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tekben nyoma sincs hivalko-
dó pompának, s bizony a bú-
torokra is ráférne már egy 
szolid selejtezés. A Fű-vész 
klubba érve viszont már azon 
csodálkozhat tunk, milyen 
egyedi, ha nem is éppen túl 
vidám életérzést tükröző lá-
tásmódról tanúskodó falde-
korációkon vándorolhat itt a 
tekintet. Talán nem járunk 
messze az igazságtól, ha azt 
állítjuk: a szegedi drogcent-
rum hangulata a 70-es, 80-as 
éveket, az egykori ifjúsági 
klubokat idézi, míg az átme-
neti szá l lórészbe belépve 
mintha régen volt mun-
kásszállók díszletei közé ér-
kezne az idegen. 

Látogatásunk idején nem 
volt éppen teltház ebben az 
épületszárnyban, de két fiata-
lemberrel azért sikerült 
összeismerkednünk. A köl-
csönös bemutatkozás után 
óvatos kérdéssel kezdtük: va-
jon hozzájárulnak-e ahhoz, 
hogy egy drogosokról szóló 
írásban szó essék az ő sor-
sukról is? S bár jómagam in-
kább udvarias elutasításra 
számítottam, Péter és Jenő 
azonnal igennel válaszolt. 
Péter Tokaj-hegyaljáról be-
szélt, ahol tinédzser korában 
előbb az alkohollal, mint ká-
bításra igencsak alkalmas 
szerrel ismerkedett meg. -
Nem voltam én alkoholista -
közölte velünk szüleim, 
akik egyébként orvosok, 
mégis beutaltattak a hárshe-
gyi szanatóriumba egy elvo-
nókúrára. A piálást szépen 
abbahagytam, az igaz, de a 
droglevonóban gyógyulgató 
sorstársaim szépen rászoktat-
tak a kábítószerekre. S ettől 
kezdve örökös harcot vívtam 
a droggal és alkohollal. De 
szerencsére ennek már vége-

Jenő talán életében sem 
járt a Tokaj-hegy környékén, 
orvos szülőkkel meg végképp 
nem büszkélkedhet. Nevelő-
intézetben nőtt fel, ahonnan -
mint ő mondta - nem volt ne-
héz megtalálni azt az ösvényt, 
ami elvezet a drogokig. Már 
13 éves korában szipuzott, 
majd kipróbálta a legkülönbö-
zőbb kábszereket. Megismer-
kedett a könnyed, felszabadí-
tó mámorral, s közben tönkre 
ment a házassága, elveszítette 
a családját . Nagy ár volt? 
Borzasztóan nagy - legyin-
tett, vélhetően kábszeres 
múltjára dühösen Jenő, aki 
mára már megtisztult, sikerült 
szakítania a drogokkal. Most 
már csak egy t isztességes 
munka kéne, csak hát nem 
könnyű ilyet találni. Még ak-
kor sem, ha az ember elhall-
gatja drogos múltját. Ha meg 
bevallja, hát ne is számítson 
semmi jóra - mesélte el mun-
kaügyes tapasztalatait Jenő. 

Orvosok gyereke, nevelő-
otthonból kikerült fiatal. . . 
Akkor hát ki is itt a veszé-
lyeztetett? - kérdeztük Zele-
nai Károlyt . Ő pedig erre 
annyit mondott: ma már min-
denki. De leginkább azok a 
fiatalok, akik olyan család-
ban nőnek fel, amelyben nem 
oszthatják meg gondjaikat a 
szülőkkel, s inkább csak tiltá-
sokkal, mintsem segítő egy-
üttérzéssel találkoznak. 

- De a legnagyobb baj 
mégiscsak az, hogy Magyar-
országon a családok nagy-
többségében bűnözőként ke-
zelik azt, aki kapcsolatba ke-
rült a kábítószerrel. Büntetik 
a szerencsétlent, ahelyett, 
hogy azonnal olyan szakem-
berhez fordulnának, aki segí-
teni tudna a gyerekükön. Pe-
dig csak ez lehet a megoldás, 
nem pedig a verés - mondta 
Zelenai igazgató úr. Aki sze-
rint a drogosokat meg lehet 
ugyan gyógyítani, ám azzal a 
ténnyel azért ideje lenne 
szembesülnünk, hogy drog-
mentes társadalom pedig nem 
létezik... 

