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1. Bevezetés
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2001-es megalakulása óta számos
felmérés és monitoring vizsgálat keretében tárta fel a helyi sajátosságokat, a helyi
drogfogyasztási szokásokat, a KEF programjainak hatékonyságát, a kortárssegítő
csoporttal kapcsolatos véleményeket. A felmérések az évek során mind a tanulókra,
mind a pedagógusokra, mind pedig a szülőkre kiterjedtek. A Tiszaújvárosi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a KAB-KEF-16/A kódszámú pályázat keretében
céljául tűzte ki, hogy a hátrányos helyzetű, gyermekjóléti alapellátásban részesülő,
illetve

védelembe

vett,

veszélyeztetett

tanulók

drogfogyasztással

kapcsolatos

vélekedését, viselkedését megismerje, és a felmérés eredményei alapján javaslatokat
fogalmazzon meg a drogfogyasztás szempontjából érintett réteg drogfogyasztást
elutasító viselkedésének módosítására.

2. Tiszaújváros bemutatása
2.1.

Tiszaújváros történeti áttekintése

Tiszaújváros az ország egyik leghátrányosabb megyéjének egyik legerősebb
gazdasággal rendelkező települése, melyet XX. század szült – tartja a szóbeszéd. A
város az 1945 utáni szocialista iparosításnak köszönheti létrejöttét és virágzását. Jó ideje
azonban már a maga ura a város, amely 1970-ig Tiszaszederkény néven volt ismert,
1991-ig pedig Leninvárosként.
Tiszaújváros régen is és most is szervesen összekapcsolódik az itt található ipari
létesítményekkel. Ahogy sorra épültek és kezdték meg működésüket a különböző
gyárak, úgy épült és növekedett, népesedett be a település is. A városépítés első
ütemében – az 50-es évek végén – lakótelep épült közvetlenül a Tiszapalkonyai
Hőerőmű területe mellett, mely ma Tiszaújváros Tisza-parti városrészét teszi ki.
Tiszaszederkényben – akkor még így hívták a települést – az első lakásokat 1957-ben
adták át, akkor 10 ezer lakosra tervezték a várost. Ahogy bővült a TVK, úgy volt
szükség egyre több munkaerőre, mely azt generálta, hogy új városépítési tervet kellett
előkészíteni. Ezek a tervek már egy 40 ezer fős város képét vizionálták. (Bódi et al.
2011) A technológia gyors fejlődésének „köszönhetően” nem volt szükség még több
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munkaerőre.1 A település ebben az időben a fiatalok városa volt, a 60-as évek elején az
átlag életkor 26 év volt. (Nadanicsek 1999) A 60-as évek középnek növekvő
gyermekszáma miatt bővítették a város oktatási intézményeinek hálózatát: két új
általános iskolát, középiskolát és egy szakmunkásképző intézményt is építettek. Sok
mindnet köszönhet a település a TVK-nak, hiszen ebben az időszakban számos olyan, a
város életét szolgáló intézmény, létesítmény jött létre (pl. Szabadidő Központ,
jégpálya), amely a TVK finanszírozásában épült és valósult meg. A cég – ma már MOL
Petrolkémia Zrt – a rendszerváltás utáni privatizációt követően is gondoskodik, és sokat
tesz a város fejlődése érdekében, nem csak az adófizetések útján, hanem társadalmi
szerepvállalás keretein belül is.
A 70-es években a nagyarányú ipari fejlesztések idejére tehető a város fejlődésének
leggyorsabb szakasza. 1970. április 22-én – Lenin születésének századik évfordulója
révén – az akkori Elnöki Tanács Tiszaszederkényt Leninvárossá nevezte át. A
szocializmus idején az ipar fénykorát élte Leninvárosban.
A rendszerváltás nem viselte meg a települést, sikeresen vette azokat az
akadályokat, amelyek a központi irányításból a piacgazdaságba való átmenetet
jelentették. (Legát 2006) Tiszaújváros gyors fejlődésnek indult: jelentős építkezések
vették kezdetét – Sportcentrum megépítése, kertváros kialakítása, melynek előnyeit ma
is élvezi a város lakossága. A város vezetése – történelmi múlt híján – felismerte, hogy
több lábon kell állni ahhoz, hogy a település fejlődőképes maradjon, így jó ideje már a
turizmusra is építenek az ipar mellett: a 90-es évek végén épült meg a Termálfürdő,
melyhez csúszdapark és strandfürdő is tartozik. A városra egyre jellemzőbb a
gyógyturizmus is, hiszen a Termálfürdő Fiziko-és Balnoterápiás részlegének
szolgáltatásai segítik a reumás betegek gyógyulását és a műtétek utáni rehabilitációt. A
város vezetése nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra (kifejezetten a
tömegsportra) és a kultúrára is. Tiszaújvárosban jelenleg két állami iskola, két egyházi
iskola (egy katolikus és egy református), egy gimnázium és egy szakközépiskola
működik.

RTL Klub XXI. század c. műsor Leninváros c. riportja:
https://www.youtube.com/watch?v=if2qquY4uwc (Megtekintve: 2017.03.11. )
1
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2.2.

Tiszaújváros demográfiai áttekintése

Évről évre azzal kell szembesülni a város demográfiáját illetően, hogy a népesség a
településen ugyan csak lassú ütemben, de folyamatosan fogy (1. sz. táblázat), mindezek
mellett pedig egyre inkább elöregedőben van. (2. sz. táblázat)
1. táblázat- Állandó népesség száma (2007-2015)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Állandó
népesség
száma (fő) 18039 18021 17982 17934 17919 17911 17821

2014

2015

17605

17400

Forrás: KSH

A csökkenés hátterében a természetes fogyás mellett a várost körülvevő agglomerációk
folyamatos fejlődése, a szomszédos kisebb településeknek elszívó hatása – olcsóbb
telkek, a város közelsége, természet közelsége – is eredményezheti.
2. táblázat – 65 év feletti lakosok száma (2011-2014)

65 év feletti
lakosok száma
(fő)

2011

2012

2013

2014

2242

2333

2417

2510

Forrás: KSH

A város lakosságának elöregedése mögött lokális szinten több összetevő is állhat: az
egyik a születésszám folyamatos csökkenése, utóbbi években stagnálása. A másik oka
lehet az, hogy egyre nő a születéskor várható élettartam. Az elöregedő lakónépesség
helyi sajátossága, hogy az elmúlt pár évben léptek be a nyugdíjasok táborába azok a
városlakók, akik a szocialista iparosítás idején itt telepedtek le, itt vállaltak munkát és itt
alapítottak családot. Az ő gyermekeik – és talán már unokáik is – alkotják a város
lakosságának aktív korú népességét. A város vezetése a demográfiai változásokra
igyekszik időben reagálni, ennek eredményeképpen idén megkezdődött a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ Ezüsthíd Gondozóházának férőhelybővítése.

5

3. A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
bemutatása
3.1.

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése,
célja

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) 2001-ben jött
létre a kábítószer okozta problémák megelőzése, kezelése érdekében. Szakmai munkája
során igyekszik a közvetlen társadalmi környezet kihívásainak eleget tenni, a KEF
társintézményeinek

munkáját

koordinálni,

segíteni.

Tiszaújváros

Város

Önkormányzatának Képviselő-testülete alapította és a kezdetektől fogva támogatja a
szakmai programok finanszírozását, biztosítja a működtetés költségeit és támogatja a
KEF feladataival összefüggő pályázatok elkészítését, benyújtását. Ennek köszönhetően
immár több mint 15 éve folyamatosan biztosítva van a szakmai programok
megvalósításának, a KEF működésének és jelenlétének feltételei.
A KEF alapvető feladata a KEF társintézményei közötti koordinálás, a
kapcsolattartás és az információátadás, melyet a Nemzeti Drogellenes Stratégia és a
Tiszaújvárosi

Drogellenes

Stratégia

alapján

végez.

A

Tiszaújvárosi

KEF

nélkülözhetetlennek tartja működése során a rendszeres ülések, találkozások
megtartását, hiszen ezáltal biztosítja az információk átadását, lehetőséget teremt a
konzultációkra, a társintézmények konszenzuson alapuló véleményének kialakítására,
mindezeken felül ezáltal koordinálja városi szintű szakmai rendezvényeit. A KEF
további fontos feladata még a szükséges információk átadása, valamint konferenciákról,
konzultációs lehetőségekről, szakmai konferenciákról szóló tájékoztatások továbbítása a
társintézmények felé, lehetőséget biztosítva ezzel arra, hogy az érdeklődést mutató
tagok, társintézményekben dolgozók szakmai tudásukat, ismereteiket gyarapítani
tudják.
A Tiszaújvárosi KEF számos, évek óta hagyományként működő drog-prevenciós
programokat szervez, melyeknek célja, hogy felhívják a figyelmet az egészséges és
szermentes életmódra, valamint az, hogy minél szélesebb körben érjék el a drogprevenció területén a családokat, szülőket és gyermekeket egyaránt. Nem titkolt céljuk
továbbá ismertségük növelése.
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3.2.

