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ZSEBEHÁZI FERENC
TámaszPont Egyesület

DROG- ÉS DROGPREVENCIÓS HELYZETKÉP 
MISKOLCON ÉS KÖRNYÉKÉN EGY CIVIL 

SZERVEZET SZEMSZÖGÉBŐL 

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” 
(Máté 9,37)

Az Egyesületről

A „TámaszPont” Ifjúságvédelmi és Családsegítő Közhasznú Egyesületet 2011-ben tíz magánsze-
mély alapította Miskolcon. Szervezetünk – az alapszabályában rögzítettek szerint – „az egyetemes 
keresztény értékrend talaján állva a magyarországi fiatalság helyes irányú erkölcsi és szellemi fejlő-
désének, társadalmi szerepvállalásának előmozdítását, tehetséges fiatalok támogatását, valamint az 
ifjúság körében is jelentkező devianciák és szenvedélybetegségek lehető leghatékonyabb megelőzésében, 
illetőleg kezelésében való közreműködést, továbbá a magyarországi családok segítését, és az egészséges 
családmodell népszerűsítését” tűzte ki célul. Erre bárki mondhatná, hogy jól hangzik, de „túl nagy 
falat” egy maroknyi embernek. Csakhogy mi, az egyesületet alapító – zömmel családos, kiskorú 
gyermekeket nevelő, és egyben baráti társaságot alkotó – magánszemélyek komolyan hittünk 
abban, hogy képesek vagyunk érték-központú gondolkodást közvetíteni, és a fiatalságért, a jövő 
családjaiért érzett felelősségvállalás jegyében tényleg tudunk tenni, adni valamit. 

Kitűzött céljainknak gyakorlatba történő átültetése körében belevágtunk a drogprevenciós 
munkába, ez lett a működésünk egyik pillére, hiszen az alapítók között volt egy – addiktológiai 
szóhasználattal élve – „gyógyult” (mi jobban szeretjük úgy megfogalmazni: megszabadult) 
szenvedélybeteg, valamint egy büntetőjogász is. Ez a személyi összetétel aztán meghatároz-
ta a drogprevenciós előadásaink tartalmi-tematikai felépítését is: annak egyik felében – egy 
személyes élettörténetet őszintén feltárva – bemutatjuk a „drogvilágot”, a függővé válás és a 
szabadulás folyamatát, kitérve ezen belül a dílerségre is, a másik felében pedig a jogi szabályo-
zás miértjéről és annak legfontosabb elemeiről van szó interaktív, a hallgatóságot az előadásba 
játékosan, helyzetgyakorlatokon keresztül bevonó formában.

Megalakulásunk óta a miskolci középiskolák kétharmadában, néhány miskolci általá-
nos iskolában és kollégiumban, számos városi rendezvényen, a Fiatalkorúak Szirmabesenyői 
Büntetés-végrehajtási Intézetében, valamint több vidéki általános iskolában és egy vidéki 
középiskolában tartottunk drogprevenciós előadást, illetve előadás-sorozatot több ezer kö-
zépiskolást és több száz általános iskolást megszólítva az üzenetünkkel. 
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A munkánkról és a módszerünkről

