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A kábítószer-prevenciós progra-
mot  elindító  sorozat  első  érdi 
színhelyén  Janzsó Mónika, 
az  Érd  Vöröskereszt  területi 
vezetője  köszöntötte  a  megje-
lenteket,  majd  Bogdán Péter,  a 
Közigazgatási  és  Igazságügyi 
Minisztérium vezető főtanácso-
sa arról a felzárkóztatási straté-
giáról  tett  említést,  amelynek a 
kétirányú  szemléletformálás  a 
lényege.  Hangsúlyozta:  a  visel-

kedéskultúrába  beletartoznak 
a  társadalmi  együttélés  normái 
is,  és  a  szabályok  betartása 
mindenkire  vonatkozik,  de  ezt 
tudatosítani is kell.

Kökény Kálmán  a  drogmeg-
előzési program részleteit ismer-
tetve kiemelte, a megvalósításá-
hoz  a  társdalom  minden  egyes 
tagjára  szükség  van,  hiszen  a 
kábítószer elleni küzdelem nem 
kizárólagosan  a  rendőrség  fel-

adata:  nélkülözhetetlen  a  civil 
szervezetek,  a  pedagógusok 
és  a  szülők  bevonása.  Az  elő-
adó  rámutatott:  jóval  kevesebb 
lenne a konfliktus és az erősza-
kos  cselekmény  az  iskolákban, 
ha  mind  a  gyermekek,  mind 
pedig  a  szülők  megtanulnák  a 
jogkövető  magatartás  elfogadá-
sát,  és  annak  megkövetelését 
is.  Egyelőre  ott  tartunk,  hogy 
sokan kizárólag a jogaikat isme-
rik  és  követelik  meg,  de  arról 
nem  akarnak  tudomást  venni, 
hogy nem csupán jogaik, hanem 
állampolgári kötelezettségeik  is 
vannak. 

A program  keretében  több 
mint  tíz  iskolában  sikeresen 
felkészítették  a  szülőket  a 
kötelezettségeik  gyakorlásá-
ra,  és  ennek  eredményeként 
megszûntek a korábban tapasz-
talt feszültségek a tanárok, a diá-
kok és a szülők között. Kökény 
Kálmán  arról  is  említést  tett, 
hogy a mai gyermekek zöme túl 
sok időt tölt a számítógép előtt, 
s  eközben  olyan  impulzusok 
érik,  hogy  néha  nem  képesek 
különbséget tenni a virtuális és 
a  valóságos  világ  között.  Így 
történhet  meg,  hogy  viccesnek 
gondolt  cselekedeteik  túlmen-
nek  a  megengedhetőség  és  az 
ártatlan tréfa határain. 

A legfontosabb  az,  hogy 
milyen  kapcsolat  alakul  ki  a 
gyermek  és  a  szülők  között. 
Kökény Kálmán meggyőződése 

ugyanis,  ha  a  szülő  csak  napi 
tízpercnyi  időt  szentel  cseme-
téjének, és ki tud alakítani vele 
olyan kapcsolatot, hogy a gyer-
mek bármikor bizalommal oda-
forduljon  hozzá,  amikor  prob-
lémái  adódnak,  megelőzheti, 
hogy  csemetéje  kábítószerhez 
nyúljon. A legfontosabb – fogal-
mazott  az  előadó  –,  hogy  ne 
legyenek  sérülések  a  gyermek 
jogi és kötelezettségi rendszeré-
ben,  valamint  hasonlóképpen 
különbséget tudjon tenni a legá-
lis  és  illegális  fogalmak,  illetve 
eszközök között. 

Kökény  Kálmán  egy  „három-
lépcsős”  bőrönd  tartalmával 
szemléltette, hogyan mélyülnek 
nemcsak  a  fogalmak,  hanem 
a  szerek  és  eszközök,  illetve 
hogyan mutatnak rá a függőség-
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re  utaló  eszközök  a  kábítószer 
használatára.  A bőrönd  leg-
felső  rekeszében  a  legális,  ám 
akár  függőség  kialakulására  is 
alkalmas dolgok kaptak helyet, 
hiszen  akár  a  tea  vagy  a  kávé 
is ezek közé sorolható. A táska 
következő  „szintje”  azokat  az 
eszközöket  szemlélteti,  ame-
lyek gyakran gyanút kelthetnek 
a  szülőben,  hiszen  kapcsolat-
ba  hozhatók  a  drogfogyasztás-
sal.  Például  gondolkodóba  ejtő 
lehet, ha a tépőzáras cipőt vise-
lő gyermek táskájából cipőfûző 
kandikál  ki,  vagy  „meglepetés-
tojás”  mûanyag  doboz,  netán 
gyógyszeres kapszula gurul ki a 
kamasz holmija közül. A legalsó 
szinten  már  azok  az  eszkö-
zök  és  szerek  kaptak  helyet  a 
bőröndben,  amelyek  a  komoly 
drogfüggőség  tartozékai,  és  a 
kábítószer  fajtáira  hívja  fel  a 
figyelmet. 

A veszélyeztetett  korosztály 
sajnos  elképesztően  tájéko-
zatlan  a  drogok  hatásait  ille-
tően.  Előfordult  például,  hogy 
egyetlen  drogteszt  egyszerre 
háromféle  szer  használatát  is 
kimutatta.  Az  érintett  kamasz 
közölte: miután tíz percen belül 
még  nem  érezte  a  bevett  tab-
letta hatását,  így aztán gyorsan 

hozzányúlt  egy  másik  fajtához 
is…  A fiatalok  azzal  sincsenek 
tisztában, mennyi idő alatt vált-
ják ki ezek a szerek a hatásukat, 
és nagyon keveset tudnak arról, 
milyen  következményekkel  jár, 
ha kábítószerhez nyúlnak. Ezért 
is  lényeges,  hogy  a  drogmeg-
előzési  program  a  szûrésekkel, 
kellő  felvilágosítással  eljusson 
az  oktatási  intézményekbe,  ott 
pedig  mindenekelőtt  a  gyerme-
kekhez – de a pedagógusokhoz 
és a szülőkhöz is. 

Janzsó  Mónika,  az  érdi 
Vöröskereszt  területi  vezetője 
arról  tájékoztatta  a  megjelente-
ket, hogy az érdi  iskolákat már 
kiértesítették, és várják a vissza-
jelzéseket, hogy az adott  intéz-
ményekben  milyen  időpontban 
tudják fogadni a drogmegelőzé-
si programot. 

–  Nem  dughatjuk  a  fejünket 
a  homokba,  mondván,  hogy  a 
kábítószer  csak  a  nagyvárosi 
gyermekeket  érintheti  –  figyel-
meztetett  a  Vöröskereszt  veze-
tője.  –  A drog  nem  válogat,  és 
bizony az érdi intézményekben 
is felütötte a fejét: nagy szükség 
van a korosztályoknak megfele-
lő tájékoztatásokra, a megfelelő 
szakmai segítségnyújtásra.

  Bálint Edit

Bogdán Péter a kormány felzárkóztatási stratégiájáról mondott néhány szót
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Janzsó Mónika, az Érd Vöröskereszt 
területi vezetõje

Az érdeklõdõk választ kaptak valamennyi felmerülõ kérdésükre




