„Akár tetszik, akár nem, meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy
kábítószeres kultúrában élünk”

(Ross Cambell író és családterapeuta)
Kedves Olvasó!
Napjainkban gyermekeink már egyre fiatalabb életkorban találkozhatnak azzal
az élethelyzettel, amikor döntést kell hozniuk, kipróbálnak-e valamilyen
kábítószert, vagy sem. A drogok nélküli életvitel népszerűsítésével, a fiatalok
egészségtudatosságának fejlesztésével, valamint az egészséges életmód
értékeinek hangsúlyozásával mindenki tehet a jövő generációinak testi és lelki
egészségéért. Nem csak a drogproblémával foglalkozó szakemberek, hanem a
társadalom valamennyi tagja felelős a környezetében élők sorsáért.
A most megjelenő kiadványt a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Tagintézményeinek, a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal
együttműködő szakmai szervezeteknek, szakembereknek, valamint az érdeklődő
szülők, pedagógusok, tanulók részére ajánlom. Ez a kiadvány segítheti Őket
abban, hogy megismerjék a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkáját, azokat a rendezvényeket, ahol a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum a kortárssegítő csoport lelkes részvételével képviselteti magát.
Nehéz feladat, hogy gyermekeinket megóvjuk a drogok okozta veszélyektől. A
probléma valós, ezért nem lehetünk tétlen szemlélők. A drogprobléma kezelése
érdekében széleskörű társadalmi összefogásra, és hatékony prevencióra van
szükség.
Bízom abban, hogy akik e kiadványt forgatják, tevékeny részesei lesznek ennek a
munkának.

Bráz György
polgármester

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi szakmai tevékenységének
bemutatása
A 2001-ben létrejött Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF)
szakmai munkája során a helyi drogprobléma kezelésére irányítja a figyelmet.

A KEF

erőssége, hogy a helyi problémára fókuszálva megkérdezte a tanulókat, a szülőket és a
pedagógusokat. A feltáró és a hatékonyságot vizsgáló kérdőívek és interjúk segítséget
nyújtottak az aktuális drogprobléma felismerésében és az erre vonatkozó cselekvési tervek
elkészítésében. A kábítószer-fogyasztás bár egyéni probléma, de ennek következménye
hatással van az egyént körülvevő közösségre, valamint az egyén további személyes
élettörténetére, az egészség alakulására is. A KEF jó gyakorlatát az is mutatja, hogy
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete már a kezdetektől fogva
támogatta a szakmai programok finanszírozását, biztosította a működtetés költségét,
támogatta a feladattal összefüggő pályázatok elkészítését, benyújtását. Így már 15 éve
folyamatosan biztosítja a szakmai programok megvalósítását, a KEF működésének és
jelenlétének feltételeit.
Jelen kiadvány célja a KEF jó gyakorlatának bemutatása mellett a szülők, pedagógusok,
diákok figyelmének felhívása arra, hogy az egészséges életmód fontos érték. Ennek eléréséért
együtt kell működnünk. Ezt közösen valósíthatjuk meg. A kiadvány bemutatja az évek óta
már hagyományként működő szakmai drog-prevenciós programokat, a KEF eddigi
eredményes működését igazoló rendezvényeit, a Show Tánc Fesztivált, a „Játék és Egészség”,
Gyermek és Családi Napot. A KEF évek óta szervezi a kortárssegítők működését és törekszik
arra, hogy rugalmasan reagáljon a felmerülő új helyzetekre.
A KEF alapvető feladata a társintézmények közötti koordinálás, a kapcsolattartás és az
információ átadás, amelyet a Nemzeti Drogellenes Stratégia és Tiszaújváros Drogellenes
Stratégiája alapján végez. Ennek mottója: „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószerbűnözés ellen.”
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Fórum fontosnak tartja működése során a rendszeres
találkozásokat, az ülések megtartását, hiszen, ezáltal koordinálja a városi szintű szakmai
rendezvényeit, biztosítja az információk átadását, és lehetőséget teremt a konzultációkra, a
társintézmények konszenzuson alapuló véleményének kialakítására.

