
XX. évf. 2013/09 HELYI KRÓNIKA 

Az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program -
TÁMOP-6.1.2-11/1/A  jelû, „Egészségre nevelõ és szemléletfor-
máló életmód programok – lokális színterek” címet viselõ pályá-
zati kiírásán sikeresen támogatást nyert, települési szintû „Egész-
séges falunkért” címû projektje keretében Bodroghalom Község
Önkormányzata számos elembõl álló egészségjavító, az egész-
séges életvitelre, szemlélet- és életmód kialakítására irányuló
programokat valósít meg.
Havonta jelentkezünk a projekt programjaihoz kapcsolódó téma-
körökkel, az egészséges életmód elérését, az egészségi állapot
javítását, illetve a káros szenvedélyek megelõzését elõsegítõ tá-
jékoztató írásainkkal, cikksorozatunk részeivel célunk, hogy hoz-
zásegítsük a településen élõ fiatalokat, a középkorosztályhoz tar-
tozókat és idõseket az ezekkel kapcsolatos ismereteik bõvítésé-
hez.

„EGÉSZSÉGES FALUNKÉRT”
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0963

Újabb programelem indult el az „Egészséges falunkért” pro-
jekt keretében szeptember 27-én Bodroghalomban.
Két - a fiatalabb és idõsebb korosztályokat magukba foglaló -,
célcsoport számára kezdõdött el a két elõadásból és öt cso-
portfoglalkozásból álló ismeretterjesztés, amely a drogok faj-
táit, a szenvedélybetegségek kialakulásához vezetõ utakat, a ká-
bítószerekkel szembeni védekezés és a megelõzés lehetõsége-
it, valamint a kialakult drog-helyzetek kezelését és a szerekrõl
való leszokás módjait, illetve a „tisztaság” felé vezetõ utakat
mutatja be a jelenlévõknek.
Az elsõ alkalommal Szabó Gábor, az Iránytû  Alapítvány vezetõje
és Szilágyi András szociális segítõ, aki maga is, - napjainkra
tisztult - drogfogyasztó volt tartott elõadást és csoportfoglalko-
zást.
A filmvetítéssel egybekötött interaktív csoportfoglalkozáson a
fiatalok kötetlen formában ismerkedhettek meg a különbözõ tu-
datmódosító szerek fajtáival és az egyes szenvedélybetegségek-
kel, azok megelõzhetõ okaival, a  drogok káros hatásaival és „ki
beszélték” azok esetlegesen környezetükben meglévõ elõfor-
dulásait.
A csoportfoglalkozások során kiemelten fontos fokozatosan el-
mélyíteni a fiatalokban a drogfogyasztás egészségre, társas
kapcsolatokra gyakorolt negatív hatásainak veszélyeit és, hogy
amit az ember ezekkel a szerekkel el szeretne érni, azt normá-
lis módon is el lehet, csak lassabban.
Az elõadás keretében a felnõtt korosztály számára Szilágyi And-
rás a saját életét elmesélve mutatta be a különbözõ kábítósze-
rek fogyasztásának kialakulását, okait, a szenvedélybetegség,
drogfogyasztás elmélyülését és személyes példáján keresztül
az abból való kilábalás kemény, de felemelõ küzdelmét. András
ezenkívül beszélt arról az otthonról és az abban élõ fiatalokról,
ahol a kábítószer problémákkal küzdõket segítik a normális,
tiszta élet elérésében.
A Szilágyi Andrással készült interjút következõ megjelenésünk
alkalmával olvashatják!

Minden kábítószer drog,
de nem minden drog kábítószer

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO - World Health
Organization) meghatározása szerint, drog minden olyan termé-
szetes vagy mesterséges (szintetikus kémiai anyag), amely
pszichoaktív tulajdonságokkal rendelkezik és az élõ szervezet-
be jutva, elsõsorban a központi idegrendszer mûködését befo-
lyásolja, megváltoztatja a mentális és pszichés állapotot, az ér-
zelmi reakciót, a hangulatot, tudatot, viselkedést, a kábulat,
mámor állapotát okozza.
Amennyiben a drog a személyt a harmónia (az egyensúly) irá-
nyába mozdítja el – pozitív droghatásról beszélhetünk, a harmo-
nikus mûködéstõl való eltávolodás esetén pedig negatív drogha-
tásról.

Kábítószernek nevezünk minden
olyan természetes és mestersé-
ges anyagot, amely a fentieken túl
hozzászokást és függõséget ala-
kít ki (Hozzászokásnak nevezzük
a kényszeres tevékenység, szokás
kialakulásának folyamatát. Füg-
gõségnek (dependen-ciának) pe-
dig a már kialakult, rögzült álla-
potot.), ismételt alkalmazásra
késztet és a testi-lelki-szellemi
egészségre ártalmas.
Törvényi meghatározásuk szerint
a drogoknak/kábítószereknek

kétféle csoportja létezik: a legális és illegális drogok.
A legális drogokhoz tartoznak a nem tiltott, a társadalom, az adott
kultúra által elfogadott szerek (alkohol, nikotin - dohány, koffe-
in- kávé, tea), vagy gyógyszerek, melyek azonban rendelkeznek
a kábítószerek jellemzõ tulajdonságaival.
Az illegális drogokhoz tartoznak a nemzetközi tiltó listákon sze-
replõ szerek. A feketekereskedelemben illegális terjesztõk
(dealerek) útján szerzik be õket.
Eredetük szerint a kábítószerek lehetnek, természetes anyagok
és szintetikus vegyületek.
Hatásukat tekintve gátlók (Központi idegrendszeri depresz-
szánsok), serkentõk (Pszichostimulánsok) és hallucinogének.
Ezek mellett vannak olyan vitatott besorolású vagy összetett ha-
tásmechanizmusú szerek, mint a kannabinoidok, a szerves ol-
dószerek és a disszociatív szerek.
A drogok és hatásaik áttekintését, bemutatását következõ meg-
jelenésünk alkalmával kezdjük el!

SZEMBE A DROGOKKAL


