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• Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyezteto Fórum (KEF)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyulése 2001 . január 25-i ülésén
az önkormányzat, a civil szféra képviseloibol, valamint az egészségügyi,
szociális, oktatási, kulturális és rendészeti intézmények bevonásával meg
alakította a Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyezteto Fórumot.

A Kábítószerügyi Egyezteto Fórum helyi szintu tanácsadó és egyezteto
szakmai munkacsoport. Tevékenységévei igyekszik összhangot teremte
ni a drog~robléma visszaszorításában alapveto fontosságú négy terület, a
közösség és együttmuködés; a megelozés, keresletcsökkentés; a gyógyí
tás, rehabilitáció; valamint a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézmé

nyeinek a munkájában. Egységes szakmai és módszertani szemléletmód
megvalósítására törekszik, továbbá ar
ra, hogy ésszerusítse és koordinálja a
városban zajló kábítószer-fogyasztást
megelozo tevékenységet. Segít az ero
források mozgósításában, összehan
golja a helyi szereplok tevékenységét,
javaslatokat tesz az esetleges párhuza
mosságok elkerülésére. A célok eléré
se érdekében 2011. évben elfogadás
ra került Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá
ros 2017 -ig hatályos drogellenes stra
tégiája.

Gyuta; Csaba
polgármester

• Kedves Olvasó!

Nemcsak a közösségünk boldogulásáért felelos döntéshozóként,
de családapaként, keresztény-konzervatív értékrendu emberként is
rendkívül fontosnak tartom, hogy a zalaegerszegi, zalai fiatalok egész
ségesen, ártalmas szerek használata nélkül nojenek fel. Riasztó az a
közelmúltban napvilágot látott kimutatás, miszerint a magyar 16 éve
sek harmada kipróbált már valamilyen drogot életében. Úgy vélem,
egész társadalmunk kiemelt célja és fontos feladata, hogy ezt a ten
denciát megállítsuk, visszafordítsuk, a felnotteké és a kortárs csopor
toké (barátoké, osztálytársaké) egyaránt. Ugyanakkor elszomorítónak
tartom, hogy vannak olyan felelotlen emberek, akik napjainkban is bi
zonyos kábítószer-fajták legalizálása mellett tüntetnek.

Szerencsére Magyarország Kormánya és a települési önkormány
zatok szilárdak és elkötelezettek a drog elleni küzdelemben. A közel
múltban az Országgyulés által elfogadott ún. C-lista a legdivatosabb
dizájnerdrogok (MDPV,GHB, vagy, és mások) betiltásában, az orszá
gos, és egyre több városban - így az elsok közt Zalaegerszegen - al
kalmazott helyi drogstratégiák pedig a terjesztés és fogyasztás vissza
szorításában számítanak mérföldkonek. Mindezek gyakorlati oldalát a
szakemberek és a rendorség felvilágosító kampányai, a különbözo fó
rumok, kerekasztal-beszélgetések, illetve a családtagok, nevelok és a
kortárs segítok elengedhetetlenül fontos támogató munkája jelenti.

Ez a kis kiadvány, kapcsolódva közös célunkhoz, foként a szülok és
a pedagógusok tevékenységéhez nyújt hasznos tudnivalókat, adato
kat, elérhetoségeket. Szeretném, ha minél többekhez eljutna és se
gítségével minél többen össze tudnánk fogni gyermekeink boldog,
egészséges jövoje, tiszta élete érdekében .



• Ez nem játék

A pályához közeli sörözoben a csapat körbeüli az asztalt. Ma nyer
tünk! A foci rendszeres, hisz kell a mozgás a napi munkát követoen. A
sport után pedig jöhet a lazítás. Különben a hely ugyanolyan, mint bár
hol Magyarországon, az arcok is ugyanazok. Nem megfigyelni jöttem,
én is tagja vagyok a kocsmai
közönségnek. Egy pohár sör
re ültünk be foci után. Jöttünk,

mert a társaság így határozott.
Innentol fogva az ivás mind
annyiunk számára kötelezo.
Vagyunk néhányan, akik egyet
iszunk a kiizzadt folyadék pót
lására és persze áldomást a
gyozelemre. Kicsit feloldjuk a
feszültséget, mely a napi haj
tás miatt keletkezett bennünk.