2

A KEF számára2015-ben is prioritásként fogalmazódott meg Tiszaújváros Drogellenes
Stratégiájának ismertetése, a helyi KEF ismertségének növelése. A KAB-KEF-14-2-19110
kódszámú nyertes pályázat keretében az előző évben megkezdett előadássorozat folytatódott,
illetve befejeződött 2015-ben. Így Tiszaújvárosban a KEF társintézményeiben a dolgozók
lehetőséget kaptak arra, hogy a Nemzeti Drogellenes Stratégiát és Tiszaújváros Drogellenes
Stratégiáját megismerjék. Ez segítette az intézményeket abban, hogy saját drogstratégiájukat
elkészítsék. Ennek pozitív visszhangja volt, hiszen az előadás mellett az intézmények
dolgozói kérdéseik és javaslataik megfogalmazásával segíthetik a helyi drogprobléma
eredményes megoldását.
A KEF 2015-ös szakmai programja egyrészt a korábban már elfogadott rendezvények, jó
gyakorlatok, hagyományok folytatásával, másrészt új rendezvények megszervezésével
valósult meg. Ilyenek például a már évek óta megszervezésre kerülő Show Tánc Fesztivál és a
„Játék és Egészség”, Gyermek és Családi Nap.
Táncolj, NE drogozz! – Show Tánc Fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet az egészség
fontosságára, az egészség védelmére. A drog-prevenció területén széles körben érje el a
családokat, szülőket és a gyermekeket egyaránt. A rendezvény városi szinten került
megszervezésre, de a fesztiválra az ország különböző részeiről érkeztek versenyző csoportok,
így a KEF tevékenysége során országos szintű egészség-prevenciót végzett. Az egészség
megőrzése a mozgás, a tánc által, a pozitív életérzés keresésének ez a legális formája fontos
üzenet, melyet a fiataloknak ajánlottunk. A rendezvény mottója: „Tánccal a drog ellen”.
A KEF 2015-ben erre a rendezvényre
két feladattal készült. Az egyik, amikor a diákok, a megjelent versenyzők
az alábbiakban olvasható KEF Totót
töltötték ki. A 13+1 találatot elérők
pedig a sorsolás által értékes ajándékokat kaptak.
A másik feladat, melyet a gyermekek,
szülők, KEF kortárssegítők együttesen
végeztek, egy kreatív játék volt. A
résztvevők közösen papírból egészségláncot készítettek. Ezeken a rajzolóknak az egészségmegtartást kiemelő, támogató érzései,
3

gondolatai és üzenetei szerepeltek. A gyerekek aktívan és szívesen vettek részt sokszor a
szüleikkel együtt az alkotásban, és közben lehetőség nyílt a közvetlen beszélgetésre, a
véleményformálásra. A rendezvényen 287 fő töltötte ki az alábbi Egészség-Totót, és 183-an
vettek részt az egészséglánc alkotásában. A rendezvényen a KEF korábban elkészített
szórólapjait is megtekinthették és elvihették az érdeklődők.
A KEF által elkészített EGÉSZSÉG-TOTÓ, amelyet a „TÁNCCAL A DROG ELLEN”
rendezvényen tölthettek ki a résztvevők.
1.
a.
b.
c.

Mit nevezünk egészségnek?
a betegség hiányát
a teljes testi, lelki és szociális jólét állapotát, és nem csupán a betegség hiányát
a testi-lelki jólét állapotát

2.
a.
b.
c.

Mit tehetsz azért, hogy egészséged megőrizd?
semmit, mert egészségesen születtem
helyesen alakítom a napirendemet
mindennap mozgok, egészségesen táplálkozom

3.
a.
b.
c.

Válaszd ki a legegészségesebb reggelit!
szalonna- kenyér-kávé
tea- zsíros kenyér – hagyma
gyümölcslé – barna kenyér- sajt- retek

4.
a.
b.
c.

Melyik üdítőital cukortartalma a legalacsonyabb?
Sprite
Pepsi Cola
Rostos gyümölcslé

5.
a.
b.
c.

Melyik étellel jut a szervezet a legtöbb vitaminhoz?
burgonyafőzelék
sóskamártás
nyers saláta

6.
a.
b.
c.
7.
a.
b.
c.
8.
a.