Az első előadásunkat egy egyházi fenntartású, a deviáns, nehezen kezelhető tanulóiról el-
híresült vidéki középiskola kissé lepukkant tornatermében tartottuk néhány összevont 
osztálynak, majd miután a kb. 80 fős, zömmel roma fiatalokból álló hallgatóság úgy ülte 
végig a kétszer negyvenöt perces előadást, hogy közben a felügyelő tanároknak – legna-
gyobb csodálkozásukra – nem kellett még csak rászólni sem senkire, az intézmény igazgatója 
arra kért minket, hogy osztályonként folytassuk a prevenciózást. Így lett rögtön egyetlen 
előadásból előadás-sorozat, melynek során döbbenetes dolgok kerültek felszínre. A fiata-
lok – miután kértük, hogy ne legyenek bent tanárok az előadásokon – őszintén megnyíl-
va beszéltek a helyi droghelyzetről. Elképesztő méretű érintettséggel szembesültünk, szinte 
nem volt gyerek, aki ne próbálta volna ki az akkoriban divatos „herbált”, és megdöbbentő 
kannabisz-kultusszal is találkoztunk. A fiatalok előadásról előadásra mutatták meg nekünk 
a szerhasználathoz szükséges tárgyaikat, az ahhoz kapcsolódó relikviáikat (egy fiútól még 
egy kenderleveles kendőt is kaptunk ajándékba...), és arról is nyíltan beszéltek, hogy az 
iskolában is „tolják”, „szívják” a „cuccot” (voltak, akiket onnan kellett mentővel kórházba 
szállítani...). Sokan számoltak be arról is, hogy otthon, a családban (testvérek, szülők, ro-
konok szintjén) is jelen van a szerhasználat. Azt is tapasztaltuk viszont, hogy a nagyhangú, 
„arcoskodó” fiatalok egy idő után már a mély érzelmi válságaikról, zűrös családi hátterükről, 
esetenként az őket ért durva abúzusokról, sőt a drogfogyasztás árnyoldalairól (félelmek, 
rosszullétek, halálközeli élmények, prostituálódás) is mertek beszélni még akár az osztály-
társaik előtt is. Természetesen biztosítottuk a „négyszemközti” beszélgetések lehetőségét is, 
amire főleg az előadások közötti szünetben, valamint azok után tudtunk sort keríteni. E 
beszélgetések alkalmával nem egy fiatal elsírta magát, és olyan sorsokat is megismerhettünk, 
amikbe a mi szívünk is belesajdult. Az előadás- sorozat végére az a kép alakult ki bennünk, 
hogy ezeknek a zömmel alacsony iskolázottságú, nagyrészt szociális juttatásokból élő, és 
nem csekély mértékben kriminalizálódott szülői hátterű tizenéveseknek a számára az elér-
hető árú „herbál” és a kissé drágább, de még mindig megfizethető marihuána fogyasztása 
egyrészt a valóságból való kitörés eszköze, annak a kifejezésre juttatása, hogy az életüket 
azon körülményeiken kívül képzelik el, amelyekből látszólag nincs kiút. Másrészt pedig egy 
sajátos kötődési-kapcsolódási magatartásforma, ami közösséget teremt a hasonló helyzetű 
fiatalok között úgy, hogy közben megadja azt az illúziót is, hogy olyasmit csinálnak, amit 
korábban csak a „pénzesek” tudtak megtenni. A több hónapig tartó, heti rendszerességű 
jelenlétünk másik fontos megtapasztalása az volt, hogy az iskola igazgatója és tanári kara 
mennyire a szívén viseli a fiatalok sorsát. A beszámolóink nyomán az az elképzelésük, hogy 
a szerhasználatot a gyanúsan viselkedő gyerekek azonnali „megpisiltetésével”, és a tiltott szer 
gyorsteszt általi kimutatása esetén szigorú szankció alkalmazásával szorítsák vissza, miként 
módosult, s jelent meg a fiatalok mentális építését szolgáló programok szükségességének 
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felismerése, valamint az egyházi fenntartói háttér jelentette előnyök és erőforrások felhasz-
nálásának igénye. Ez az előadás-sorozat megerősítette bennünk azt is, hogy a drogprevenció 
túlmutat a „miért ne tedd” fogalmi körén, és felismertük azt is, hogy a hatékony, a fiatalokat 
valóban gondolkodásra (és esetenként cselekvésre) késztető prevenció „titka” a velük eltöl-
tött idő és a bizalom kiépülése.