Bátyi Zoltán 

Van aki azt mondja: 
szomorú titkok tudója ez 
az épület. Más úgy véli: 
ha ez az intézmény nem 
dolgozna Szegeden, már 
minden parkunk padját 
elfoglalták volna a kábí-
tószertől bódult fiatalok. 
S bizony olyannal is be-
széltem már, akinek fo-
galma sem volt arró l , 
hogy a Tisza partján mű-
ködik egy drogcentrum. 
Márpedig van ilyen, s im-
már évek óta szolgálja a 
kábítószerezés elleni küz-
delmet. S hogy milyen si-
kerrel? Egyáltalán, le le-
het birkózni a drogos 
kórt? Vagy napjainkra 
olyan sokan váltak a ká-
bítószerek rabjaivá, hogy 
el kell fogadnunk: már-
pedig drogmentes világ 
nem is létezik? Nos, 
ezekre a kérdésekre 
igyekszünk választ adni 
mai riportunkban... 

Ha valaki csendet szeretne 
hallgatni, téli hétköznap dél-
előttjén, föltétlenül sétáljon el 
Újszegeden a Fésű utcába. A 
közeli vasútállomásról ugyan 
néha elindul halk szuszogás-
sal egy-egy mozdony, a türel-
mesen várakozók akár egy 
óvatosan kanyarodó autót is 
megláthatnak, de mindez mit 
sem változtat azon, hogy az 
odesszai néven ismertté vált 
lakótelepnek ezt a sarkát kü-
lönösebb igazoló papírok 
hiányában is kinevezhetnék a 
csend és a béke szigetének. 

Ez a véleményem akkor 
sem változott, amikor bebal-
lagtam a Fésű utca 4. számú 
házba. Majd az épület folyo-
sóján lépdelve is azon gon-
dolkodtam, vajon hova tűn-
hettek Újszegedről az embe-
rek. Ám elég volt egy fél pil-
lanat, s már át is rendeződött 
a világ. A ház egyik hátsó 
traktusában aggódó tekintetű 
hölgyek figyelték egy nagyon 
betegnek tűnő férfi szapora 
légzését, majd mentősök ér-
keztek a tőlük megszokott si-
etséggel. Baj van? - kérdez-
tük. - Semmi különös. Drog-
elvonási tünetek, meg ami 
még ezzel jár - kaptuk a vá-
laszt. S mire eszünkbe jutha-
tott volna, hogy akár részlete-
sebb magyarázatot is meg-
hallgatnánk, a derék mentő-
sök már el is siettek betegük-
kel. 

Csak titokban 
suttogtak... 

Mielőtt bárki is megkér-
dezné, ugyan miféle népek él-
nek a Fésű utcában, hogy már 
kora délelőtt szorgos orvosok-
nak kell mérniük a kábítósze-
res hőhullámokat, elárulom: 
ez az épületegyüttes ad ott-
hont annak az intézménynek, 
ami ifjúsági drogcentrum né-
ven vált híressé, messze Sze-
ged határain kívül is. Vagyis a 
kábszer e falak között nagyon 
is ismert termék, s Zelenai 
Károly, a központ igazgatója 
sem lepődik meg azon, ha 
egy-egy vendégük doktorok 
segítségére szorul. Sőt éppen 
azt szeretnénk elérni, hogy 
akit már megfertőztek a dro-
gok, mielőbb keressék fel a 
Fésű utcai kábszerközpontot, 
mert itt nem csak orvosi keze-
lésre számíthatnak, hanem... 

- A hagyományos járóbe-
teg-rendelés mellett szociális, 
jogi és egészségügyi ellátást is 
biztosít a mi intézményütik. 
Szakembergárdánkban megta-
lálható orvos éppúgy mint 
pszichológus, jogász és peda-
gógus - mondta el beszélgeté-
sünk elején Zelenai Károly. 
Majd mielőtt beavathatott vol-
na a drogcentrum hétköznap-
jainak részleteibe is, arra kér-
tük, előbb kalapdozzunk 
vissza abba a nem is olyan 
régmúltba, amikor még szem-
érmetlenül hazudozó politiku-

• Szegedi marihuánát is szívhat az amszterdami narkás... 

Drogcentrum: sziget a kábítószertengeren 

Péter és Jenő már szakított a kábítószerrel. De ha gondjuk akad a világgal, ma is otthonra lelnek az újszegedi drogcentrumban. 
(Fotó: Karnok Csaba) 

sok még azt is letagadták, 
hogy Magyarországon akár 
egyetlen kábítószerező is len-
ne. 