A Tiszaújvárosi KEF jó gyakorlatai

3.2.1. Táncolj, NE drogozz! – Show Tánc Fesztivál

A fent említett célok elérése érdekében évek óta megrendezésre kerül a Táncolj, NE
drogozz! – Show Tánc Fesztivál elnevezésű rendezvény, ahol célzottan az egészség
fontosságára és annak védelmére hívják fel a figyelmet. A rendezvény ugyan minden
évben városi szinten kerül megrendezésre, a fesztiválra mégis az ország különböző
részeiről érkeznek fellépő csoportok, így a KEF ezen a rendezvényen országos
egészség-prevenciót végez évről-évre. A rendezvény mottója: „Tánccal a drog ellen.” A
fesztiválon a KEF kortárssegítő csoportjának közreműködésével Egészség-Totót
tölthetnek ki az érdeklődő, vállalkozó kedvű nézők és fellépők, a totót hibátlanul
kitöltők pedig sorsolás keretében értékes ajándékokban részesülnek.
3.2.2. „Játék és Egészség”, Gyermek és Családi Nap

A városi szinten megrendezésre kerülő egész napos program célja, hogy minél több
embert érjen el, szólítson meg és hívja fel a figyelmet a drogproblémák veszélyeire.
Másik célja pedig az, hogy a növelje a KEF ismertségét. A Családi Napra ellátogatók
szívesen vesznek részt évről-évre a felkínált programokon, mindezek mellett lehetőség
nyílik arra, hogy a város lakossága és a KEF munkatársai között kötetlen beszélgetés,
közös gondolkodás, véleményformálás alakuljon ki. A rendezvény résztvevőinek tavaly
alkalmuk nyílt DROG-TOTÓ kitöltésére, melynek hibátlan kitöltése esetén, sorsolás
útján ajándékban részesülnek. Az eseményre ellátogató gyermekeket is igyekeznek
célzottan megszólítani: tavaly a KEF kortárssegítő csoportjának tagjai az egészséges
életmódhoz köthető puzzle képek összerakására invitálták a gyermekeket.
3.2.3. Rajz – és novellaíró pályázat

A Tiszaújvárosi KEF minden évben pályázatot hirdet a helyi intézményeken és a helyi
médián keresztül, megszólítva ezzel a tanulókat, fiatalokat. A pályázatok témája a
„droggal szembeni nemet mondás”, vagy éppen a „szermentes, tiszta élet.” A
pályázatok megvalósításának formája általában rajz, plakát vagy sportfilm készítés
keretében történik, 2015-ben új ötletként novellaíró pályázatot hirdetett a Tiszaújvárosi
KEF. A beérkezett novellák alapján elmondható, hogy a fiatalok tisztában vannak a
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drog hatásaival, illetve az egyénre vonatkozó veszélyeivel, ezzel kapcsolatos ismereteik
reálisak.

3.3.

A Tiszaújvárosi KEF kortárssegítő csoportja

A Tiszaújváros KEF a kezdetek óta fontosnak és szükségesnek érzi kortárssegítő
csoport létrehozását és működtetését. A csoport tagjai a létrehozás óta már többször
kicserélődtek, lévén, hogy iskolát váltottak, munkát vállaltak. Legutóbb 2015-ben
alakult újjá a KEF kortárssegítő csoportja, mely aktív, lelkes, segítő szándékú, képzett
fiatalokból tevődik össze.
A kortárssegítő csoportnak kiemelt szerepe van a drog-prevenciós tevékenység
során, hiszen ezek a fiatalok találkoznak leginkább a veszélyeztetett, érintett
kortársaikkal. A kortárssegítők releváns tudás birtokában megfelelő ellátás, segítő
szakember felé tudják irányítani, terelni társaikat. A kortárssegítők ismereteiket és
szakmai tudásukat a miskolci Drogambulancia Alapítvány vezetője által szervezett
képzésen gazdagíthatták az elmúlt években.
A KEF és a kortárssegítők együttesen vehettek részt 2015-ben a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság által
megismerkedhettek

a

szervezett „Ifjúsági

rendőrkapitányság

járőrözés”-en, melynek

működésével,

illetve

részt

kertében
vehettek

rendőrautóval való éjszakai járőrszolgálaton, így lehetőségük nyílt a város életének
ilyen nézőpontból való megismerése is.

3.4.

Együttműködés a társintézményekkel

A KEF erősségei közé tartozik és a jó gyakorlat szerves részét képezi, hogy önállóan
szervezett szakmai programjai mellett együttműködik társintézményeivel és támogatja
az intézményekben folyó drog-prevenciós munkát. Ilyen rendezvények voltak „Az élet
labirintusa” interaktív kiállítás, valamint Klobusitzky György drog-prevenciós előadása,
melyek a KEF, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság és a Derkovits Kulturális Központ közös szervezésű rendezvényei
voltak.
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3.5.

Helyi felmérések lefolytatása

Annak érdekében, hogy a helyi közösség képes legyen megfelelően fellépni a
drogproblémákkal szemben, elengedhetetlen, hogy reális információk álljanak
rendelkezésre. Ennek érdekében a Tiszaújvárosi KEF részéről 2001-ben igényként
megfogalmazódott meg a célcsoport teljes körű felmérése a helyi sajátosságok, a helyi
drogfogyasztási szokások feltárása céljából.
2001 júniusában a „Háló a Fiatalokért” segítőfoglalkozásúak egyesülete felmérést
szervezett a városban jelenlévő látható és láthatatlan drogfogyasztás feltárása céljából.
A célcsoport az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, valamint a középiskola
valamennyi tanulója és pedagógusa volt. Az 1342 feldolgozásra kerülő kérdőív
elemzése tényszerűen bizonyította, hogy Tiszaújváros fiatalságának életében is jelen
van a drog. 2004-ben a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
közreműködésével tovább folytatódott az általános – és középiskolás fiatalok körében
az adatgyűjtés a város droghelyzetének feltárása céljából.
A Tiszaújvárosi KEF 2006-ban elvégezte a 2001-ben és 2004-ben végzett
felmérések adatainak összehasonlítását. 2009-ben a tiszaújvárosi tanulók megkérdezése
online, anonim kérdőív által történt, melynek célja a 2010-ben lejáró helyi drogstratégia
megalkotásához elengedhetetlen adatok, információk nyerése volt. 2012-ben újabb
felmérést végzett a Tiszaújvárosi KEF a KAB-KEF-11/A-1009 kódszámú pályázat
keretében, melynek célja, hogy a tiszaújvárosi fiatalok drogfogyasztási szokásainak
feltárása volt.
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4. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család – és
Gyermekjóléti Szolgálatának, valamint Család – és
Gyermekjóléti Központjának bemutatása
2016. január 01-jével bekövetkező törvényi változásoknak megfelelően átalakult a
családsegítés, valamint a gyermekvédelem rendszere. A korábban külön szakmai
egységként működő családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat integrálódott, így
Család – és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) néven látja el
tevékenységeit Tiszaújvárosban. A szakmai munkát 4 fő családsegítő és 1 fő
csoportvezető családsegítő látja el. A Szolgálat adományozási tevékenységét jelenleg 1
fő szociális asszisztens és 1 fő közfoglalkoztatott munkatárs végzi.
A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó (védelembe vétel, ideiglenes hatályú
elhelyezés, nevelésbe vétel) eseteket, valamint a speciális szolgáltatásokat (jogi és
pszichológiai tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, iskolai szociális
munka, családsegítők szakmai segítése, járási jelzőrendszeri feladatok) a Tiszaújvárosi
Járás településein egy új szakmai egység, a Család – és Gyermekjóléti Központ
(továbbiakban: Központ) látja el. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó gyermekvédelmi
tevékenységet 4 fő esetmenedzser látja el, 1 fő pedig a csoport vezetését, valamint a
járási jelzőrendszeri feladatokat végzi. A Központ egyéb tanácsadói feladatait megbízási
szerződéssel 1 fő jogász és 1 fő pszichológus szakember látja el.
Tiszaújvárosban a tavalyi évben alapellátás keretében 29 család 47 gyermekének
gondozása folyt a Szolgálat családsegítőinek szakmai munkája által. Védelembe vétel
hatósági intézkedés hatálya alatt pedig 16 család 33 gyermeke állt 2016-ban. Nevelésbe
vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett és utógondozott gyermek a tavalyi évben nem volt
Tiszaújvárosban. (3. sz. táblázat)
3. táblázat – Alapellátásban részesülő, valamint védelembe vett gyermekek és családok száma (2016)

Alapellátás

Védelembe vétel

Gyermekek száma (fő)

47

33

Családok száma (db)

29

16

Forrás: THK Család – és Gyermekjóléti Szolgálat, THK Család – és Gyermekjóléti Központ