Mit nevezünk hőemelkedésnek?
37 °C
37-38 °C
38 -39 °C
Hogyan étkezünk helyesen?
betartjuk a főétkezéseket
egész nap folyamatosan eszünk
főleg édességeket fogyasztunk
Jelöld meg a legegészségesebb élelmiszert!
hamburger
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b. alma
c. halrudacska
9.
a.
b.
c.

Mi fogaink leggyakoribb betegsége?
influenza
fogszuvasodás
a fogaink nem betegszenek meg

10. Hol dohányozhat a dohányos személy?
a. bárhol
b. szabad levegőn
c. csak az erre kijelölt helyen
11. Káros-e a dohányfüst annak, aki nem dohányzik?
a. nem
b. közömbös
c. igen, ők a passzív dohányzók
12. Mi jellemző egy lelkileg egészséges emberre?
a. nincsenek komolyabb lelki problémái
b. problémáit mindig önmaga oldja meg
c. ha problémáit nem sikerül megoldania, képes segítséget kérni és elfogadni
13. Milyen a jó emberi kapcsolat?
a. ahol sosincs konfliktus
b. ahol a konfliktusokat úgy oldják meg, hogy egyik fél se érezze magát vesztesnek
c. ahol, ha veszekednek is, nem mennek el a tettlegességig
13+1. Miért olyan fontos az egészséges táplálkozás?
a. mert ezáltal az ember fitt és egészséges marad, hosszabb ideig él
b. mert nem kell olyan sok pénzt kiadni gyorséttermi ételekre
c. mert ha sportolunk, az egészséges táplálkozás fontos az erő fenntartásához
A KEF jó gyakorlatának szintén része, melyet évek óta hagyományosan folytat, a
Tiszaújvárosban megrendezésre került városi szintű „Játék és Egészség”, Gyermek és
Családi Nap. A KEF ehhez a rendezvényhez kapcsolódóan azt a célt fogalmazta meg,
hogy lehetőség szerint minél több embert érjen el, szólítson meg, és hívja fel a figyelmet a
drogproblémák veszélyeire, valamint hogy növelje a KEF ismertségét. A városlakók már
keresik a rendezvényen a KEF sátrát és szívesen vesznek részt a felajánlott programokban.
Lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre, a közös gondolkodásra, a véleményformálásra.
A rendezvényen az alábbi DROG-Totót töltötték ki az érdeklődők. A hibátlanul
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megfejtők, vagyis a 13+1 találatot elérők tombolaszelvényt kaptak. A tombolahúzásra a
nap végén került sor, a nyertesek örömmel vették át értékes nyereményeiket.
A Tiszaújvárosi KEF által a 2015-ös a „Játék és Egészség”, Gyermek és Családi
Napra készített „DROG-TOTÓ”-ja
1. Mit jelent az a kifejezés, hogy „drog”?
a) illegális kábítószer
b) kávé
c) zöldtea
2. A droggal kapcsolatos kérdésekkel hová fordulhatsz?
a) Intézmények (orvosi rendelő, iskola, rendőrség)
b) Oktatási Hivatal
c) ÁNTSZ
3.
a)
b)
c)

Mi a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladata?
a drogterjesztők ellenőrzése
egészségügyi szűrővizsgálatok végzése
a drogfogyasztásra vonatkozó ismeretek terjesztésének segítése, a Fórumban
megjelenő intézmények szakmai munkájának segítése, koordinálása

4. Hol találkozhatsz a KEF tagjaival?
a) piacon
b) utcán
c) tiszaújvárosi intézményekben
5. Kik vesznek részt a kortárssegítők csoportjában?
a) felnőttek
b) gyerekek
c) önkéntes jelentkezés alapján a KEF által támogatott tanulók
6. Mit gondolsz Tiszaújvárosban létezik-e kortárssegítő csoport?
a) igen
b) nem
7.
a)
b)
c)

Tiszaújváros környékén hol található legközelebb Drogambulancia?
Mezőcsáton
Miskolcon
Polgáron