A beszélgetést néha megza
varja egy mobiltelefon csen
gohangja... a tulajdonos feláll,
félremegy.Biztos nagyon fontos hívás, vagy ez is megszokás? Ha, csö
rög, fel kell venni ...

Vannak a helységben olyanok, akik e nem túl kényelmes, a beszél
getésre nem igazán alkalmas helyen többet is isznak. Ok vajon milyen
plusz feszültséget oldanak? Nézem a kocsmai törzsközönséget, leg
többjük nem foci után kezdte az estét. Iszogatás közben gyakran feláll
nak, kimennek és rágyújtanak. No, ez a következo függoség!

Ja, igen, de nem a drogokról beszélünk? Kérdezhetné bárki felhá
borodottan.

Milyen marhaság az ivást és a cigizést a kábítószer fogyasztáshoz
hasonlítani, a kávézásról nem

is beszélve! Pedig gyakran ez
zel kezdodik...

• Vagy mégis?

Magyarországon a legtöbb
droggal kapcsolatos problé
ma az alkohollal és a dohány
zássaivan. A legtöbben ennek
hódolnak, kicsik és nagyok
egyaránt. A legtöbb függo
személyalkoholizmusban
szenved Magyarországon
és a legtöbb halálesetet is
ez a drog okozza.

Az alkohol ugyanúgy drog,
mint például a heroin és a ko
kain, az egyik különbség kö
zöttük az, hogy az utóbbi il
legális. A drogprobléma jobb
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megértéséért, többször fogok alkoholos példát hozni. Kérem, higgyék
el, hogy az alkohol is drog, és a problémás fogyasztás kialakulása és
lefolyása megtévesztésig hasonlít a tiltott drogokéhoz.

Az ajtó nyilik, belép három kamasz, két fiú és egy lány.Az egyik hátsó
szegletben lévo asztalhoz mennek. Arcuk mosolya nem természetes,
ilyet csak valamilyen drog hatása képes kiváltani. Hát igen, ezt ismerje

fel a szülo! Én is az vagyok! Nézem Oket és
közben arra gondolok, miért kell nekik ez?!
Miért nem elég az alkohol és a dohányzás?
A válasz egyszeru, mert ez egy másik világ.
A mi idonkben nem volt kábítószer, csak a
nikotin és a szesz. Más volt minden. Fel

gyorsult az élet, más az értékrend, mások
az igények.

• Mi is az a drog, mi a függoség?

Hétköznapi nyelven fogalmazva drogok
nak nevezzük azokat az anyagokat, tár
gyakat, melyek szervezetünkre, közvetve,
vagy közvetlenül, úgy hatnak, hogy hatá

sukkal megváltoztatják az érzeteinket, hangulatunkat, közérzetünket.
Sajátosságuk, hogy függoséget okozhatnak. Ez annyit jelent, hogy az
anyag elmaradása, vagy hiánya estén elvonási tünetek keletkeznek.
Ezek 'kezdetben csak feszültségben, ideges, nyugtalan viselkedésben
jelentkeznek (lelki függoség), késobb rosszullét formájában is megmu
tatkoznak, mely tünetek akkor múlnak el, ha az anyag ismét bekerül a
szervezetbe (testi függoség). Itt ismét említsük meg az alkoholt és az
alkoholistát. Hogy is van ez? Eloször csak egy-egy pohárkával kóstol
meg az ember, azt is nagy ritkán. Majd jön a hetente és következik a
naponta. Persze a pohárka is változik, több lesz a mennyiség, a tar

talma pedig erosebb. Az ido lényeges té
nyezo: a dohányos és az alkoholista ese
tében sok-sok év kell ahhoz, hogya fizi
kai tünetek megjelenjenek, akár 20-30 év.
Kábítószer fogyasztása esetén a fizikai füg
goség kialakulásához egyes szereknél már
néhány alkalom is elég és nagyon nehéz,
vagy nincs vissza úti