Az alapellátásban részesülő családoknál problémaként a tavalyi évben nagy arányban
jelentkezett az anyagi, megélhetési probléma. Sok esetben ezek a megélhetési
problémák azok, amelyek a családi konfliktusok hátterében húzódhatnak. A gyermekek
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is elszenvedői ezeknek a konfliktusoknak, melyek következtében az oktatási
intézményekben, vagy kortárs kapcsolataikban tüneteket produkálnak. Továbbra is jelen
vannak a gyermeknevelési nehézségek, az elhanyagolás – oktatási-, nevelési
elhanyagolás – igazolatlan hiányzás.
Tiszaújvárosban a tavalyi évben védelembe vétel hatósági intézkedés hatálya alatt
álló gyermekek közül a legtöbben – 13-an – az 50 órát meghaladó igazolatlan
hiányzások miatt kerültek védelembe. (1. sz. ábra) Esetükben több probléma is a
felszínre került, a problémafeltárások során, melyek nem minden esetben láttatták
1. ábra – Fő problématípusok védelembe vétel esetén (2016)

10

13

3
4

3

50+ igazolatlan hiányzás

családi konfliktus

életviteli

családon belüli bántalmazás

elhanygolás
Forrás: THK Család – és Gyermekjóléti Központ

magukat a felszínen. Gyakran komoly gyermeknevelési, életvezetési problémák, illetve
pszichiátriai betegségek, kezeletlen korábbi traumák, feldolgozatlan sérelmek,
kommunikációs és konfliktuskezelési nehézségek álltak a háttérben.
A családi konfliktus, családon belüli bántalmazás, valamint az elhanyagolás
problémakört illetően a gyermekek érzelmi elhanyagolása a jellemző, a szülők közötti
veszekedések, tettlegességig fajuló konfliktusok pedig a gyermekek jelenlétében
történnek, ezáltal veszélyeztetve a kiskorút. Ezen családok többségében nincsenek
keretek, napirendek, a családi egyensúly felbomlott, a kommunikáció nem megfelelő.
Problémahelyzetekben maguk a szülők is infantilis módon reagálnak, sok esetben
természetes erőforrással nem rendelkeznek.

Megfigyelhető a generációkon átívelő

viselkedés minta és nevelői attitűd is, melyből nem, vagy csak nagyon nehezen
kimozdítható a család.
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A Család – és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei a Tiszaújvárosban élő,
védelembe vétel hatálya alatt álló gyermekekkel, családokkal komplex családgondozást
végez. Biztosítja a szociális segítő tevékenységet, koordinálja, kontrollálja a gondozási
tervben foglalt feladatokat. A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat bevonása a szakmai
munkába az adományok közvetítése, ügyintézések segítése céljából történik. A
védelembe vett családokkal legalább kétheti rendszerességgel valósul meg a személyes
találkozás, a többproblémás és egyedi esetekben heti, vagy akár heti többszöri a
kapcsolattartás, mely a családban és/vagy a Központnál valósul meg.
Az intézmény tagja a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, mely
szervezi és koordinálja a város drog-prevenciós tevékenységét. A szakmai
együttműködés során az intézmény rendszeresen részt vesz a KEF tanácskozásain és
rendezvényein. A Szolgálat szakmai munkája során tájékoztatást nyújt a kliensek
számára a Drogambulancia alacsony küszöbű szolgáltatásairól, valamint a szolgáltatás
elérhetőségének módjáról. Biztosítja a Drogambulancia által készített plakátok,
szórólapok elérhetőségét. Tanácsadást nyújt a segítséget önként kérő kábítószerproblémával küzdő kliens számára.
2015. évtől a Család – és Gyermekjóléti Központ csoportvezetője látja el a
Tiszaújvárosi KEF Tanácsadó Bizottságának vezetői feladatait. A KEF által szervezett
minden ülésen részt vett, valamint szervezi és működteti a Kortárssegítő csoportot.
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5. Drogfogyasztásban való érintettség felmérése a THK Család
és Gyermekjóléti Szolgálatának valamint Központjának
ellátottjai körében
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálatának,
valamint Család – és Gyermekjóléti Központjának egyik kiemelt feladata, hogy
megelőzze, csökkentse vagy megszűntesse a gyermekek veszélyeztetettségét. A
drogfogyasztással (dohányzás, alkohol, kábítószer) való érintettség a korábbi
tapasztalatok alapján azokban a családokban magasabb számú, ahol a családi rendszer
megbomlott, gyenge a szülői nevelői attitűd, valamint a szülő sem él egészségtudatosan.

5.1.

A felmérés célja

Jelen felmérés célja, hogy ismereteket és információkat szerezzünk arról, hogy a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálatának,
valamint Család – és Gyermekjóléti Központjának ellátotti körébe tartozó kliensek –
gyermekek és szüleik egyaránt – drogfogyasztásbeli érintettsége milyen mértékű.
A felmérés további célja a megszerzett információk alapján javaslatok
megfogalmazása a drogfogyasztás szempontjából érintett réteg drogfogyasztást elutasító
viselkedésének módosítására.

5.2.

A felmérés módszere

A felmérés során strukturált interjús módszer alkalmazására került sor. Az ilyen
módszer lehetővé teszi, hogy az adatok összehasonlításra kerüljenek. Mind a
gyermekek, mind pedig a szülők számára külön-külön kidolgozásra került egy-egy
interjú kérdéssor. A felmérés keretében teljes körű lekérdezés került megvalósításra. A
válaszadók részére az anonimitást az adatok feldolgozása során biztosítottuk.
Az interjúkérdések első blokkja mind a szülők, mind a gyermekek esetében az
interjúalanyok demográfiai adatainak feltárására szolgáltak. A gyermekeknél ez
kiterjedt életkorukra, nemükre, családszerkezetükre, valamint arra az iskolatípusra,
amelyben tanulmányi kötelezettségeiknek jelenleg eleget tesznek. Szülőknél az első
kérdésblokk életkorukra, nemükre, gazdasági helyzetükre és aktivitásukra, szubjektív
jólétükre, iskolai végzettségükre, gyermekeik számára, valamint családi állapotukra
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terjedt ki. A második kérdéskör a dohányzási szokásokra tért ki, a harmadik blokk az
alkoholfogyasztással, míg a negyedik a drogfogyasztással kapcsolatos szokásokat
igyekezett feltárni mind a szülők, mind a gyermekek esetében. Az utolsó kérdéskör az
interjúalanyok internetezési szokásait, egyéb szabadidős tevékenységeit, egészségi
állapotuk megítélését, valamint társas kapcsolatait és az azokkal való elégedettséget volt
hivatott körbejárni. A gyermekek interjúkérdései között helyt kapott még néhány kérdés
tanulmányi előmenetelükkel, valamint a tanórák látogatottságával kapcsolatosan.

5.3.

A mintavétel körülményei, a minta jellemzése

Az interjúk elkészítésére minden esetben a családok otthonában, kétszemélyes
interjúhelyzetben (kérdező és interjúalany) került sor 2017. február 10. és 2017. március
10. között. Az interjúk lefolytatása a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család –
és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőinek, valamint a Család – és Gyermekjóléti
Központ esetmenedzsereinek közreműködésével valósult meg.
A felmérésben érintett populációt a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező, a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálatánál
alapellátásban lévő, valamint a Család – és Gyermekjóléti Központnál védelembe vétel
hatósági intézkedés hatálya alatt álló 13-18 éves ellátottjai, valamint szülei alkotják.
Ezeknek a kritériumoknak összesen 22 fő gyermek és 18 fő szülő felelt meg. A 22
gyermekből 11 fő alapellátásban részesülő, míg 11 fő védelembe vett. A megkérdezett
18 szülő közül 10-nek gyermeke alapellátásban részesül, a védelembe vett gyermekek
szüleinek a száma pedig 8 fő.

5.4.