8. Az alább felsoroltak közül melyik nevezhető drognak?
a) csokoládé
b) energia ital
c) marihuánás cigaretta
9. Az alábbiak közül melyik jelzi a drogfogyasztás valószínűségét?
a) testfestés, tetoválás
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b) koncentrációképesség zavara, ismeretlen eredetű tűszúrások, tág vagy túl szűk
pupilla, indokolatlan fáradtság
c) vérben forgó szemek, udvariatlanság, gyenge tanulmányi eredmény
10. Mit gondolsz, mit tehet a megelőzés érdekében az oktatási intézmény?
a) információkat közöl, tartalmas szabadidős programokat ajánl
b) versenyeket szervez
c) fegyelmezéssel biztosítja a rendet
11. Mit gondolsz, mit tehet az egészségügy (orvos, védőnők) a drogprobléma
gyógyítása érdekében?
a) orvosi vizsgálatot végez
b) gyógyszereket ír fel
c) az elvégzett orvosi vizsgálat után segítik a drogot fogyasztót abban, hogy szer
nélkül éljen.
12. Mi véleményed szerint a rendőrség feladata a drogfogyasztás visszaszorítása
érdekében?
a) a szórakozóhelyek ellenőrzése
b) utcai ellenőrzések rendszeres végzése
c) a drogfogyasztók felderítése, megfelelő ellátásba terelése, eljárás kezdeményezés
velük szemben.
13. Ha olyan fiatalt látsz az utcán, aki rosszul van vagy ájultan fekszik, akkor mit
csinálsz?
a) szólok a legközelebbi felnőttnek vagy mentőt, rendőrséget hívok telefonon
b) elszaladok
c) lefényképezem és felteszem a Facebook-ra
13+1 Mit gondolsz melyik korosztály a legveszélyeztetettebb a hazai drogfogyasztást
vizsgáló kutatások szerint?
a) 6-8 évesek
b) 13- 15 évesek
c) 21-23 évesek
A „Játék és Egészség”, Gyermek és Családi Napra érkezők közül a gyermekeket is
igyekeztünk megszólítani. A KEF kortárssegítő csoport tagjainak bevonásával közös
játékra, puzzle képek összerakására kértük őket. Az ügyesen teljesítők kisebb jutalmat
kaptak. A kérdőívet 138-an töltötték ki, és sok kisgyermek játszott szívesen a puzzle
képek kirakásával.
A rendezvényt megelőzően a tiszaújvárosi diákok részére a helyi médián, illetve az
intézményeken keresztül pályázatot hirdettünk meg. A KEF eddig minden évben
megszólította a tanulókat és pályázatot írt ki, amelynek témája a droggal szembeni nemet
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mondás, és a formája általában vizuális jellegű volt. Ezek közé tartozott a rajz, a
plakátpályázat, vagy a spotfilm készítés is. A 2015-ös novellaíró pályázat új ötlet, és
lehetőséget nyújtott az írói vénával rendelkező tanulók számára. A meghirdetett téma a
„szermentes, tiszta élet”. A „Játék és Egészség”, Gyermek és Családi Napon a KEF a
nyilvánosság előtt jelentette be, kik lettek a nyertesek, és az első három helyezett tanuló
jutalomban részesült.
Az alábbiakban a három nyertes novellából olvashatók részletek. Mind a három írás
felhívja a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire és okaira. Két novella a főszereplő
drogfogyasztásba való sodródását és ennek veszélyeit tárgyalja. A harmadik írás
dinamikus párbeszéd keretében feszegeti a veszélyeket, és a segítségkérés lehetőségét.
Tanulságos, hogy fiataljaink hogyan gondolkodnak irodalmi nyelven a témáról, és ez azt
is mutatja, hogy a drog hatásaival, az egyénre vonatkozó veszélyeivel tisztában vannak,
ezekkel kapcsolatosan reális ismeretekkel rendelkeznek.
1. helyezett: Kelemen Alíz: „Jobb félni, mint megijedni!” című novellája (részlet)
(Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Széchenyi István Iskola
7/ 7. osztályos tanuló)
„Egyszerű lány voltam, normális hétköznapokkal, egy átlagos gimivel, végzősként és
egy legjobb barátnővel. Én, Valentina még legrosszabb álmaimban sem gondoltam
olyan dolgokra, amiket pár hét alatt átéltem. Csalódás, aggódás, félelem. Ez csak
három egyszerű szó, amiket olyan mértékben tapasztaltam, hogy visszagondolni is fáj
az elmúlt hetek történéseire és ez a seb talán sohasem fog begyógyulni. Pedig a
történet főszereplője még csak nem is én voltam. Én csak szimplán szemtanúja voltam,
ahogyan a legjobb barátnőm leépült szellemileg és fizikailag egyaránt. Félek
belegondolni, mi van, ha nem lépek a képbe. Félek belegondolni, mi van, ha nem érek
