aktivitást, a nagyobb adag nyug‑
tatóként,  a  még  nagyobb  adag 
azonban  méregként  működik, 
tehát  ölhet  is.  A drognak  van 
még  egy  hátránya:  közvetlenül 
az  elmére  fejti  ki  hatását  és 

egy  idő  után  minden  érzéke‑
lést  meggátol,  a  kellemeseket 
és  kellemetleneket  egyaránt. 
A romboló  hatásáról  számtalan 
fotó tanúskodott az érdi rendez‑
vényen. Láthatóan megdöbben‑
tek ezen azok a fiúk és lányok, 
akik  szakítottak  annyi  időt, 
hogy megálljanak a képek előtt. 
–  Körülbelül  egy  év  múlva 

jöttem csak rá, hogy drogfüggő 
vagyok  és  amikor  úgy  döntöt‑
tem, hogy abbahagyom, testileg, 
lelkileg és érzelmileg is elvonási 
tüneteken  mentem  keresztül, 
de  mióta  sikerült  leszoknom, 
újra  visszatért  az  életkedvem, 
éberebbé  váltam  –  nyilatkozta 
az  egyik  fiatal,  természetesen 
név nélkül. 
  Mondj  nemet  a  drogokra, 

mondj  igent  az  életre  –  ez  már 
egy  régi,  közismert  szlogen, 
mégis  ezrek  életét  teszi  tönkre 
Magyarországon  a  kábítószer. 
Ez  alól  sajnos  Érd  sem  kivé‑
tel,  itt  is  többen  élnek  ezekkel 
a  szerekkel.  Dudás Erzsébet,  az 
önkormányzat szociálpolitikai és 
egészségügyi csoportvezetője két 
hónapja  vette  át  egy  kolléganő‑
jétől  az  ezzel  kapcsolatos  ügye‑

ket,  és mint  lapunknak  elmond‑
ta,  azóta  „mintha  teljesen  más 
világba  csöppentem  volna,  sok 
minden  újdonság  a  számomra”, 
majd  arról  tájékoztatott:  nagyon 
sikeres  volt  ez  a  rendezvény, 
amely  az  átmenő  forgalomnak 
is  köszönhetően  –  hiszen  szom‑
szédban van  a busz‑  és  a  vasút‑
állomás – sok érdeklődőt vonzott 
a változatos időjárás ellenére. 
–  Volt  olyan  gyerekcsoport, 

amely  biciklivel  érkezett, 
szétnéztek  a  fiatalok,  majd 
továbbmentek,  később  azon‑
ban  visszatértek  –  mesélte.  – 
Szakemberektől,  a  rendőrség, 
polgárőrség  embereitől  érdek‑
lődtek,  hogy  mit  tegyenek,  ha 
véletlenül  rossz  társaságba 
keverednek,  ahol  vannak  kábí‑
tószer‑fogyasztók  is.  Itt  a  nyári 
vakáció,  bizony  ilyesmi  előfor‑
dulhat bármelyikőjükkel! 
 Valóban erre is gondolni kell 

a  szülőknek,  akiknek  ilyenkor 
jobban  oda  kell  figyelni  gyer‑
mekükre. Ha pedig rossz  társa‑
ságba  keverednek  a  gyerekek, 
bátran osszák meg a problémá‑
jukat akár a hatósággal is. 
  (temesi)
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Nem a drogokra, igen az életre

Aki a sok program közepette megéhezett, terített asztal várta
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A népszerűbb  nevén  egyszerű‑
en  csak  Érdi  Ifi  Klubnak  neve‑
zett  szolgálat  június  végén 
ünnepelte  negyedik  születés‑
napját.  A lakótelepen  működő 
központ elsősorban a hátrányos 
helyzetű,  nemegyszer  az  utcán 
csellengő fiataloknak kínál isko‑
lán  kívüli,  hasznos  elfoglaltsá‑
got,  szórakozást,  korosztályu‑
kat  érdeklő  információkat,  de 
szükség esetén lelki  támaszt és 
támogatást, néha még a tanulás‑
ban is segítséget.
Az Ifi Klub születésnapi buli‑