Eredmények feltárása, elemzése

5.4.1. Demográfiai jellemzők

A felmérésben résztvevő szülők átlagos életkora 43 év, míg a gyermekeké 15,5 év. A
nemek megoszlásáról elmondható, hogy a szülők esetében 14 nő és 4 férfi vett részt a
felmérésben, a gyermekek nemek szerinti megoszlása pedig egyenlő, azaz 11 lány és 11
fiú válaszolt a családsegítők, esetmenedzserek kérdéseire.
A felmérésben részt vevő szülők több mint fele (11 fő) szakmunkás/technikum
végzettséggel, 5-en pedig 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Egy-egy szülő
érettségivel, illetve 8 általános iskolai végzettségnél kevesebbel rendelkezik. A
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gyermekek közel fele – 10 fő – jelenleg általános iskolába jár, 4 fő szakképző iskolába,
2 fő szakközépiskolába, 3-an pedig gimnáziumba. Három, a felmérésben részt vevő
gyermek pedig semmilyen oktatási intézménybe nem jár. Ők mindannyian betöltötték
már 16. életévüket, így már nem tankötelesek, azonban közülük kettőnek az általános
iskolát sem sikerült befejeznie.
A gyermekek közül 9 fő csonka családban él, ahonnan jellemzően az édesapa
hiányzik. Egy gyermekről nagyszülő gondoskodik, a többiek – 12-en – teljes családban
nevelkednek jelenleg. Itt is jellemző azonban, hogy nem a vér szerinti édesapa, hanem a
gyermekek édesanyjának élettársa tölti be az apák szerepét.
2. ábra - Szülők családi állapotának megoszlása (fő)

1

1
3
Hajadon/nőtlen

5

Élettársi kapcsolatban élő
Elvált
Házas
Özvegy

8

A szülők közül 10-en egyedül nevelik gyermeküket – nagyrészük elvált, egy-egy szülő
pedig hajadon, illetve megözvegyült. A felmérésben részt vevő szülők közül az interjúk
lebonyolítása idején 8-an éltek párkapcsolatban, melynek nagyobb részét a házasságban
élők tették ki. (2. sz. ábra)
A szülők többségének kettő (6 fő) vagy három (5 fő) gyermeke van. A mintában
két-két olyan szülő van, akinek négy, illetve öt gyermeknek adott életet eddig. Három
szülőnek pedig egy gyermeke van.
5.4.2. Életkörülmények és gazdasági aktivitás

A szülők esetében az interjúk során kitértek az életkörülményekre és a gazdasági
aktivitásra is. A felmérésben részt vevő szülők többsége foglalkoztatott: 7 fő teljes-, 3 fő
pedig részmunkaidőben. Egy szülő egyéni vállalkozóként, 3 szülő alkalmi
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munkavállalóként gondoskodik családja eltartásáról. Két szülő volt munkanélküli az
interjúk készítése idején, 2-en pedig gyermekgondozási segélyben részesültek.
4. táblázat - Szülők bevételi forrásainak megoszlása (fő)

Bevételi forrás
Munkabér
Munkabér és alkalmi munkavállalásból származó jövedelem
Munkabér és családtámogatás
Munkabér, családtámogatás és rehabilitációs ellátás/özvegyi nyugdíj
Munkabér, alkalmi munkavállalásból származó jövedelem, családtámogatás
és szociális segély
Alkalmi munkavállalásból származó jövedelem és családtámogatás
Családtámogatások
Családtámogatás, szociális segély és egyéb bevétel (gyermektartásdíj)

Fő
1
2
7
2
1
2
2
1

A szülők többsége (7 fő) munkabérből és a gyermekek jogán járó családtámogatásokból
kell, hogy gondoskodjon családjáról. (4. sz. táblázat) Két szülő nyilatkozott az interjúk
során arról, hogy munkabére nem elegendő a létfenntartáshoz, így nekik jövedelem
kiegészítést kell eszközölniük alkalmi munkák vállalásával. A felmérésben részt vevő
szülők jelentős része – 15 fő – jogosult valamilyen családtámogatásra, szociális
ellátásra. Három olyan szülő volt, akik az interjúk során úgy nyilatkoztak, hogy
kizárólag transzferjövedelmekből tartják el családjukat.
A felmérésben résztvevő szülők közül 7-en számoltak be arról, hogy az egy főre
jutó havi nettó jövedelmük 30 ezer és 50 ezer Ft közé esik. Ez jellemzően a mintában
szereplő négy – illetve ötfős háztartásokat érinti. (3. sz. ábra)
3. ábra - Egy főre jutó havi nettó jövedelem a háztartások megoszlásában (fő)

6 fős ht.

5 fős ht.

30.000 Ft alatt
30.001 - 50.000 Ft

4 fős ht.

50.001 - 80.000 Ft
80.001 - 100.000 Ft

3 fős ht.

100.000 Ft felett

2 fős ht.
0

2

4

6

8
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Öt olyan szülő vett részt a felmérésben, akik az interjú során egy főre jutó havi nettó
jövedelmüket 50 és 80 ezer Ft közé sorolták. Ezek a szülők jellemzően három – vagy
négyfős háztartást tartanak fenn. A hatfős háztartásokban élők nagyon alacsony – 30
ezer Ft alatti – egy főre jutó jövedelemből kell, hogy gazdálkodjanak.
Fontos volt annak megismerése is, hogy a felmérésben résztvevő szülők hogyan
ítélik meg saját, aktuális gazdasági helyzetüket. (4. sz. ábra)
4. ábra - Saját bevételek szubjektív megítélése (fő)

100.000 Ft felett
Hónap-hónapra anyagi
gondok

80.001 - 100.000 Ft

Beosztással éppen kijön
50.001 - 80.000 Ft
Elfogadhatóan él
30.001 - 50.000 Ft

Gondok nélkül él

30.000 Ft alatt
0

1

2

3

4

5

A felmérésben résztvevő szülők többsége a havonta rendelkezésre álló bevételekből
beosztással éppen hogy kijön (8 fő) vagy elfogadhatónak tartja azt az életszínvonalat (8
fő), melyet biztosítani tud saját maga és családja számára. Hónapról-hónapra anyagi
gondokkal egy szülő küzd önbevallás alapján. Ebből is látható, hogy mennyire
szubjektív a szülők megítélése, hiszen nagyrészük gyermekeikkel együtt valójában a
létminimum alatt él. Gazdasági helyzetük irracionális megítélésének hátterében
feltehetően az állhat, hogy ezekben a családokban az évek során kialakulhattak
bizonyos túlélési stratégiák, kreatív megoldási sémák, mint például a túlélés
pénznélküli, árucserére és munkára épülő formája. Ezek a sémák bizonyos
szolgáltatások cseréjén és a kölcsönös segítségnyújtáson alapulhatnak. Ennek feltárása
azonban nem képezte részét a felmérésnek.
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5.4.3. A gyermekek és a szülők dohányzásban való érintettsége

Talán a nikotin az egyik legnépszerűbb legális drog, mely kipróbálásával, használatával
a gyermekek már egészen fiatal korban próbálkoznak. Szinte észrevétlenül vezet
függőséghez és számos súlyos, halálos betegség okozója, a drogfogyasztás kapuja.
Az interjú során a dohányzásban való érintettség tekintetében az interjúkat készítő
esetmenedzserek és családsegítők kitértek arra, hogy az interjúalanyok dohányoznak-e,
és ha igen, ez naponta hány szál cigaretta elszívását jelenti? Hány évesek voltak az első
cigaretta elszívásakor, illetve, hogy a családban az interjúalanyon kívül dohányzik-e
még valaki? A szülőkkel készített interjúk alkalmával kitértek arra is, hogy a szülők
tudatában vannak-e annak, hogy gyermekük dohányzik, ha igen, azt ellenzik vagy sem?
Mindezek mellett azt is szerették volna megtudni, hogy a szülők szerint hogyan jut
gyermekük cigarettához.
5. táblázat - Szülők és gyermekek dohányzással való érintettsége (fő)

Nem dohányzik
Napi 5 szál alatt
Napi 10 szál alatt
Napi 10 szál felett
Összesen

Szülő
3
1
3
11
18

Gyermek
12
3
3
4
22

A szülők többsége (15 fő) rendszeresen dohányzik és vált függőjévé ennek a
szenvedélybetegségnek. (5. sz. táblázat) Közülük legtöbben naponta több mint 10 szál
cigarettát is elszívnak. A felmérésben résztvevő gyermekek többsége nem dohányzik. A
dohányzó gyermekek (10 fő) nemenkénti megoszlásáról elmondható, hogy a fiúk közül
6-an, lányok közül 4-en dohányoznak. Az első cigaretta elszívására a megkérdezett
gyermekek esetében többségében 12-15 éves koruk között került sor (8 fő), elenyésző
azok száma, (2 fő) akik korábban, 7-11 éves korukban próbálkoztak az első cigaretta
elszívásával. A gyermekek körében legmagasabb azoknak a száma (9 fő), akik eddig
még nem próbálták ki a dohányzást. A szülők közül 8-an 16-20 éves koruk között, 6-an
pedig 12-15 éves koruk között próbálták ki először a dohányzást.
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6. táblázat – A családban dohányzók a szülők nyilatkozata szerint (fő)

Senki
Szülő
Szülő párja
Szülő és gyermeke
Szülő, párja és gyermeke
Szülő, párja és szülei
Szülő, testvére és gyermeke