oda időben. Megborzongok minden egyes pillanattól, amikor a tekintetem egy
magányos lányra vetődik. Megborzongok, ha rájövök, ez hány emberrel történt meg ez
idáig. Remélem, a történetem – pontosabban a barátnőm története – ráébreszt néhány
fiatalt, milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk a mindennapokban és milyen könnyen
lehet meggondolatlan döntéseket hozni a tanulásról, a sportról, a szerelemről, a
barátságról…
- Elhívott moziba! – ugrándozott Lilla, a barátnőm, miközben edzésre mentünk péntek
délután. Már egészen kicsi korunk óta jártunk szinkronúszásra. Nekem az volt az
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egyik álmom, hogy világbajnok szinkronúszó lehessek és ezzel Lilla sem volt
másképp. Nem is volt olyan elérhetetlen az álmunk, hiszen a csapatunkkal már
külföldre is eljutottunk néhány gálára és megnyitó ünnepségekre. Minden percemet a
vízben töltöttem volna, de persze a tanulás sem volt elhanyagolható és meg kell
vallani, Lillával kitűnő eredményeket tanúsítottunk az iskolában is 18 éves korunk
ellenére.
- Jó, de még nem is ismered. Szerintem előbb többet kellene beszélgetned vele, mielőtt
elmész vele bárhova is. Azért remélem tudod, jobb félni, mint megijedni – mondtam,
miközben a sportcentrum bejárata felé közeledtünk.”
2. helyezett: Papp Dóra: „Esély egy új életre” című novellája (részlet)
(Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 10. G.
osztályos tanulója)
„Mikor az életedben adódik egy probléma minden porcikáddal azon vagy,
hogy minél előbb megoldást találj rá. Keresed-keresed, de nem gondolsz arra, hogy az
adott gond örökre megváltoztathatja az életed és téged. Az én történetem is így
kezdődött. Most ne törődj semmivel, csak olvasd ezt végig.
Az utóbbi időkben a mindennapjaim kaotikusak voltak. Depresszív hangulatok.
Egyre gyakrabban került a kezembe cigaretta. Egyik este nagyon hideg volt odakint,
éppen hazafelé indultam. A zizzenő bokrok már jelezték a vihar közeledtét. Szél
szaladt a leveleken, és amikor erejét fitogtatta, ágak hulltak alá recsegve. A villamos
megérkezett, én pedig felszálltam rá, mégpedig reszketve. Éreztem, hogy rideg,
kiabálós, ideges éjjel lesz ez. Egyedül vagyok. Félek. Egyedül hagytak. Dühös
vagyok. Egyedül voltam mindig is. Fáradt vagyok. Gondolatok villámlottak az
agyamban. Az első megállóban le is szálltam és rágyújtottam. A cigarettafüst pedig
kavarogni kezdett. Ha nem lennék bizonyos abban, hogy ez a valóság, el sem hinném,
hogy ez az egyszerű, szürke füst, ilyen csodálattal tölt most el. De van, mikor már a
cigi és az alkohol sem segít. Szenvedtem. Fájt valami. Útba esett egy jó ismerősöm
lakása, akinél mindig volt kábítószer. Önmagam ellen fordultam minden egyes
pillanatban és kértem tőle. Bevettem. Teljesen megbabonázott. Soha nem akartam
többet semmi mást. Csak ennyit. Nem volt bennem harag, düh, fájdalom.
Hallucináltam? Hazaértem. Bűzlök a cigarettafüsttől. A meleg víz szinte égeti hideg,
kihűlt testemet. Fáj… Zuhanyozás után belenézni a tükörbe ijesztő látvány. 5 percig
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fuldokoltam a félrenyelt víz miatt. Egész nap nem ettem semmit, az alkohol marja a
gyomrom. Leülök az ágyra. Szédülök. Levegőt venni is fáj. Ülök és bámulok ki a
fejemből. A köhögés egyre rosszabb és már sípol a tüdőm. Enni kellene, de az alvás
még jobbnak tűnik. Elmerengtem, közben kezem az öngyújtó után matat. Kattanás és
villanás. Elaludtam.”
3. helyezett: Katona Beatrix Bettina: „Visszatekintés…” című novellája (részlet)
(Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 10. G.
osztályos tanulója)
„Sosem hittem a statisztikáknak, ahogy az sem érdekelt milyen káros hatásai
vannak a kábítószereknek. Nekem csak az számított, mint 16 éves kis kamasznak,
hogy a haverok is csinálják, láttam, milyen jól érzik magukat, milyen jól szórakoznak,
úgy gondoltam ettől leszek, jaj, de menő. Ahogy az sem volt utolsó szempont, hogy a
családi hátterem nem volt a legkiválóbb. A szüleim állandóan veszekedtek, az