 Az ekkor szerzett tapasztalatainkat próbáltuk kamatoztatni abban a miskolci középisko-
lában is, amelyről az a hír járta, hogy ott főleg „gyengébb képességű”, máshová fel nem vett 
gyerekek tanulnak, s ahová azért hívtak minket, mert „helyzet” volt, azaz szerhasználó diákok 
magatartási és tanulási problémáival szembesültek a pedagógusok. Ebben az iskolában is főleg 
„herbált” és „füvet” fogyasztó szerhasználókkal találkoztunk az osztályonkénti előadások során, 
de közel sem olyan arányban, mint az előzőekben hivatkozott vidéki középiskolában, illetőleg 
néhány heroin-használót is megismertünk. A legfeltűnőbb viszont a dohányzók, valamint a 
rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztók (hetente legalább egyszer lerészegedők) je-
lentős száma, továbbá a fiatalok kedvtelensége és motiválatlansága volt. Az általunk beindított 
„iskolai klub”, a tematikus foglalkozások eredményeként igen jelentős változásokat tapasztal-
tunk meg a klubra járó fiatalokban: megnyíltak, kommunikatívak és együttműködők lettek, 
képessé váltak a csapatmunkára, ha arra volt szükség, célok jelentek meg az életükben, és rá-
adásul az addig „füvezők” is felhagytak a szerhasználattal. Az is hamar kiderült, hogy a fiatalok 
között vannak tehetséges énekesek, zenészek, és jó kézügyességű ezermesterek is, ezért nagy 
hangsúlyt kapott az ő bátorításuk, felkarolásuk is. Nagyon szemléletes volt látni a különbséget 
a klubra járó és a klub programban részt nem vevő fiatalok között, amikor egy közös rendez-
vényünkön minden játékra, faladatra a klubos fiatalok jelentkeztek.

Mindenhol, ahová hívnak minket, elmondjuk, hogy ha már felütötte fejét a szerhaszná-
lat problémája, az egyetlen drogprevenciós előadással aligha orvosolható, és hogy a tapaszta-
lataink szerint hatékonyabb prevenciós eszköz az előadás-sorozat, vagy valamilyen komplex 
drogprevenciós/egészségfejlesztő program bevezetése, illetőleg a tanításon kívüli közösségi 
alkalmak szervezése.

Helyzetkép Borsodban

A drogvilág sajátossága mindig is a zártság volt. A szerhasználókkal nehéz a kapcsolatteremtés. 
A még működő tűcsere programok is lehetőséget kínáltak/kínálnak arra, hogy kapcsolatba 
lehessen kerülni az intravénás szerhasználókkal, és akár az anonim hepatitisz-szűrésbe is be le-
hessen őket vonni. A helyzet az, hogy nem egy szerhasználó számára jelentett komoly motivá-
ciót a rehabilitáció felé vezető úton a pozitív hepatitisz C teszt eredmény. Miskolcon még van 
tűcsere program. A hangsúly a „még”-en van, hiszen országos tendencia a tűcsere programok 
számának csökkenése. Ez a tény azért elkeserítő, mert ismereteink szerint a mostanság divatos, 
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a heroint is kiszorító új pszichoaktív szerek térnyerése folytán nőtt az intravénás szerhasználók 
száma. Elgondolkodtató, hogy a többszöri és többek általi tűhasználat és annak negatív, egész-
ségkárosító következményei, mint egészségügyi kockázatok eltűntek a közgondolkodásból. 

Az, hogy mostanában milyen szerek tűntek fel, s hogy milyen hihetetlenül romboló hatá-
suk van, időként szárnyra kap a médiában. A valós helyzet súlyát viszont úgy tűnik, hogy még 
nem fogtuk fel, vagy talán nem is akarjuk. Az, hogy mit tartalmaz egy Miskolcon 500 forintért 
beszerezhető pakett, amiről azt mondják, hogy „kristály”, vagy, hogy „penta” van benne, nem 
lehet tudni, hiszen az internetről különösebb nehézségek nélkül beszerezhető alap „felütése” 
teljesen rapszodikus, abszolút díler és körülmény függő. Az igazán tragikus persze az, hogy a 
szerhasználókat ez egyáltalán nem érdekli... 