Fő
2
4
1
6
3
1
1

Mint ahogyan azt az 6. sz. táblázat is mutatja, a szülők nyilatkozata szerint 2 olyan
család van, ahol senki nem él a dohányzás káros szenvedélyével. A megkérdezettek
közül 10 olyan szülő volt, aki úgy nyilatkozott, hogy nem csak ő, hanem gyermeke is
dohányzik. A szülők egyöntetű többsége – egy szülőt leszámítva – ellenzi/ellenezné
gyermeke dohányzását, függetlenül attól, hogy ő maga dohányzik-e vagy sem. Egy
szülő annak ellenére nem ellenzi a dohányzást, hogy gyermeke dohányzik.
A gyermekek szemszögéből is feltárásra került az, hogy szüleik ellenzik-e a
dohányzást vagy sem. Az interjúk során megkérdezett gyermekek közül 13-an
válaszoltak úgy, hogy szüleik ellenzik a dohányzást annak ellenére, hogy ezek a
dohányzást ellenző szülők mindegyike dohányzik. Kilenc fiatal számolt be arról, hogy
szülője nem ellenzi a dohányzást, ezek közül egy olyan van, ahol a szülő maga sem
dohányzik.
A dohányzó gyermekek szülei (5 fő) szerint gyermekük úgy jut dohánytermékhez,
hogy a szülőéből vesz el magának. Három szülő véli úgy, hogy gyermeke barátoktól jut
hozzá a cigarettához, szintén hárman pedig tudni vélik, hogy gyermekük megveszi
magának a dohányterméket. Egy szülő nyilatkozott úgy, hogy megveszi 16 éves
fiúgyermekének a cigarettát.
5.4.4. A gyermekek és a szülők alkoholfogyasztásban való érintettsége

Az alkohol – csakúgy, mint a nikotin – a legális drogok közé sorolható, az elsőszámú
kapudrog. A legelterjedtebb és a legveszélyesebb szenvedélykeltő anyag, mely súlyos
testi-lelki függőséget okoz. Az alkoholizmus egyik legfőbb szövődménye a májzsugor,
mely évről-évre több ezer ember halálát okozza Magyarországon. A KSH adatai szerint
2015-ben máj-betegségben 3306 ember vesztette életét.
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Az interjúk során az alkoholfogyasztásban való érintettség feltárásához az interjúk
lebonyolítását végző segítő szakemberek arra voltak kíváncsiak, hogy az interjúalanyok
fogyasztanak-e alkoholt, és ha igen, azt milyen gyakorisággal teszik és milyen típusú
alkoholt fogyasztanak? Hány évesek voltak, amikor először fogyasztottak alkoholt
otthon és otthonukon kívül? Szükséges volt kitérni arra is, hogy hány évesek voltak az
első lerészegedésükkor, illetve mikor volt a legutóbbi lerészegedésük? A szülőkkel
készített interjúk alkalmával kitértek arra is, hogy a szülők tudatában vannak-e annak,
hogy gyermekük alkoholt fogyaszt, ha igen, azt ellenzik vagy sem? Mindezek mellett
azt is szerették volna megtudni, hogy a szülők szerint hogyan jut gyermekük
alkoholhoz?
Az interjúk során kapott válaszokból kiderült, hogy a szülők (12 fő) többsége mind
otthon, mind pedig otthonán kívül 16-20 év közötti volt, mikor először alkoholt
fogyasztott. Két-két szülő nyilatkozott úgy, hogy mindezekre korábban, 12-15 éves
korukban került sor. Egy szülő 20. életévét is betöltötte már, mikor először alkoholt
fogyasztott, egy másik szülő pedig állítása szerint még soha nem ivott alkoholt sem
otthon, sem otthonán kívül. A szülők közül 7-en soha nem isznak alkoholt, 9 fő pedig
úgy nyilatkozott, hogy alkoholt havonta vagy annál ritkábban fogyasztanak. Havonta
több alkalommal 2 szülő fogyaszt alkoholt, heti rendszerességgel illetve naponta a
mintában szereplő szülőkre az alkoholfogyasztás nem jellemző. A szülők körében a sör
(6 fő) a legkedveltebb alkoholtípus. A szülők első lerészegedésére többségében (9 fő)
16-20 éves kor között került sor, 7-en pedig még soha nem részegedtek le, hárman
pedig már 20 évesek is elmúltak. Egy szülő 12-15 éves volt első lerészegedése idején. A
szülők legutóbbi lerészegedésére többségében (7 fő) 6-8 hónapnál régebben került sor,
2-en pedig úgy nyilatkoztak, hogy utolsó részegségük egy hónapnál régebben történt.
Kilenc szülő elmondása szerint még nem volt részeg, vagy évekkel ezelőtt történt
legutóbbi

lerészegedése.

Egy

szülőt

leszámítva

–

aki

magát

jelölte

meg

alkoholfüggőként – mindenki úgy nyilatkozott, hogy családjukban nincs alkoholfüggő.
A gyermekek szüleikhez képest már jóval korábban kipróbálták az alkoholt. A 22
gyermek közül 10 fő 12-15 éves kora között próbálta ki először az alkoholt mind otthon,
mind otthonán kívül. Kilenc, a felmérésben részt vevő gyermek állítása szerint még
soha nem ivott alkoholt sem otthon, sem otthonán kívül. Csakúgy, mint a szüleik, a
gyermekek is megkérdezésre kerültek az első – és legutóbbi lerészegedésükről. A
gyermekek közül 13 fő még soha nem volt részeg, 7 gyermek (4 fő fiú és 3 fő lány) első
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lerészegedésére 12-15 éves korban került sor. Ketten ennél később 16-18 éves koruk
között tapasztalhatták meg a lerészegedés „élményét”. A gyermekek legutóbbi
lerészegedésüket tekintve „lekörözik” szüleiket. (7. sz. táblázat)
7. táblázat - Gyermekek és szülők legutóbbi lerészegedésének ideje (fő)

Nem volt még lerészegedésben része
6-8 hónapnál régebben
1 hónapnál régebben
1 hétnél régebben
2 napnál régebben
Összesen

Gyermek
13
3
1
4
1
22

Szülő
9
7
2
0
0
18

A gyermekek esetében gyakoribb volt a közelmúltban bekövetkezett lerészegedés, mint
a szülők esetében. Feltehetően a szülők némileg jobban tudják kontrollálni és
szabályozni alkoholfogyasztásukat, mint a gyermekek. Az alkoholt fogyasztó gyerekek
körében – ellentétben a szülőkkel – az égetett szeszes ital preferáltabb (3 fő fiú és 3 fő
lány), mint a sör (3 fő) és a bor (1 fő). Arra a kérdésre, hogy családjukban van-e
alkoholfüggő, a gyerekek mindegyike egyöntetűen nemmel válaszolt.
A szülők közül 10 főnek van tudomása arról, hogy gyermeke fogyaszt alkoholt, a
maradék 8 szülő elmondása szerint gyermeke nem fogyaszt alkohol tartalmú italt. A
szülők közül 17-en ellenzik gyermekük alkoholfogyasztását, egy szülő – akinek fia 17
éves, már nem jár iskolába – nem ellenzi azt. Azoknak a szülőknek a többsége, akik úgy
nyilatkoztak, hogy tudatában vannak gyermekük alkoholfogyasztásának, 7-en úgy
tartják, hogy gyermekük kortársaikon, barátaikon keresztül jutnak hozzá az alkoholhoz.
Három szülő úgy véli, hogy gyermeke megveszi magának az alkoholt.
Az gyermekekkel készített interjúk során az interjúztatók kitértek a gyermekek
energiaital fogyasztási szokásaira is. Tették mindezt azért, mert az energiaital
fogyasztása egyre elterjedtebb a fiatalok körében, negatív hatásai – például
koffeintartalma miatt – súlyos következményekhez is vezethet. A gyermekek többsége
(16 fő) fogyaszt energiaitalt a hétköznapokban. Ketten naponta akár többet is
megisznak, heten egy hét alatt 4-5 ilyen italt is elfogyasztanak. Heti egy két alkalommal
négyen isznak energiaitalt, hárman pedig csak bulik alkalmával isznak ilyen italt.
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5.4.5. A gyermekek és a szülők drogfogyasztásban való érintettsége

