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Az ENSZ döntése alapján 1988 óta június 26-át a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napjaként (Ká-

bítószer-ellenes Világnapként) tartjuk számon. A világnap egyik fő célja, hogy az illegális kábítószer-fo-

gyasztás világviszonylatban csökkenjen. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek 

összefogására, a kereslet- és kínálatcsökkentés egyensúlyára épülő beavatkozásokra van szükség. Az 

ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala minden évre megfogalmazza az év fő gondolatát, 

ami 2021-ben: #Ossz meg tényeket a drogokról! #Ments életeket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Csongrád-Csanád MRFK bűnmegelőzési egységei 

évek óta kiemelt figyelmet fordítanak a drogprevenci-

óra.    

A megyében több, kifejezetten a drogprevencióra fó-

kuszáló, illetőleg ezzel a témával is foglalkozó prog-

ram működik. Ilyen pl. „A Te poharad. A Te életed. A 

Te vagyonod. Vigyázz rá!” elnevezésű, bulizó fiata-

loknak szóló „party program”, amely a „Pörögj ve-

lünk!” ismeretterjesztő társasjátékkal együtt kedvelt 

fesztiválprogramnak számít.  

Továbbá, az intézményi rendszerbe épített oktatási 

modulok is fontos részei a megelőző tevékenységnek 

az óvodától egészen a felsőoktatásig. Erről bővebb 

információt a www.bulisbiztonsag.hu oldalon lehet 

olvasni, ahol a „Szórakozz biztonságosan!” Miért 

mondj NEMET a kábítószerre… című  kisfilm is elér-

hető. https://www.yo-

utube.com/watch?v=YnwkwnX2lvE&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=HPngxbbaQHg 

https://www.youtube.com/watch?v=zJw95IAryDE 

https://www.youtube.com/watch?v=kNLd6yrN4_0 

Az Eugen Tudományos és Művészeti Bt-vel együtt-

működésben, az EMMI támogatásával készített anyag 

a szerfogyasztás veszélyeire, a megelőzés fontossá-

gára hívja fel a figyelmet. A film szakmai hátterét ne-

ves addiktológus, segítő és bűnmegelőzési szakember, 

edző, valamint a függőség poklát megjáró érintett val-

lomása adta.  

 

 

 

A nyári időszakban az általános drog-

prevenciós tanácsok mellett a biztonsá-

gos szórakozás témához kapcsolódva is 

fel kell hívni a figyelmet a megelőzés fon-

tosságára: 

 Gyanakodjanak, és kérjenek szakem-

bertől segítséget, ha környezetükben, csa-

ládjukban egy gyermek/fiatal magatartása 

eltér a megszokottól. Ingerlékeny vagy ép-

pen közönyös, levert, indokolatlanul fáradt, 

alvászavarai vannak, térbeli és időbeli tájé-

kozódása zavart, pupillái szűkebbek vagy tá-

gabbak, mint általában, orrfolyás, szájszá-

razság, étvágytalanság, erős fogyás jelent-

kezik nála, színes tabletták, ismeretlen ere-

detű gyógyszerek, porok, kézzel sodort ciga-

retta, zöld, száraz növényi törmelék van a 

birtokában! 

 Szórakozóhelyen, buliban lehetőség 

szerint csak gyári csomagolású, vagy Önök 

előtt felbontott innivalót fogyasszanak, amit 

soha ne hagyjanak őrizetlenül! 

 A társaság tagjai figyeljenek egy-

másra! Amennyiben valamelyikük szokatlan 

állapotba kerül, esetleg eszméletét veszti, ne 

hagyják magára, ne bízzák ismeretlenekre, 

kérjenek segítséget, hívjanak mentőt!  
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EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  
 

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tan-

évtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére. A megyei rendőr-főkapitány-

ságok koordinálásával minden megyében dolgoznak úgynevezett drogprevenciós összekötő 

tisztek, akik kábítószer-megelőzéssel összefüggő feladatokat is ellátnak, tanácsot adnak, fel-

világosító előadásokat tartanak. Elérhetőségük megtalálható a  www.police.hu oldalon. 
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