Ez a káosz megítélésünk szerint még inkább felértékeli a drogprevenciós munkát, sőt, talán 
még soha nem volt ennyire fontos a hatékony prevenció, mint napjainkban. Ehhez képest nem 
érzékeljük, hogy nőtt volna az igény a borsodi oktatási-nevelési és gyermekvédelmi intézmé-
nyekben a drogprevenció iránt, sőt, soha nem volt olyan kevés megkeresésünk, mint 2016-ban. 
Fennállásunk öt éve alatt azt tapasztaltuk, hogy az intézmények zöme célzottan keresett meg min-
ket, vagy azért, mert valós problémaként merült fel náluk a szerhasználat, vagy pedig azért, mert 
valamilyen (tipikusan egészségfejlesztési tárgyú) pályázatukba beleillett a drogprevenciós előadás 
is. Márpedig pályázatból úgy tűnik, hogy egyre kevesebb van, az iskolák igazgatóinak gondol-
kodásában pedig új pszichoaktív szerek ide, furcsán viselkedő tanulók oda, más lett a vezérlő 
elv. Ha valahol megjelenik a „probléma”, azt helyben igyekeznek megoldani a házirend és egyéb 
intézményi szintű szabályozók használatával. Csak az egyént, az adott „lebukott” fiatalt látják: 
az, hogy az iskola tanulóinak negyede (és ez kifejezetten jó arány) minden hétvégén „kész van”, 
nem probléma (hiszen az „kapun kívüli”), az iskola pedagógusai pedig (vagy épp a rendőrök) el 
tudják látni a prevenciós feladatokat. Ezt a szemléletváltást egyszerűen nem értjük, pontosabban 
nem tudunk azonosulni vele. (Jó lenne, ha az iskolaigazgatók is bepillantást nyerhetnének abba, 
hogy milyen állapotok vannak hétvégéről hétvégére a miskolci sürgősségi gyermekellátásban.) 
Azon miskolci középiskolák közül, ahol az elmúlt öt évben megfordultunk, csupán egy van (egy 
egyházi fenntartású gimnázium), amelyik minden évben meghívta az Egyesületünket előadást 
tartani. 2015-ben és 2016-ban pedig már egyetlen olyan intézmény sem volt, amelyben kérték 
volna a minden osztályt érintő drogprevenciós előadás-sorozat tartását. 

A 2011-2014 közötti időszakhoz képest tehát – a valós szükség ellenére – a drogprevencióra 
vonatkozó igény látványos visszaesését tapasztaljuk. 

A jelenleg a megyében 200-500 forintért beszerezhető új pszichoaktív anyagok radikálisan 
átírták a szerhasználók életkorbeli összetételét is. Egy vidéki roma általános iskolában 10-12 
éves szerhasználókkal is találkoztunk, akik büszkén mutogatták nekünk a pipáikat, közölve, 
hogy napi rendszerességgel fogyasztanak általuk „herbálnak” és „kristálynak” nevezett anyago-
kat, és hogy „nincs olyan, hogy ne legyen pénz a szerre”. A megdöbbenésünket pedig fokozta, 
amikor ehhez hozzátették azt is, hogy „már nem tudnak leállni”. 
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Az olcsó, ismeretlen összetételű, bizonytalan hatású anyagok beszippantották a drogvilágba a 
legszegényebb réteget is, ami – túl azon, hogy ennek sajnos még lesznek következményei – azért 
érdemel kiemelést, mert a drogprevenció pont ezeket az embereket tudja a legnehezebben elérni.

Az új pszichoaktív anyagokkal a „dílerség” is új értelmet kapott. Manapság nem ritka, hogy 
teljes családok, vagy épp tizenéves fiatalok állnak rá a szerkészítésre és forgalmazásra, hiszen 
néhány ezer forint induló beruházással hat-nyolc hónap alatt a milliós forgalomig is el lehet 
jutni. Szerencsére ezek a formációk ritkán hosszú életűek, azonban a lebukott csapatok helyét 
azonnal átveszik, sőt egyre többen „üzletelnek”, a nagy konkurencia alacsonyan tartja az ára-
kat, ami viszont kedvez a szerhasználat erősödésének.