Szervezetre gyakorolt hatásuk alapján az
ember az egyiktol hallucinál, a másiktól bé
késsé és barátságossá válik, a harmadik
tói mély gondolatok támadnak, a negyedik
bátorrá vagy éppen eroszakossá tesz, stb.
Az idegsejteken keresztül a szervek mu
ködését is módosítják, például van ame
lyik a szív ritmusát változtatja meg. Ezen kí
vül közvetlenül a szervek állapotára is ha
tással vannak és megbetegíthetik azokat.
Gondoljunk az alkohol májra gyakorolt ha
tására.



• A tinédzserek drogfogyasztási szokásai és a tünetek

A 14-17 évesek körében végzett kutatások szerint 90% felett van
azok száma, akik kipróbálták az alkoholt és a korcsoportba tartozó fia
talok 70%-a dohányzott már.

Rengeteg serdülo van az éjszakában, a zenés-táncos szórakozóhe
lyeken éjfél után kezdodik a parti. A kispénzu kamaszok inkább "kint"
a parti elott isznak sokat és gyorsan. A "binge drinking", azaz a ro
hamivás egyre gyakoribb, súlyosan káro
sítvaaz agyi érési folyamatokat.

Az energiaitalok koffeintartalma egy
normál kávé tízszeresének felel meg. Fo
gyasztásuk során lökésszeru hatásuk je
lenti az élményt. Ha párhuzamosan alko
holt is fogyasztanak, a koffein késlelteti az
alkohol kábító hatását. A szervezetet be

csapva elobb oldott, kellemes izgalmi ál
lapot, majd felerosödo nyugtató, kábító
hatás keletkezik. A koffein hatásának le

csengése után váratlan elalvás vagy hir
telen súlyos részegség léphet fel. A na
gyon magas cukortartalom is az energia
italok használata ellen szól.

A nagy népszeruségnek örvendo vízipipa használatáról tudni kell,
hogy illúzió az, hogy a folyadék a füstbol kiszuri a mérgezo anyago
kat. Használata egyértelmuen bevezetés a dohányzás világába, il
Ietve erosíti a dohányzás megszokását.

A telekommunikáció változása számos új viselkedésformát, ér
téket hozott magával, foként a fiatalok körében. A világhálón több
száz olyan oldal és video található, amely az új rekreációs drogok
elterjedését, terjesztését szolgálja. Ezeket az oldalakat szülotársaim
is megtalálják a neten. Érdemes tanulmányozni oket, hogy mire ké
szüljünk, milyen konkrét veszélyek fenyegethetik gyermekeinket.

Változatlanul a marihuana a legnépszerubb, hatása tekintetében
különbséget kell tenni az alkalmi használat és a rendszeres haszná
lat között. Az intenzív használata függoséget okozhat. A használa
tot enyhe eufória, relaxáltság, az észlelés módosulása, fokozott ér
zékenység jellemzi, az idoérzékelés is sérülhet, reflexek csökkent
muködése, éhségérzet növekedése is elofordulhat. Túlzott haszná
latakor hányás, fejfájás, eros szívdobogás, szorongás, zavartság,
pánik és hallucinácó is lehet.

E kiadvány nem teszi lehetové, hogy bemutassuk az összes
szert, amely a tiltólistán található. Akit érdekel az interneten meg
talál mindent a klasszikusnak mondható drogokról (hallucinogé
nek, stimulánsok, opiátok, antidepresszánsok). Ma Magyarorszá
gon minden tiltott szerhez hozzá lehet jutni, ha van pénze, illetve
kapcsolatrendszere a vásárlónak. Lebukás esetén szabadságvesz
tés büntetés is lehet a következmény. A rendorség speciális egysé
gei országszerte naponta számolnak fel terjesztoi hálózatokat, bu
katnak le termesztoket, kábítószer eloállítókat, csempészeket és
fogyasztókat.