ján  igen  népes  ünneplő  sereg 
gyűlt  össze,  hiszen  a  jelenle‑
gi  rendszeres  látogatók  mellett 
olyan  fiatalok  is  eljöttek,  akik 
már  „kinőttek”  a  klub  tagsá‑
gából,  de  szívesen  emlékeznek 
vissza az itt töltött napokra. Az 
érdi  Gyermekjóléti  Központ  és 
a Családsegítő Szolgálat együtt‑
működésével  létrehozott,  fia‑
talokat  segítő  szolgálat  négy 
éve  alakult,  azóta  sikerült  nem 
csak  tevékenységeit,  hanem  az 
eszközállományát  is  jelentősen 
bővíteni. 
– Idén az önkormányzat pályá‑

zatán  elnyert  támogatásból  két 

új számítógépet, videokamerát, 
hangosító  berendezést,  vala‑
mint  sörpadokat  és  asztalokat 
vásárolhattunk,  ami  jelentősen 
segíti  a munkánkat  –  újságolta 
lapunknak  nyilatkozva  Magyar 
Gergely,  az  ifjúsági  szolgálat 
vezetője. Elmondta, örül annak, 
hogy  ezúttal  csaknem  más‑
félszázan  összegyűltek,  hogy 
együtt  ünnepeljenek,  és  úgy 
tűnik, mindenki jól szórakozott, 
hiszen ezúttal sem maradhatott 
el  a  kamaszok  által  közkedvelt 
karaoke‑  és  csocsó‑verseny,  a 
kisebbek pedig a vizesluficsatát 
élvezték  legjobban, és persze a 
nap végén mindenkinek ízlett a 
bográcsban főtt, remek paprikás 

krumpli, no meg a születésnapi 
torta is!
Az  évfordulós  ünnepsé‑

get  követő  héten  az  Ifjúsági 
Klub  az  Egységes  Pedagógiai 
Szakszolgálattal  közösen  egy, 
az ugyancsak tizenéves korosz‑
tályt  megszólító,  drogpreven‑
ciós  tábort  szervezett.  Magyar 
Gergely  lapunknak  nyilatkozva 
kiemelte: a kábítószer elleni küz‑
delemben a legfontosabb a meg‑
előzés,  amihez elengedhetetlen 
a  fiatalok  megfelelő  tájékozta‑
tása.  Többek  között  ezt  a  célt 
szolgálta  a Nevelési  Tanácsadó 
és  Pedagógiai  Szakszolgálat 
székhelyén,  Ófaluban  megtar‑
tott,  háromnapos  tábor,  ahol 
a  mintegy  harminc  részt  vevő 
fiatalt  a  korosztályukhoz  közel 
álló  műfajokkal  –  filmek  vetí‑
tésével,  kézműves  és  közös‑
ségépítő  foglalkozásokkal, 
személyiségfejlesztő  csoport‑
játékokkal  –  igyekeztek a  szük‑
séges tudnivalókkal felvértezni. 
A pedagógia szakszolgálat szak‑
emberei  a  pszichológia  és  drá‑
mapedagógia eszközeit felhasz‑
nálva készítették fel a kamaszo‑
kat a drogok elleni védekezésre. 

A tematikus,  kötött  programok 
mellett  kikapcsolódásként  a 
Magyar  Földrajzi  Múzeum 
állandó kiállítását  is megtekint‑
hették a tábor résztvevői. 
Az  Ifi  Klub  nyáron  ügyele‑

ti  rendszerben  működik,  de 
szerdánként  egész  napos  nyit‑
va  tartással  várja  azokat  a  fia‑
talokat,  akik  épp  unatkoznak, 
és  korosztályuknak  megfele‑
lő  elfoglaltságot  és  időtöltést 
keresnek.  A vakáció  alatt  lesz‑
nek még szabadtéri programok, 
kirándulások  és  táborok,  végül 
augusztusban  egy  egész  napos 
sportbajnokságot  is  terveznek 
az  Ifi Klub rendszeres  látogatói 
részére.  (bálint)

Népszerû volt a vizeslufiverseny is

Öldöklõ csaták a csocsó mellett