édesapám mikor nem úgy történt valami, ahogy ő azt elképzelte, bántalmazott minket.
Édesanyám hiába próbált mindent megadni nekem és a testvéreimnek, nem tudott,
mert édesapám elitta a betevőnk nagy részét. Miképp a legtöbb gyermek, akinek
otthon problémája van, én is a szerekbe menekültem. Később rá kellett jönnöm, hogy
ez nem játék, az életemmel játszottam.
Egy szombat esti bulival kezdődött az egész, mikor a barátaim elkezdtek füvezni és én
is kipróbáltam. Na, ez volt az a bizonyos első rossz lépés. Aztán ugye ismerve a
kalandvágyó kamaszokat, a kipróbálásnál én sem álltam meg, ahogy a cimboráim sem.
Egy darabig csak füvet szívtunk, majd áttértünk a durvább anyagokra is, amiknek néha
sem a nevét, sem az összetételét nem ismertük. Kipróbáltuk a heroint, az LSD-t, a
kokaint és az ecstasyt is. Aztán az sem volt elég, többre vágytunk, nem érdekelt,
honnan van vagy mennyire tiszta az adott drog, vagy hogy az ilyen veszélyesebb. Ha
nem volt elég pénzünk, elemeltünk szüleink tárcájából vagy nagyszüleink dugipénzét
vittük el. Azután pedig már az iskola sem érdekelt, lógtunk az órákról, nem mentünk
iskolába. Volt, hogy napokig nem láttak otthon, inkább csavarogtunk, Tisza-parton
ücsörögtünk.”
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A KEF kortárssegítő csoport tevékenységének alakulása
A Tiszaújvárosi KEF a kezdetektől fogva
fontosnak érzi a kortárssegítő csoport
létrehozását és működtetését. A fiatalok a
kezdetek óta már többször kicserélődtek,
hiszen iskolát váltottak, munkát vállaltak,
ezért elhagyták városunkat. Ebben az
évben is ez volt a tapasztalat, és a csoportot
újra kellett szervezni. A KEF továbbra is
vallja, hogy a kortárssegítő csoportnak
kiemelt szerepe van a drog-prevenciós tevékenység során. Ezek a fiatalok találkoznak
leginkább az érintettekkel, azokkal, akik veszélyeztetettek, és a tanácsaikkal a megfelelő
ellátás felé terelhetik társaikat. 2015-ben az újonnan alakult KEF kortárssegítő csoport tagjai
aktív és lelkes segítőként vettek részt a KEF nyilvános rendezvényein.
A szakmai tudásukat és ismereteiket a miskolci Drogambulancia Alapítvány vezetője által
szervezett képzésen gazdagították. Lehetőségük volt szakmai kirándulás keretében
megismerni a drogambulancia működését.
A KEF és a kortárssegítők együtt vettek részt a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság által
szervezett „Ifjúsági járőrözés”-en. Megismerkedtek a rendőrkapitányság működésével és
körülményeivel. Izgalmas élmény volt számukra a rendőrautóval való járőrszolgálaton történő
részvétel, a város éjszakai életének ebből a nézőpontból való megismerése.
Az előző évekhez viszonyítva a KEF tagjai
számára új lehetőség volt a Tiszaújvárosi
Triatlon Nagyhét programjain való megjelenés. Az egészséget, az egészség megtartásához szükséges mozgást támogatva, a városlakók számára meghirdetett futáson, kerékpározáson vettek részt. A cél olyan élménykeresés, illetve ennek példaként való
bemutatása volt, ami a drogfogyasztás helyett örömet okoz.
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A KEF szakmai munkájára, a droggal szembeni nemet mondásra vonatkozó figyelemfelhívás
látványos demonstrációval történt. A futóverseny előtt a KEF tagjai, a kortárssegítők és még
néhány érdeklődő és aktív gyermek segítségével 50 fehér léggömb emelkedett fel a levegőbe,
ami a „Tiszta, szermentes élet” fontosságát szimbolizálta. A sportprogramon résztvevők a
KEF vendégkönyvébe aláírásukkal jelezték, hogy egyetértenek a szermentes, tiszta élet
gondolatával és támogatják a KEF tevékenységét. A vendégkönyvben 269 aláírás található.
A KEF további erőssége és a jó gyakorlat szerves része, hogy az önállóan szervezett szakmai
programjai mellett szorosan együttműködött társintézményeivel és támogatta az
intézményekben folyó drog-prevenciós
munkát. Ilyen rendezvények voltak a
KEF, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság,
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Derkovits Kulturális Központ
közös szervezésű rendezvénye, „Az élet
labirintusa”,