• A leggyakrabban eloforduló új szerek

A könnyu hozzáférhetoség és a relatíve alacsony ár miatt sokan
választanak kémiai és gyógyszerészeti terméket, "dizájner dro
gokat", amelyeknek nemhogy a hosszú távú, de a rövid távú hatá
sait és kockázatait sem ismerjük.

Designer'drogok azok a szerek, amelyeket valamelyik tiltólistán
szereplo szerek kémiai szerke
zetének módosításával hoznak

létre. Az új anyagok hatásuk
ban az eredetihez hasonlóak,
de a módosítás következtében

már nem szerepelnek a tiltólis
tán, növényi tápsóként, fürdo
sóként, füstöloként egyéb em
beri fogyasztásra alkalmatlan
szerként kerülnek forgalomba.
A szintetikus kannabionidokkal,
a JWA vegyülettel "kezelt" nö
vényi törmelékekkel "mufu" ,
"herbálfu", és a potpourri néven
találkozhatunk.

I



• Jó tudni aszüloknek

A "Kati", a "Zsuzsi", a "Mefi" nem az új barátno neve, ha
nem fehér por vagy kristályos formában árult, növények trágyázá
sára gyártott készítmény, illetve fürdosóként árult kémiai anyag, a
mefedron. Általában szájon át vagy orron át juttatják a szervezet
be, de elofordul intravénásan is: feldobottságot, eufóriát, szociá
lis nyitottságot, érzékenységet okoz, fokozza a szexuális izgalmat.
Eros függoséget alakít ki. Mellékhatásai: keringési és légzési ne
hézségek, borproblémák, remegés, görcsök. Sokuknál agressziót,
paranoiát, szorongást vált ki.

Az "N-joy" nem a népszeru rádió, hanem a szintetikus
kannabionidokat is tartalmazó szer a "Spi ce" utódja. A "Herbál"
rövid ido után hirtelen megjeleno hatása a visítástól a szétesett, le
eresztett állapotig terjedhet.

A "Benzo-furi" (MDPV), a "mefedron" betiltása után vált nép
szeruvé,tízszer erosebb szerhatással. Felerosödött, túlzó észlelés,
feszültség, felpörgo szívmuködés, szájszárazság, alvásproblémák,
súlyos szorongás a következmény.

A "Gina - a folyékony ecstasy", randi-drog. Enyhén sós ízu,
színtelen, szagtalan anyag. Kis mennyiségben is veszélyes lehet,
foleg ha alkohollal együtt használják. Kisebb dózisban relaxáló,
gátlásokat csökkento, eufórizáló hatású, nagyobb mennyiségben
azonban (néhány cseppnyi csak különbségi) légzési elégtelensé
get, szívritmuszavart és testhomérséklet csökkenést, sot kómát is
okozhat.

A serdülok nem szeretik, ha megmondják nekik mit csináljanak,
mit tegyenek és mit ne.

I

Én tisztességgel és jól igyekeztem nevelni a gyerekemet.
Ez visszatartja ot a drogoktóI?

Mindig törekednünk kell arra, hogy az elvárásainkat, nevelésünket ne
egy általános gyermekhez igazítsuk, hanem az egyszeri és megismé
telhetetlen MI gyerekünkhöz. Ö az, aki tükrözi hibáinkat, de erényein
ket is, aki sokban hasonlít ránk, de felmenoink tulajdonságait, hajlama
it is hordozza magában. Ettol lesz o egészen más. Oe akkor is mi gye
rekünk! Bízzunk abban, hogy jól neveljük.