A pszichoaktív szerek fogyasztása az illegális drogok közé sorolható. Ezeknek a
szereknek a használata, fogyasztása hat leginkább destruktívan az ember szervezetére,
idegrendszerére, magatartására, életére, mindennapjaira. A kábítószerek használata
következtében rövidtávú hatásai között ugyan tapasztalhatók pozitív hatások, ezek
azonban pár óra elteltével elmúlnak, és felváltják őket a negatív hatások. A rendszeres
kábítószer

használat hosszú

távú

hatásai

súlyos

következményekkel

járnak:

ingerlékenység, túlérzékenység, hallucináció, gyakori hangulatváltozás, depresszió,
tanulmányi eredmények hirtelen romlása, baráti társaság változása, családi kapcsolatok
romlása, pénzhiány, eladósodás, kialvatlanság, étvágytalanság, testsúlycsökkenés,
koncentrációképesség zavara, látási zavarok, külső ingerekkel szembeni túlzott
érzékenység, légzési nehézségek, vese – és májkárosodás, keringési zavarok, kóma,
halál.
A dizájner drogok megjelenésével azonban a szerhasználók előtt új lehetőségek
nyíltak meg, lévén, hogy a legtöbb dizájner drog hasonlít ugyan molekuláris
szerkezetében az illegális drogokra és hasonló hatást is váltanak ki, ugyanakkor kémiai
szerkezetükben eltérnek az illegális drogoktól, így azok – ellenőrzés alá vonásig – jogi
következmények nélkül terjeszthetők, forgalmazásuk és használatuk legális. Előnyük,
hogy olcsók és könnyen beszerezhetők, a megszokott drogtesztekkel nem kimutathatók.
Használatuk

legfőbb

veszélye,

hogy

összetevőjüket

tekintve

gyakorlatilag

kiszámíthatatlanok, így akár súlyos mérgezés vagy túladagolás kialakulásához is
vezethet ezeknek a szereknek a használata. (Kapitány-Fövény 2017)
Az interjú során a kábítószer fogyasztásban való érintettség feltérképezése
érdekében az interjúk lebonyolítását végző családsegítők és esetmenedzserek arra voltak
kíváncsiak, hogy az interjúalanyok kipróbáltak-e már valamilyen drogot, az interjú
készítésének idején jellemző volt-e rájuk a rendszeresen droghasználat? Szükséges volt
kitérni arra is, hogy hány évesek voltak az első kipróbáláskor? A szülők esetében
feltárásra került az is, hogy van-e tudomásuk gyermekük korábbi és/vagy jelenlegi
drogfogyasztásáról? Az interjúk során igyekeztünk felmérni azt is, hogy a szülők és
gyermekek hogyan vélekednek az utóbbi 2-3 évben kábítószert fogyasztó fiatalok
számáról (csökkent, nőtt vagy stagnált) illetve életkoráról. A gyermekek esetében
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feltárásra került az is, hogy kiktől kapnak a legtöbb információt a drogokkal
kapcsolatban?
A szülők közül 2-en nyilatkoztak úgy, hogy már fogyasztottak valamilyen
kábítószert. Mind a ketten 20-as éveikben találkoztak ilyen módon a kábítószerrel.
Többi 16 szülőtársuk még nem próbált ki egyetlen tudatmódosító szert sem. Az interjúk
során 5 szülő számolt be arról, hogy gyermeke próbált már ki valamilyen kábítószert
(nyugtatók, parti drogok, herbál drogok, marihuána) azonban az interjúk készítésének
idején egyetlen szülő gyermeke sem volt szerhasználó. A szülők egyöntetű meglátása
az, hogy a szerhasználó fiatalok száma az elmúlt 2-3 évben nőtt. Többségük (7 fő)
szerint leginkább a 16-18 éves korosztály él tudatmódosító szerek használatával, míg
további 6 szülő gondolja úgy, hogy a mai fiatalok ennél korábban, 14-16 évesen
szerhasználóvá válnak.
A felmérésben résztvevő gyermekek közül 17-en még soha nem próbáltak ki
egyetlen drogot sem. Öt gyermek azonban igen, akik közül 3-an 12-15 éve koruk
között, egy gyermek ennél később, 16-18 éves kora között, egy pedig korábban, 7-11
évesen próbálta ki a drogot. Ezek közül a fiatalok közül volt, aki többfajta drogot is
kipróbált már. Az 5 gyermek közül egy fiúgyermek számolt be arról, hogy már több
drogot is kipróbált, nevezetesen a marihuánát, a herbál drogokat, nyugtatókat, valamint
bizonyos parti drogokat. A fennmaradó 4 kipróbáló gyermekből 2 lány herbál
drogokkal, egy-egy lány illetve fiúgyermek pedig nyugtatókkal és marihuánával
próbálkozott. Az interjúk során minden gyermek úgy nyilatkozott, hogy nem fogyaszt
kábítószert. A gyermekek döntő többsége (17 fő) szerint az elmúlt néhány évben
kábítószert fogyasztó fiatalok száma nőtt, 4-en úgy gondolták, hogy nem változott. Egy
gyermek meglátása szerint pedig csökkent kábítószert fogyasztó kortársainak a száma.
A válaszadó fiatalok megítélése szerint leginkább a 16-18 éves korcsoportot jellemzi a
drogfogyasztás, 5-en nem tudják megítélni, hogy melyik korosztályban a legelterjedtebb
ez a probléma. Négyen vélik úgy, hogy a 14-16 éves, 2-en pedig úgy, hogy a 18-24
évesek élnek leginkább a pszichoaktív szerek használatával. A gyermekek többsége (20
fő) még akkor sem próbálna ki semmilyen kábítószert, ha arra lehetősége lenne, 2-en
pedig ugyan csak 1-2 alkalommal, de élnének a lehetőséggel.
A felmérés során fontos volt feltárni azt is, hogy a gyermekek kiktől mennyi
információhoz jutnak a drogokkal kapcsolatosan. Ennek feltárására az interjú során
Likert-skálát alkalmaztak az interjúk elkészítésében közreműködő családsegítők,
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valamint esetmenedzserek, ahol az 1 jelentette azt, hogy a gyermek semmilyen
információt nem kapott az adott személytől, míg az 5 azt jelentette, hogy nagyon sok
információval gazdagodott. A gyermekek interjú során tett nyilatkozatiból kiderül, hogy
a legtöbb drogokkal kapcsolatos információhoz az interneten (3,27 pont), valamint a
TV-n és újságokon (2,64 pont) keresztül jutnak. Némileg hatással van a gyermekekre az
olyan rendkívüli osztályfőnöki óra is (2,45 pont), ahol külsős személy tart nekik drogprevenciós előadást. Ezen felül még az egykorú barátoktól, kortársaktól kapott
ismeretek (2,14 pont) jelentik a felmérésben résztvevő gyerekek számára az
információforrást. A gyermekek elmondása szerint a szülőtől kapott információ nagyon
kevés, ennek értékét az anyák esetében 1,91 pontra, az apákét 1,41 pontra értékelték. Az
eredmények tükrében a pedagógusoknak sincsen érdemi szerepük a gyermekek releváns
tájékoztatásában a drogokkal kapcsolatosan, hiszen a gyermekek az osztályfőnöktől
kapott információk mennyiségét 1,18 pontra, míg a más pedagógusoktól kapott
információkat 1,5 pontra értékelték.
5.4.6. A gyermekek és a szülők internet használati szokásai, szabadidős
tevékenységei, egészségi állapotuk szubjektív megítélése

A felmérés során arról is fontos volt tájékozódni, hogy a gyermekek és a szülők hol és
mire használják az internetet? Vajon a gyermekek veszélyeztetve vannak-e az interneten
megjelenő drogreklámokkal szemben, az internet lehetőséget nyújt-e a droghoz való
hozzájutáshoz? Mind a szülők, mind pedig a gyermekek esetében szükséges volt
feltárni, hogy milyen szabadidős tevékenységekben vennének részt szívesen, a szülők és
gyermekek által preferált kikapcsolódási módok között van-e esetlegesen átfedés? Az
strukturált interjú kérdései között helyet kapott az interjúalanyok egészségi állapotát
feltáró kérdés is.
A válaszadó szülők többsége (13 fő) naponta 0,5 – 1 óra közötti időt tölt
internetezéssel, melyet leginkább információszerzésre, (11 fő) kapcsolatépítésre (6 fő)
és kapcsolattartásra (5 fő) használnak a mindennapokban. A gyermekek körében sokkal
elterjedtebb az internethasználat. (5. sz. ábra)
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5. ábra - Gyermekek internethasználatának gyakorisága (fő)

6

4
Naponta 0,5 - 1 óra
Naponta 1,5 - 2,5 óra

3
9

Naponta 3 - 4 óra
Naponta több, mint 4 óra

Többségük naponta 1,5 – 2,5 órát internetezik, magas azonban azoknak a gyerekeknek
is a száma, akik több mint 4 órát töltenek a számítógép előtt nap, mint nap.
Többségében (12 fő) otthon, a saját vagy a közös családi számítógépen hódolnak a
szabadidő eltöltés ezen formájának, 6-an otthon és az iskolában is interneteznek. Három
gyermeknek csak az iskolában van lehetősége a világhálót böngészni. A gyermekek
nagy része kapcsolatépítésre (Facebook) és játékra használja az internetet. A
felmérésben szereplő fiatalok több mint fele (12 fő) már vásárolt az interneten,
többségében műszaki cikkeket (5 fő), ruhát és könyvet (5 fő), vagy éppen a hobbihoz
kapcsolódó árucikkeket (2fő). A gyermekek közül 13-an találkoztak már internetezés
közben élvezeti cikkek reklámozásával.
A gyermekek (8 fő) és a szülők (7 fő) többsége szabadidejében szívesen részt venne
különböző sportrendezvényeken. Ez közös pontként rajzolódott ki az interjúk során a
szülők és gyermekek szabadidős tevékenysége között, így erre a jövőben lehetne
alapozni bármilyen prevenciós tevékenységgel egybekötött rendezvényt. A szülők közül
néhányan igényként fogalmazták meg azt, hogy szabadidejükben szívesen lennének egy
olyan szülőcsoport tagjai, amelyek pontosan azokat a problémákat feszegetik, melyről
ez a felmérés is szól. Mind a szülők (5fő) mind pedig a gyermekek (3 fő) nyitottak
lennének közösségen belül szervezett programokon való részvételre. A gyermekek
közül 15-en érzik magukat egészségesnek, 7-en ennek ellenkezőjét tapasztalják
magukon a mindennapjaikban. A szülők fele érzi magát életerősnek, másik fele azonban
nem mondhatta el ugyan ezt magáról az interjúk során.
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A fiataloktól az interjúk során arra is keresték az interjúztatók a választ, hogy egy
átlagos héten hány olyan este van, melyet otthon töltenek, és nem mennek sehova? A
gyermekek több mint fele (13 fő) elmondása szerint minden estét otthon tölt, 4 olyan
gyermek van, aki hetente 1-2 estét nem tölt otthon a családjával, és szintén 4-en
olyanok, akik 3-4 estét kimaradnak otthonról. Egy gyermek számolt be arról, hogy
hetente 5-6 estét van távol otthonától.
5.4.7. A gyermekek tanulmányi előmenetele, tanórák látogatottság

