Drog prevenciós előadások – Új Esély projekt Tatárszentgyörgy

Az évek folyamán egyre nagyobb mértékben elterjedő drogfogyasztás krízisének közös
megoldását keresve hívott össze Tatárszentgyörgy önkormányzata egy lakossági fórumot 2019.
március 29-én, melyen Szécsi Judit szociális munkás, az ELTE Társadalomtudományi Karának
oktatója tartott egy előadást a függőségről és szenvedélybetegségről.

Az előadás főként a kábítószerek és a droghasználat hatásait ismertette, valamint bemutatta,
hogy az életben sokféle dolog okozhat lelki függőséget, normális esetben akár teljesen átlagos
dolgok is. A prezentáció kiváló felvilágosító jelleggel szolgált a résztvevők számára, a
megszerzett ismereteket segítséget nyújthatnak azoknak is, akik saját maguk küzdenek ilyen
jellegű problémával, vagy környezetükben lépett fel a jelenség. A hallgatóság széleskörű
ismeretet szerezhetett a válságos helyzet kialakulásának megelőzéséről, felismeréséről és
rosszabb esetben kezeléséről, hogy támogató kezet tudjanak nyújtani a környezetükben élő
droghasználók számára.

Szécsi Juditot előadását Dr. Sivadó Máté a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója követte.
Jól szemléltető vizuális módon és nem szakember számára is jól érthetően mutatta be a
dizájner drogok működését és azoknak előállításának egyszerűségét, ami miatt ilyen gyorsan
ekkora léptékben terjedhetett el. Az előadás során bemutatta ezeknek a szereknek a jogi
környezetét és itt részletesen ismertette a büntethetőség problémáját. Egy alapvető vegyületet
könnyedén lehet módosítani, hogy ugyanazt a hatást érje el és mivel a teljes képlet már nem
szerepel a jogellenes listán, így az adott szert egy bizonyos ideig legálisan lehet „forgalmazni”.
Ennek egyik legfőbb veszélye, hogy maga az előállító sem tudja meghatározni a pontos hatást
és a fogyasztó egy ismeretlen hatású vegyi anyagot juttat szervezetébe. Előadásában felhívta a
figyelmet, hogy a gyors szerkezet átalakítás okozta problémát sikerült visszaszorítani, mert az
új illegális szerek listájára ezek az alapvető vegyületek is felkerülnek.

Az előadásokat Kocsis István rendőr alezredes, a Dabasi Rendőrkapitányság vezetője zárta. A
Tatárszentgyörgyi helyzetről és annak rendőrségi kezeléséről beszélt. Célja a rendőrség és a
lakosság közötti együttműködés elősegítése és a feszültség oldása a nézeteltérések elkerülése
végett. Előadása után megválaszolta a felmerülő kérdéseket és egy párbeszéd alakult ki a
hallgatósággal. Ez a beszélgetés jól szolgált a félreértések tisztázására, és hogy békésebb
kapcsolat alakuljon ki a rendőrség és a lakosság között.

A fórumot Szehofner József Tatárszentgyörgy polgármestere zárta, célja szintén a
közszolgálatban dolgozók és a civil lakosság közötti harmónia elősegítése volt és hangsúlyozta
a drogokkal való fellépésben a lakossági összefogás fontosságát.
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A program a VEKOP 7.1.4. – 16-2017-00002 „Új Esély” – Komplex fejlesztési program
Tatárszentgyörgyön finanszírozásával valósult meg.

Tatárszentgyörgy, 2019. április 5.

Ács Ferenc beszámolója alapján
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