- Hát ez valóban nem 
olyan régen volt, hiszen a 
hetvenes évek végén, a 
nyolcvanas évek elején in-
kább csak titokban suttogtak 
a szakemberek is arról, hogy 
hány fiatalt fertőzött már meg 
a szipuzás, s arról, hogy Ma-
gyarországot már korántsem 
csak tranzit országként, vagy-
is a Nyugat-Európába vezető 
szállítási útvonalként hasz-
nálják a nagy drogmaffiák. 
Pedig akkoriban már egyre 
több kábítószer honosodott 
meg nálunk. Ezt a helyzetet 
ismerte föl Farkasinszky Te-
rézia doktornő is (akinek ne-
vét ma már drogcentrumunk 
viseli...), s az ő munkásság-
nak nagyban köszönhető, 
hogy 1987-ben végre meg-
alakulhatott Szegeden is egy 
olyan intézet, amelyik a dro-
gosok gyógyításával, rehabi-
litációjával foglalkozott. Az-
tán a kilencvenes évek ele-
jén, egészen pontosan 1991-
ben ifjúsági drogcentrum né-
ven vált önállóvá az intéz-
mény, vállalva, hogy segít 
mindazokon, akiket megfer-
tőzött a kábítószer. A Fésű 
utcai intézetben a legfonto-
sabb cél - vagyis a gyógyí-
tás, a rehabilitáció, az egyko-
ri betegek visszavezetése a 
drogmentes vi lágba - ma 
sem változott, csupán a mun-
ka lett több. Ugyanis a kábí-
tószerezés a '90-es évek vé-
gére olyan mértékben elter-
jedt Magyarországon, hogy a 
statisztikák egyértelműen bi-
zonyítják: a huszonévesek 
körében már megközelítően 
annyi, kábszerrel kapcsolatba 
került fiatalt tarthatunk szá-
mon, mint az olyan orszá-
gokban, ahol évtizedekkel 
korábban hozzá lehetett jutni 
a különböző drogokhoz - vá-
zolta föl a nem éppen rózsa-
színű kábszeres helyzetképet 
Zelenai igazgató úr. 

És szolgált egészen konk-
rét számokkal is. Ezek sze-
rint tavaly már 310 drogbeteg 
kereste föl a Fésű utcai köz-
pont ambulanciáját, s emel-
lett még 350 beteghez jutot-

tak el a drogcentrum munka-
társai. Ezeket az adatokat 
hallgatván akár még meg is 
nyugodhatnánk, hogy a sze-
gedi drogcentrum körzetében 
(amely Csongrád megye ha-
tárát átlépve átnyúlik Békés 
megyébe is...) még ezer em-
bert sem fertőzött még meg a 
drog. Igen ám, de a kábító-
szer ellni harcban dolgozók 
több szorzószámot is ismer-
nek. Az optimistábbak sze-
rint az ismertté vált betegek 
számánál hatszor is többen 
kötöttek már szorosabb kap-
csolatot a tiltott élvezeti sze-
rekkel, mlg a pesszimistáb-
bak úgy vélik, inkább tízes 
szorzóval kell számolni, ha 
valós adatokhoz akarunk jut-
ni. Vagyis Magyarország dél-
keleti csücskében vélhetően 
már közel 5 ezren bódulnak 
el rendszeresen valamilyen 
kábszertől. 

Húszezernél 
több tűt 

cseréltek 
- Sajnos ez valóban valós 

számnak tűnik. Ezt bizonyítja 
tűcsere akciónk is. Ennek ke-
retében tavaly 20 ezernél is 
több tűt juttattunk el utcai 
gondozó hálózatunk segítsé-
gével a kábítószer élvezőkhöz 
- kaptunk még egy igencsak 
konkrét adatot Zelenai Ká-
rolytól. Aki gyorsan hozzátet-
te: nehogy valaki azt higgye, 
a drogcentrum még eszközök-
kel is segíti a kábítószerezés 
térhódítását. A tűcserével ép-
pen azt akarják elérni, hogy a 
szenvedélybetegek körében 
legalább a fertőzés veszélyét 
tudják némiképp csökkenteni 
steril szúrószerszámokkal. 
Ugyanis a kábszeresek ezek-
hez nem, vagy csak nagy ne-
hézségek árán tudnak hozzá-
jutni, így aztán egymást segí-
tik ki használt tűkkel. íme az 
egyenes út, ami akár egy na-
gyobb járványhoz is vezethet. 
Nos, ezt szeretnék a drogcent-
rumban dolgozó szakemberek 
megakadályozni, és a munká-
juk eddig, szerencsére, még 
sikerrel járt. 