Ennél a kérdésblokknál feltárásra került, hogy a főtantárgyakból (matematika, magyar
és történelem) és a szakmai tárgyakból – szakközépiskolások és szakiskolások esetében
– milyen osztályzatot kaptak félévkor a felmérésben résztvevő gyermekek. Mindezek
mellett az interjú során kitértek a gyermekek magatartására és szorgalmára is az
interjúztató családsegítők és esetmenedzserek. A tanórák látogatottságáról is
ismereteket tudhattak meg azáltal, hogy a gyermekek az interjú során nyilatkoztak arról
is, hogy az interjút megelőző 30 napban hány tanítási órát hiányoztak.
Mint azt már korábban a felmérésben résztvevő gyermekek demográfiai
jellemzőinek elemzésénél jeleztem, 3 gyermek nem jár semmilyen oktatási
intézményben. Így ők ennél a blokknál nem képezik résztét a mintának.
8. táblázat- Gyermekek féléves tanulmányi eredményei

N=19
Matematika
Magyar
Történelem
Szakmai tárgy (N=8)
Magatartás
Szorgalom

Átlag
2,21
3
2,74
3,38
3,53
3,32

Mint azt a 8. sz. táblázat is mutatja, a felmérésben résztvevő, tanköteles korú, tanulói
jogviszonnyal rendelkező gyermekek matematikából elégséges, magyar nyelv – és
irodalomból, valamint a szakmai tárgyakból közepes szinten teljesítettek a tanév első
felében. Ennek megfelelően szorgalmukat is közepesre értékelték a pedagógusok.
Az interjúk lefolytatását megelőző 30 napban a gyerekek közül 7-en egyáltalán nem
hiányoztak az iskolából, 10-en pedig betegség miatt maradtak otthon pár napot,
maximum egy hetet. Három gyermek számolt be arról, hogy nem volt kedve bemenni
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egy-egy tanórára, ebből származó hiányzásaik száma 4, 12, és 13 óra. Egyéb okok miatt
3 gyermek maradt távol néhány tanítási órától, ezekben az esetekben a gyermekek a
reggeli elalvással indokolták hiányzásaikat.
5.4.8. A gyermekek és a szülők társas kapcsolatokkal való elégedettsége

Az ember alapvetően társas lény, így minden ember számára elengedhetetlen, fontos és
nélkülözhetetlen, hogy életükben legyenek olyan személyek, akikkel örömüket,
problémáikat, aggodalmaikat, gondolataikat megoszthatják.
Ebben az utolsó kérdésblokkban az interjúkat lefolytató családsegítők és
esetmenedzserek arra voltak kíváncsiak, hogy a felmérésben résztvevők életében kik
azok a személyek, akikkel problémáikat szívesen megbeszélik, megosztják, illetve,
hogy mennyire elégedett bizonyos kapcsolataikkal?

A gyermekek esetében ez a

kérdésblokk kiegészült azzal, hogy van-e olyan személy az életükben, akihez lelki
támaszért fordulhatnak, illetve, hogy van-e olyan példaképük, akire felnéznek, akinek
élete, munkássága, világnézete pozitív példaként lebeg a szemük előtt?
A felmerésben résztvevő gyermekek jelentős részének (18 fő) van olyan személy az
életében, akihez bármikor fordulhat lelki támaszért. Négy gyermek számolt be arról,
hogy ilyen ember jelenleg nincs az életében. A gyermekek többségének (16 fő) nincs
példaképe, a fennmaradó 6 gyermek közül 3 fő valamely családtagját jelölte meg
példaképként (szülőt, nagyszülőt, testvért), egy-egy gyermek pedig sportolót, rappert,
illetve színésznőt.
Az interjúk során Likert-skálával mértek az interjúztatók azt, hogy a gyermekek az
őket körülvevő személyekkel milyen szívesen osztják meg problémáikat. Ebben az
esetben az 1 jelentette azt, hogy a válaszadó egyáltalán nem osztja meg szívesen
problémáját az adott személlyel, míg az 5 azt jelentette, hogy nagyon szívesen
megosztja az illetővel problémáját.
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9. táblázat - Gyermekek által preferált személyek problémáik megosztása esetén

N=22
Édesanyjával
Egykorú baráttal
Testvérével
Édesapjával
Szerelmével
Más rokonnal
Más felnőttel
Orvossal
Pszichológussal
Osztályfőnökkel
Más tanárral
Idősebb, tapasztaltabb baráttal
Hitoktatóval, lelkésszel
Telefonszolgálat segítőjével

Átlag
3,55
2,86
2,59
2,14
1,77
1,64
1,5
1,36
1,32
1,23
1,23
1,23
1
1

Mint ahogy azt a 9. sz. táblázat is jól mutatja, a gyermekek problémáikat leginkább
édesanyjukkal osztják meg. Őket követik az egykorú barátok, majd a testvérek, és csak
ezt követően az édesapák. A gyermekek pedagógusokba vetett bizalma szinte a
legalacsonyabb, már csak a lelkészeket, és a telefonszolgálat segítőjét „előzik meg”,
velük azonban a gyermekek értelemszerűen ritkábban kerülnek kapcsolatba, mint saját
osztályfőnökeikkel és más pedagógusokkal.
Az interjúk során feltárásra került az is, hogy mennyire elégedettek édasanyjukkal,
édesapjukkal, testvérükkel, barátaikkal valamint tanáraikkal való kapcsolatuk. Ehhez is
a már korábban alkalmazott skálát használták az interjúztatók, ahol 1 jelentette azt,
hogy egyáltalán nem elégedett a válaszadó, az 5 pedig azt, hogy nagyon elégedett. A
gyermekek édesanyjukkal való kapcsolatukat értékelték a legjobbra (4,14 pont), ezt
követi a testvéreikkel való kapcsolat (3,91 pont). A válaszadó fiatalok barátaikkal való
kapcsolatukat 3,73 pontra értékelték, míg a tanárokkal való kapcsolatot 2,89 pontra. A
gyermekek összességében az édesapjukkal való kapcsolatukat ítélték meg a
legrosszabbnak, azzal elégedettek a legkevésbé.
A szülők problémáikat leginkább a család életében jelenlévő segítő szakemberekkel
– a családsegítővel vagy esetmenedzserrel – osztják meg. (10. sz. táblázat)
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10. táblázat – Szülők által preferált személyek problémáik megosztása esetén

N=18
Esetmenedzserrel/családsegítővel
Gyermekével
Házastárssal/élettárssal/partnerrel
Egykorú baráttal
Anyjával
Testvérével
Orvossal
Idősebb, tapasztaltabb baráttal
Lelkésszel
Pszichológussal
Más rokonnal
Apjával

A

segítő

szakemberek

után

Átlag
3,44
3,33
2,67
2,67
2,39
2,11
1,83
1,78
1,78
1,72
1,22
1,17

legszívesebben

gyermekeikkel

és

házastársaikkal/élettársaikkal osztják meg aktuális problémáikat. Számíthatnak még
egykorú barátaikra és édesanyjukra. Érdekes azonban, hogy a szülők édesapjukkal
osztják meg legkevésbé nehézségeiket, dilemmáikat.
A szülők leginkább a gyermekeikkel való kapcsolatukkal elégedettek, melyet
átlagosan 4,28 pontra értékeltek. A gyermekeket követik a barátok (3,72 pont), valamint
a testvérekkel való kapcsolat. A felmérésben résztvevő szülők még a munkatársakkal
való kapcsolatukkal is elégedettebbek, mint a szüleikkel ápolt kapcsolatukkal:
édesanyjukkal való köteléküket 2,39 pontra, míg az édesapjukkal valót 1,39 pontra
értékelték.
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6. Összefoglalás
6.1.