valamint

Klobusitzky

György drog-prevenciós előadása. „Az
élet labirintusa” interaktív kiállítás a Tiszavasvári Egészségügyi és Szociális Szolgáltató
Központ nyertes utazó projektjeként, az intézmények közötti jó kapcsolatnak köszönhetően
került Tiszaújvárosba. A tanulókra mindkét esemény nagy hatással volt, felmerült ennek
folytatása, ismétlése. A KEF a Tiszaújváros Városi Rendelőintézettel közösen valósította meg
a KEF kortárssegítők képzését, ahol az intézmény térítésmentesen biztosított erre helyiséget.
A KEF támogatta az általános iskolai társintézményekben folyó egészségnevelő programokat.
Az iskolai drog-prevenciós programban résztvevő tanulók kisebb jutalmazásban részesültek,
mely minden iskolában egy-egy osztály tanulóit érintette.
A KEF korábban is hangsúlyt fektetett
arra, hogy a tagok megismerjék más
KEF-ek munkáját, és ismereteiket gazdagítsák. Erre 2015-ben is volt lehetőség.
A KEF tagjai közül néhányan részt vettek
a 2015 áprilisában Győrben megrendezésre került „Legyen más a szenvedélyed!” nemzetközi szakmai konferencián. A KEF elnöke pályázati keretek között pedig
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részt vett az „Ébredések Alapítvány” közösségi mentálhigiénia képzésén, amely során az
élvezeti szereket fogyasztók egyéni és intézményi ellátásáról is kapott információkat.

Az év során két alkalommal is lehetőség volt,
szakmai út keretében a miskolci Drogambulancia Alapítvány látogatására és konzultációra. Az egyik alkalommal a KEF és a
tanácsadó bizottság tagjai ismerték meg az
intézmény működését. Információkat kaptak
arról is, hogy a tiszaújvárosi fiatalok milyen
arányban jelennek meg az ellátásban.