- Ettől függetlenül a délvi-
déki körzet kábítószereseinek 

Zelenai Károly, a drogközpont igazgatója szerint 
nagy bűnt követ el az a szülő, aki pofonokkal 

akarja leszoktatni gyerekét a kábítószerről 

közel ötezres száma mégis 
csak megdöbbentő - egyezett 
véleményünk Zelenai Káro-
lyéval. Akkor meg különösen 
- tette hozzá a drogcentrum 
vezetője - , ha azt is tudjuk: 
tavaly 192 olyan beteg jelent-
kezett intézetükben, akiről 
korábban nem is sejtettük, 
hogy drogélvező. Amikor pe-
dig ezt a számot összevetettük 
a korábbi statisztikákkal, ki-
derül: egy év alatt 60 száza-
lékkal nőtt a drogcentrumba 
bekopogtató új betegek szá-
ma. így napjainkra már egyér-
telműen igazolható tény, hogy 
a főváros és Borsod megye 
után a szegedi körzetben „él-
vezik" legtöbben a kábítószer 
kínálta mámort. De nem csak 
élvezik, hanem termesztik is 
nálunk a különböző olyan nö-
vényeket, amik aztán kábító-
szer alapanyagként kerülnek a 
piaci forgalomba. Hol van 
már az az idő, amikor csak si-
lány minőségű vadkenderek-
ből készültek a magyarországi 
marihuánás cigaretták? Ma 
már sokan a legkiválóbb mi-
nőségű magvakat hozzák be 
Hollandiából, majd a készter-
mék is olyan jó minőségű, 
hogy Amszterdam coffee 
shopjaiban (ahol ugyebár le-
gálisan lehet hozzájutni eny-

hébb bódítókhoz) már van 
olyan termék amit „Szeged 
marihuána" fantázianévvel 
forgalmaznak - mondta el Ze-
lenai Károly. 

Vagyis a tulipánok orszá-
gában sikerült már kétes hír-
nevet szereznünk magunk-
nak. De vajon mit fogyaszta-
nak legnagyobb előszeretettel 
a Tisza-partján élő kábszere-
sek? - kérdeztük az igazgató 
urat. Nos, a kínálat szinte tel-
jesnek mondható - a diszkók-
ban forgalmazott extasy tab-
lettáktól a teákon át a kábsze-
res cigikig minden kapható 
minálunk. Sőt mostanában 
már arra figyelhettek föl a 
drogszakma ismerői, hogy 
Békés megyéből egyre több 
heroin érkezik a szegedi kör-
zetbe. Mivel ebből a szerből 
alaposan megnőtt a kínálat, 
mostanság még az ár is csök-
ken - egy gramm tiszta hero-
inhoz akár 4-6 ezer forintos 
áron is hozzájuthat a vásárló. 
Hogy hol? Nos, talán tippeket 
mégse adjunk. A kábítósok -
Zelenai Károly szerint -
amúgy is első szempillantásra 
fölismerik egymást, s olyan 
gyorsan szolgálnak pontos in-
formációkkal, hogy néhány 
óra alatt már nyélbe is üttetik 
az üzlet. 

S ebben a nagy kábszer-
bizniszben kellene kivezető 
utat mutatniuk a szegedi 
drogcentrumban dolgozók-
nak. Egészen pontosan 32 
szakembernek, mert hogy 
most ennyien gyógyítják fő-
állásban a kábítószereseket a 
Fésű utcai intézményben. A 
drogcentrum működésére pe-
dig közel 40 millió forint jut 
egy évben, amelynek egy ré-
szét állami támogatásként 
kapják, az összeg másik felét 
pedig Szeged önkormányzata 
biztosítja. Miután Zelenai di-
rektor úr elmondta, hogy a 
pénz mintegy 70 százalékát 
kell bérekre költeniük, már 
nem is titkolt csodálkozással 
hallgattuk, hogy a drogköz-
pont így is tud üzemeltetni 
egy olyan klubot (Fű-vész), 
amely rendszeres programok-
kal igyekszik a kábszermen-
tes életmódra rászoktatni a 
fiatalokat. Itt egyébként szi-
gorúan tilos mind a drog, 
mind az alkohol fogyasztása. 
Nagy szigor ez olyanokkal 
szemben, akik talán egy-két 
hónapja, vagy éve még na-
gyon is aktív kábszerélvezők 
voltak. De mégis sokan vál-
lalják az önmegtartóztatást -
már 350, klubtagsági igazol-
vánnyal is rendelkező fű-vé-
szes látogatja a különböző 
rendezvényeket. De van a 
Fésű utcában átmeneti szálló 
is, ahol egyszerre tíz olyan 
fiatal talál otthonra, aki saját 
lakás hiányában utcára kény-
szerülne. S meg ne feledkez-
zünk a drogközpont rehabili-
tációs intézményéről sem, 
ami Szegedtől pár kilométer-
re biztosit munkát a kábító-
szerről leszokóknak. 

Falfestmények 
a Fü-vész 
klubban 

- A pénzünk nem sok, de 
mégis úgy vélem, hogy a 
drogközpont működéshez tu-
lajdonképpen minden fonto-
sabb feltétel adott - mondta 
Zelenai Károly, miközben 
körbejártuk a Fésű utcai in-
tézményt. Nem kellett sokat 
bámészkodnunk ahhoz, hogy 
rájöjjünk: ezekben az épüle-