A felmérés eredményeinek összefoglalása

A vizsgált populációban – leginkább a gyermekek esetében – jelen van mind a legális,
mind az illegális drogfogyasztás jelensége.
A szülők többsége először 16-20 éves kora között próbálta ki az alkoholt otthon és
otthonán kívül egyaránt. Első lerészegedésükre is ebben az életkorban került sor. A
gyermekek többsége szüleikhez képest korábban, már 12-15 éves kora között túlesett az
alkohol kipróbálásán otthoni környezetben és azon kívül is. Utolsó lerészegedésüket
tekintve a gyerekek „lekörözik” szüleiket (lásd 7. sz. táblázat). Esetükben a lerészegedés
gyakoribb volt az interjúk felvételét megelőző egy hónapban, mint a felmérésben
résztvevő szüleiknél. A mintában szereplő gyermekek körében a legnépszerűbb alkohol
az égetett szeszes ital, a szülők körében a sör. Függetlenül attól, hogy a szülők jelentős
része – egy szülőt leszámítva – az interjúk során úgy nyilatkozott, hogy ellenzi
gyermeke alkoholfogyasztását, ez az eredményekben nem kifejezetten tükröződik. A
gyermekek

közvetlen

környezete

elfogadással,

megengedéssel

van

alkoholfogyasztásukat illetően. Nagy mennyiségben fogyasztanak a gyermekek
különböző energiaitalokat, melyeknek számos káros mellékhatásuk lehet. Többségük
hét közben akár 4-5 dobozzal is elfogyaszt az ilyen típusú italból.
A szülők közül – 3 főt leszámítva – mindenki dohányzik. Legtöbbjük 10 szálnál is
több cigarettát szív el naponta. A felmérésben résztvevő gyermekek közel fele (10 fő)
dohányzik. Egy szülő kivételével mindenki ellenzi a dohányzást, ez alól értelemszerűen
azok a szülők sem kivételek, akik önmaguk is dohányoznak. Ennek okán felmerül a
szülői példamutatás fontosságának kérdése. Nevezetesen az, hogy milyen jogon várja el
a szülő gyermekétől azt, hogy ne dohányozzon, ha ő maga is ugyan ezt a példát mutatja
gyermekének napról napra, hónapról hónapra, évről-évre. A dohányzó gyermekek fele a
szülőkön keresztül, másik felük kortársaik, barátaik által jut dohánytermékhez.
A felmérésben résztvevő szülők körében a drogfogyasztás nem jellemző, kipróbáló
szülő mindössze kettő volt a mintában. Mindketten 20 éves koruk után éltek a drog
kipróbálásának lehetőségével. A gyermekekre sem jellemző a drogfogyasztás, azonban
a kipróbálók aránya körükben magasabb. Az interjúk során 5 gyermek (3 lány és 2 fiú)
nyilatkozott úgy, hogy kipróbált már valamilyen drogot. Leginkább herbál drogokkal
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próbálkoztak. Ezek hozzáférhetősége könnyebb, használatuk, fogyasztásuk többségében
jogi következmények nélkül marad. A gyermekek droggal kapcsolatos információkhoz
leginkább az interneten, TV-n és újságokon keresztül jutnak. A tájékozódásnak ezen
csatornái – legfőképpen az internet – rengeteg veszélyt és rizikót hordoznak magukban,
mivel számos fals, szűretlen, hamis információ kering az interneten. A droggal
kapcsolatos szülőktől kapott információkat kevésnek ítélik meg a gyermekek, csakúgy,
mint az osztályfőnököktől és más pedagógusoktól kapottakat.
A szülők csak minimális – napi 0,5-1 órát – időt töltenek a számítógép előtt. Ebben
az időben is leginkább információszerzés céljából használják az internetet. Ezzel
ellentétben gyermekeik többsége minimum 1,5-2,5 órát, vagy ennél is több időt tölt
internetezéssel naponta. A gyermekek kapcsolataik építésére és játékra használják a
világhálót, melynek során több mint felük találkozott már drogok reklámozásával. A
felmérésben résztvevő gyermekek többsége úgy nyilatkozott – jellemzően a fiúk – hogy
vásárolt már az interneten keresztül bizonyos árucikkeket, leginkább műszaki cikkek
voltak ezek.
Mind a gyermekek, mind pedig a szüleik szívesen vesznek, illetve vennének részt
különböző sportrendezvényeken. A gyermekek döntő hányada elmondása szerint
minden estét otthon tölt egy átlagos héten, négy-négy olyan gyermek volt a mintában,
akik 1-2, illetve 3-4 éjszakát is kimaradnak otthonról.
A gyermekek nagy részének életében van olyan személy, akihez lelki támaszért
fordulhatnak. Édesanyjukkal érzik legszorosabbnak kapcsolatukat, problémáikat is
legszívesebben velük osztják meg a gyermekek. A pedagógusokba vetett bizalmuk
nagyon alacsony, melyen mindenképpen változtatni kellene. A szülők problémáikat
legszívesebben a családjukban jelenlévő segítő szakemberekkel osztják meg.
Gyermekeikbe és házastársaikba/élettársaikba vetett bizalmuk is magas.
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6.2.

Javaslattételek

A gyermekek és az édesanyák közötti szoros bizalmi kapcsolatra építve szükséges lenne
az

édesanyák

bevonása

a

drog-prevenciós

programokba,

tevékenységekbe.

Megvalósulása történhetne akár egy szülőcsoport létrehozásával, ahol a szülők
drogokkal kapcsolatos ismeretei is bővítésre kerülhetnének, lévén, hogy a felmérésben
résztvevő gyermekek elmondása alapján szüleiktől meglehetősen kevés információhoz
jutnak a drogokról.
A gyermekek számára is fontos lenne egy csoport létrehozása, ahol az életkorukból
adódó problémákat feldolgozó filmek vetítésére és feldolgozására, illetve előadásokra
(pl. az internet veszélyeiről) kerülhetne sor. A csoport tagjai intézménylátogatás
keretében ellátogathatnának egy javítóintézetbe, fiatalkorúak börtönébe, vagy éppen
drogambulanciára annak érdekében, hogy szembesüljenek azzal, hogy bizonyos
esetekben hova vezet a deviáns életmód, életvitel.

Ebben a csoportban hangsúlyt

lehetne fektetni a helyes értékrend kialakítására, valamint a gyermekek önismeretének
fejlesztésére, annak érdekében, hogy a rájuk negatív hatást gyakorló kortársaiknak
képesek legyenek ellenállni, saját maguk és értékrendjük mellett kiállni. Fontos lenne a
gyermekek számára a szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségére alternatívákat
javasolni, alkalmanként értelmes és hasznos szabadidős tevékenységet biztosítani
számukra, melybe a Kortárssegítők is bevonásra kerülhetnének.
Arra alapozva, hogy a felmérésben résztvevő gyermekek egy része fiatal kora
ellenére akár 2-4 éjszakát is kimarad otthonról egy átlagos héten, ám sportolni szívesen
sportolnának, kísérleti jelleggel késő esti sporttevékenységet (pl.: pingpong vagy csocsó
bajnokság) lehetne hirdetni/szervezni számukra a tiszaszederkényi városrészben. A
felmérésben résztvevő és éjszaka otthonról kimaradó gyermekek többsége ugyanis a
városnak ezen a részén él.
Mind a szülők, mind a gyermekek nyitottak arra, hogy szabadidejükben
sportrendezvényeken vegyenek részt, illetve sportoljanak. Erre lehetne alapozni és
életre hívni új sportrendezvényeket, melyeket – hasonlóan a Táncolj, NE drogozz! –
Show Tánc Fesztiválhoz – össze lehetne kapcsolni a drog-prevencióval, a hely KEF
küldetésével. Ha új rendezvények elindítására nincs lehetőség, akkor fontos lenne, hogy
a meglévő sportrendezvényeken – Triatlon Nagyhét, JABIL 3 Próba – továbbra is
képviseltesse magát a KEF saját népszerűsítése érdekében és drog-prevenció céljából.
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Korábban már nagy sikere volt Tiszaújvárosban az „Az élet labirintusa” elnevezésű
interaktív kiállításnak, melynek célja egyrészt az ismeretterjesztés, másrészt a drogprevenció és az elrettentés. A kiállítás az élet napos és árnyas oldalát mutatja be
születéstől a háláig. Ennek újbóli elhozatala a városba lehetőséget adhatna az
iskoláskorú gyermekeknek, fiataloknak arra, hogy a rendhagyótól eltérő módon
szembesüljenek azzal, hogy döntéseiknek és választásaiknak életen át tartó
következményei vannak.
Mint a felmérésből kiderült, a gyermekek az osztályfőnöki órák keretében tartott
előadásokból is kellő információt szereztek a drogokról, így az iskolai szintű drogprevenciós tevékenységbe az ilyen külsős előadók bevonása továbbra is javasolt.
Mindezek mellett továbbra is folytatni kell az egészségnevelési programok iskolákon
belüli megvalósítását.
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