Egy

másik alkalommal pedig a KEF a kortárssegítőkkel látogatott el ide, és a fiataloknak lehetősége volt leszokott drogbetegekkel való találkozásra és beszélgetésre. A KEF és a miskolci Drogambulancia Alapítvány közötti megállapodási szerződés alapján az együttműködés évek óta eredményes.
A KEF fontos feladata a szükséges információk átadása, a szakmai konferenciákról,
továbbképzésekről, konzultációs lehetőségekről szóló tájékoztató levelek továbbítása a
társintézmények felé, melyet az év során folyamatosan megvalósított. Ezáltal lehetőséget
biztosított arra, hogy az érdeklődő tagok, társintézményekben dolgozók szakmai tudásukat
gyarapítsák.
A Tiszaújvárosi KEF 2001-ben alakult, így 2016-ban már 15 éve működik. Ezalatt az idő alatt
többször változtak a tagok, a tanácsadó bizottság tagjai, de mindenki személyes indíttatásból,
a drog-problémát észlelve, tenni akarásból végezte társadalmi tevékenységként, térítés nélkül
a munkáját.
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folytatni fogja a drog-probléma
megszüntetése érdekében végzett munkáját. 2016-ra az alábbi szakmai feladatokat tervezte:
A KEF továbbra is fontosnak tartja a témában való jártasságot, az ismeretek átadását,
ezért tervezi a szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt.
A 2015. évben újraindított KEF kortárssegítő csoport működtetése, az eltávozó tagok
helyett újak felvétele, szakmai képzésük szervezése.
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A Show Tánc Fesztiválon való megjelenés, a drogmentes élet fontosságára való
figyelemfelhívás folytatása.
A tanulók és pedagógusok részére városi szintű drog-prevenciós előadás szervezése.
A tanulók részére fotópályázat meghirdetése, amelynek a témája a droggal szembeni
nemet mondás, a szermentes élet.
A KEF 2016-ban is részt vesz a városi szintű „Játék és Egészség”, Gyermek és Családi
Nap programjában.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság segítségével a tanulók és a KEF érdeklődő tagjai
számára börtönlátogatást szervez.
Drog-prevencióra vonatkozó konzultációk szervezése az osztályfőnökök számára.
A KEF 2016-ban drog-prevenciós céllal megjelenik a Triatlon Nagyhét Programján.
A 2016-os tervek azt mutatják, hogy a megkezdett jó gyakorlatot a KEF folytatni kívánja és
folytatni fogja. A KEF továbbra is aktívan megjelenik a városi rendezvényeken. Jelen
kiadvány útmutatásként szolgál arra vonatkozóan, hogy az érdeklődők, az érintettek hol
találkozhatnak a KEF-fel, a KEF tagjaival és hol kérhetnek segítséget. A szakmai programok
által a KEF azt közvetíti, hogy a szülők, pedagógusok, tanulók és más segítő szakemberek
nincsenek egyedül. A kérdéseikre és problémáikra a KEF igyekszik válaszokat adni és
segítséget nyújtani. A kábítószer használata nem új probléma, de ennek kezelésére és
megoldására a családok még önállóan nem készültek fel. Az ismeretközlések, a kötetlen
beszélgetések, a helyi médián keresztül történő tájékoztatás által segítjük az érdeklődőket, az
édesanyákat és az édesapákat egyaránt.
Végül a KEF elnökeként köszönöm Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselőtestületének, hogy a szakmai programok megvalósulását már 15 éve folyamatosan támogatja.
Minden jelenlegi és volt KEF tagnak, a KEF tanácsadó bizottság tagjainak és a
társintézményekben dolgozóknak pedig azt, hogy évek hosszú során keresztül nagy szakmai
elhivatottsággal, odafordulással, szabadidejük feláldozásával végezték munkájukat.
Tiszaújváros, 2016. február
Pálnokné Pozsonyi Márta
KEF elnök
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A drogproblémával küzdők számára elérhető segítséget nyújtó intézmények
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Pszichiátriai és Pszichológiai Szakrendelés
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Telefon: 49/544-600
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat , Család- és Gyermekjóléti Központ
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
Telefon: 49/548-198, 49/548-188
B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 26-28.
Telefon: 49/542-201
Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Telefon: 49/548-000
www.kef.tiszaujvaros.hu
Drogambulancia Alapítvány
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
Telefon: 46/431-310
drogambulancia@freemail.hu

Drog Stop Budapest Egyesület
drogstop@chello.hu
Telefon: 80/505-678
Sziget Droginformációs Alapítvány
www.droginfo.hu
droginfo@matavnet.hu
Telefon: 1/3225-572
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