Minden intézményben, ahol eddig megfordultunk, jeleztük azt is, hogy amennyiben arra 
igény van, afféle rendkívüli szülői értekezlet keretében szívesen tartunk előadást szülőknek is. 
Sajnálatosnak tartjuk, hogy erre egyetlen egyházi fenntartású miskolci gimnáziumban kerülhe-
tett csupán sor. Az iskolák vezetése a prevenció ezen formájára még nem nyitott, nyilván azért, 
mert nem ismerik fel a fontosságát. Ennek megemlítését azért tartjuk fontosnak, mert egyébként 
rengeteg szülő keresett már meg minket a szerhasználó gyermeke miatt tanácsot, segítséget kérve.

Az oktatási-nevelési és gyermekvédelmi intézményeknek a drogprevenció kitüntetett helyszíneivé 
kellene válniuk, hiszen ezekben érhető el legtöbb fiatal, és ebben a tevékenységben nagyobb súlyt kellene 
kapniuk az arra specializálódott civil szervezeteknek, a speciális tudással rendelkező szakembereknek. 

Ezen a ponton essen pár szó a drogprevenciós programok akkreditációjáról. Érthető és 
megalapozott az az igény, hogy szakmailag megalapozott programok kerüljenek drogprevenció 
címén az iskolákba. Ugyanakkor – meglátásunk szerint – e programok mellett van létjogo-
sultsága az olyan akkreditációval nem rendelkező, viszont nagy tapasztalatokkal bíró, hiteles 
szervezeteknek is, mint amilyen a miénk. 

Megalakulásunk óta tagjai vagyunk a miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak (KEF), 
ami működik is, meg nem is. A KEF-ben meghatározó szerepű Drogambulancia Alapítvány 
a fennmaradásáért, a mindennapi működéséért küzd, a tagszervezetek és intézmények között 
pedig lényegében formális a kapcsolat. Nem nagyon tudunk egymás tevékenységéről még 
annak ellenére sem, hogy időről időre felmerül az igény a kapcsolatok szorosabbá tételére. 
Elkezdődött a helyi drogstratégia kidolgozása is, de nehéz a munka egy olyan városban, amely-
nek a vezetése nem igazán látja át a helyzet súlyosságát. Van olyan megyeszékhely az országban, 
ahol már évekkel ezelőtt biztosítottak egy központi helyen lévő helyiséget, sőt még egy önkor-
mányzat által fizetett dolgozót is azért, hogy a helyi fiatalok számára legyen egy alkoholmentes 
szórakozóhely, ahol kötetlen formában folyhat a drogprevenciós és egészségfejlesztési munka, 
ahol jókat lehet beszélgetni, vitatkozni még a szakemberekkel is, és ahol teret kaphatnak a 
tehetséges zenészek, énekesek stb. is. Miskolcon számos használaton kívüli önkormányzati he-
lyiség, épület van, melyeket évek óta nem tudnak hasznosítani, ám ennek ellenére sem merül 
fel annak lehetősége, hogy azokat civil szervezetek ingyenes használatába adják. 
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Nehézségeink

Nem szeretnénk megbántani senkit, de úgy érezzük, hogy a drogprevenció néhány év lefor-
gása alatt egyfelől afféle „mostohagyerekké” vált, ami helyi szinten nem kap kellő figyelmet, 
elismerést, és úgy kezelik, mintha valami szégyellnivaló dolog lenne, másfelől pedig olyan el-
méleti-szakmai magaslatokba emelték, amely reménytelenül elszakadt a valóság ismeretétől.

Fájó pont az is, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nincsen drogrehabilitációs in-
tézmény, holott égető szükség lenne rá.      

Nagyon jó lenne továbbá, ha lennének Miskolcon olyan helyek, amelyek kapcsolódási pont-
ként tudnának szolgálni a drogprevenciós tevékenységet végző szervezetek és a fiatalok között, és 
amelyek teret adnának a szermentesség jegyében a fiatalok iskolán kívüli közösségépítéséhez is.

Szemléletváltásnak kellene bekövetkeznie az oktatási-nevelési intézmények vezetőinél, és 
a politikai elit, a döntéshozók hozzáállásának is változnia kellene ahhoz, hogy visszaszorít-
ható legyen a szerhasználat, és egészséges, józan életvitelű, önmagukról és a környezetükről 
is felelősséggel gondolkodni tudó fiataloknak adhassuk át a jövő építését.  