Ha nem csak mondjuk, hanem valóban kiegyensúlyozott, me
leg, oszinte, beszélgetos - nem a kamaszkorban kell elkezdeni -,

családban nevelkedik gyermekünk, akkor jól fejlodnek az ön
védo készségei is, amivel az élet feladatait meg tudja oldani.
Nem az együtt töltött ido mennyisége, hanem a minoség a fontos. An
nak a gyereknek, akivel törodnek nagy valószínuséggel nem kell majd
a drog, nem válik belole szenvedélybeteg, bár elofordulhat, hogy kíván
csiságból kipróbálja. Ez lehet a kamaszkor velejárója. Nem örülünk ne
ki, de létezo jelenség. Beszélni kell róla, ha észrevesszük, ne dugjuk
homokba a fejünket. Ebben az esetben nem kell azonnal pszichológu
sért kiáltani. Emlékezzünk, nem ez az egyetlen nehézség, amit meg kell
oldanunk a gyermekünk nevelése során. Nem tudok általános receptet
mondani, hogyan kell ezt a helyzetet kezelni, mert tudjuk, hogy minden
gyerek más. Mi szülok azonban ismerjük a gyermekünket, ezért bíz
nunk kell abban, hogy sikerül megtalálnunk a közös hangot.

Lehet, hogy biztosak vagyunk abban, hogya mi gyerekünk soha
nem nyúlna drogokhoz, de az élet tartogathat meglepetéseket!

• Hogyan kezdjünk hozzá?

Gyermekünk ovis korától tanulmányozzuk a szakirodalmat, pl. az
interneten. Kezdjük a gyermekbalesetek elkerülésének lehetoségeivel,
a megkóstolás szabályaival, és a nemet mondás megtanításával. Le
gyen idonk meghallgatni a napi beszámolót és együtt beszéljük át a ta
nulságokat.

Ha a gyerkoc már kamasz
Ne várjon, amíg gyermekének szemmel látható problémái lesznek.

Kezdjen minél korábban beszélgetni gyermekével az alkoholról, dro
gokról és ehhez teremtsen ny~t, bizalmas légkört. Ne tartson attól,
hogy nem tud minden kérdésre válaszolni. Elég, ha a gyermek érzi a
szüloi támogatást és tudja, hogy segítséget remélhet problémái meg
oldásában.

Gyozodjön meg róla, hogy gyermeke késznek mutatkozik-e arra,
hogy megossza Önnel gondolatait. Ne guruljon dühbe, ha úgy érzi,
hogy nem figyel, vagy le aka~a rázni. Inkább tartson öt perc szünetet,
mielott folytatná. Külön figyeljen arra, amirol a gyermek nem beszél,
nem akar beszélni. Ezeket a témákat ne eroltesse, inkább terelje más
irányba a beszélgetést és csak késobb, apránként hozza szóba. Le
gyen felkészülve a kényes kérdésekre. A fiatalok igénylik, hogy megbíz
hassanak a felnottekben - különösen a szüleikben és neveloikben - és

tájékozódhassanak minden olyan témában, mely oket érinti. Ha gyer-



meke olyankor akar ilyesmirol beszélgetni, mikor Önnek nem alkalmas

- dühös, fáradt, fontos munkája van - inkább magyarázza el neki, s ne

rázza le egyszerüen azzal, hogy "most nem érek rá." Egyeztessenek

egy késobbi idopontot, mikor visszatérnek a kérdésre. Dicsérjen so

kat, hogy kialakuljon a gyermek egészséges önbizalma, ezáltal bátran

fog dönteni és ha kell, nemet is mond. Próbáljon jó példát mutatni.

Az aggodalomra okot adó jelek:
• megváltozik az önértékelése, gondolkodása saját magáról,

• nincsenek vagy csak homályos tervei vannak az életben,

• megváltoznak a barátai, a kapcsolatai, és a felelosségérzete

életritmusa, szokásai átalakulnak,

• higiénés szükségletek csökkennek,

• aszexuális megjelenés
• heves érzelmi kitörések,

• gátlástalan kommunikáció,

• a szülok felé teljes "hírzárlat",

• iskolai teljesítmény látványos csökkenése,
• szemkontaktus kerülése,

• több zsebpénz követelése különösebb indok nélkül,

• az érdeklodési kör megváltozása,

közöny az addig érdekesnek tartott dolgok iránt,

a hétköznapi, "földi" feladatok elhanyagolása.

Már nem lehet nem észrevenni:

• A drog megjelenését az otthonunkban - már nem kell

társaság a használathoz.

• A készségek romlását - lehet, hogy a drog pótolja ezeket.

• A függoség nyilvánvaló jeleit - de ezek kialakulását ne várjuk

meg, ne legyünk vakok.

A legfontosabb, hogya használó érezze azt, hogy a drog fogyasz

tása nem megengedheto, azt határozottan elutasít juk. Tudjuk ezt a fel
ismerést siettetni, de sajnos helyette nem tudunk kilábalni a drogfo

gyasztásból. Legyünk nagyon következetesek, ne engedjük, hogy a

családtagokat kijátssza egymás ellen.

• Kérjünk segítséget!

Nem kell eljutni a a gyermekünknek a függoségig ahhoz,

hogy lássuk, drog problémája van.

Anonim Alkoholisták Önsegíto Csoportja
Zalaegerszeg. Kis utca 8. (Családsegíto szolgálat) • Tel.: 92/ 316-930

Családsegíto Szolgálat
Zalaegerszeg, Kis utca 8 .• Tel.: 92/316-930· E-mail: csaladsegito@mail.datanet.hu

Zala Megyei Kórház Drogambulancia
Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48 .• Tel.: 92/596-689

Drogsegély Telefonos Szolgálat - Zalaegerszeg
Tel.: 06 80/ 204-372 - helyben ingyen hívható

Göcsej Alkoholmentes Klub
Zalaegerszeg. Kert u. 8 .• Tel.: 30/857-5958

Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4. II. emelet
Tel.: 92/312-034. készenlét: 0630/445-0777

E-mail: gyermekjolet@zalaszam.hu

"Kék vonal" Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálat
Tel.: 116-111, 0680/200-248

(elotag és körzetszám nélkül hívható ingyenesen.) • www.kek-vonal.hu

Krízisambulancia

Zala Megyei Kórház· Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48 .• Tel.: 92/596-692

Gyermek- és Ifjúság Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelés
Zala Megyei Kórház· Zalaegerszeg, Kossuth u. 46-48.
Tel.: 92/ 596-690

Orvosi Ügyeletek - éjszakai ügyelet
Zalaegerszeg, Botfy Lajos u. 1.• Tel.: 92/321-000

sos Telefonos Lelkisegély Szolgálat
Tel.: 0680/505-599· Naponta: 17.00-22.00

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Zalaegerszegi, Lenti, Pacsai Kistérségi Népegészségügyi Intézete

Zalaegerszeg, Göcseji út 24 .• Tel.: 92/549-195
E-mail: vizvarine.katalin@zala.antsz.hu

Iskolai és Ifjúsági Védonöi szolgálat
Zalaegerszeg, Hegyalja út 37 .• Tel.: 92/348-770.0630/870-3213
Zalaegerszeg, Göcseji út 53 .• Tel.: 0630/870-6222

Anonim HIV / AIDS Tanácsadó

Zalaegerszeg. Göcseji út 24 .• Tel.: 92/ 54 9- 190

Bünmegelözési Centrum
Zalai Bünmegelözési Kortárssegíto Klub

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 11. 1.em.· Tel.: 0630/405-9250

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Zalaegerszeg. Kossuth Lajos u. 17- 19.• Tel.: 92/502 - 100

Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
Tel.: 92/502 - 190

Népjóléti Osztály
Zalaegerszeg. Kazinczy tér 4 .• Tel.: 92/502-141.92/502-100/245 m.
www.zalaegerszeg.hu


