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A drogos bűncselekményekben 2002-ben Szeged megelőzte a megyét 

Sok középiskolás kábítózik 
Folytatás az 1. oldalról 

A kábítószerfüggőknek jó esélyük van a gyógyulásra. Fotó: Schmidt Andrea 

Hétköznapi 
szereink 

KOVÁCS ANDRAS 

Hamarosan akár napi gyakorlat is lehet abból, hogy a felső tago-
zatos, vagy kamaszkorú gyermeket nevelő szülő bemegy a legkö-
zelebbi gyógyszertárba, drogtesztet vásárol, s egyszerű módon el-
lenőrizheti édes gyermekét, él-e valamilyen kábítószerrel. A ször-
nyű az, hogy erre igény is van, de ha már eljut egy bizonyos szin-
tig a drogozó gyerek, a kikérdezéses, megbeszéléses módszer már 
nehezen vezet eredményre. 

Amikor hét-nyolc éve a frankfurti nagypályaudvar aluljárójá-
ban a szemem láttára szúrta meg az egyik kamasz a rángatózó, 
láthatóan elvonási tünetekben szenvedő barátját, azt hittem, 
moziban vagyok. Ráadásul nem elbújva, valamelyik sarokba, ha-
nem a lépcső közepén tette, s ami azóta is nagyon élesen él ben-
nem: a két fokkal feljebb álló drogos társa nyakába szúrta a tűt. 

Négy-öt éve kicsit átjáróházasra sikerült nálunk egy házibuli, s 
egy arra vetődő, mára megbecsült orvosfeleséggé váló hölgy Ex-
tasy tablettával kínálta a szebbik nem képviselőit. Tudomásom 
szerint senki sem élt az ajánlattal, de a felháborodás sem volt iga-
zán túlzott. Mára még inkább hétköznapjaink része lett a drog -
hogy ilyen közhellyel éljek -, s folyamatos a vita arról, hogy a kí-
méletlen szigor, vagy a valóságot figyelembe vevő kompromisz-
szumkereső út az üdvözítő. Az, ha már rászokott a lágy drogra a 
fiatal, hogyan lehetne megállítani legalább félúton?Nem nagyon 
lehet, mert ez betegség, amit gyógyítani viszont kell. 

Több mint tíz esztendeje focizik már lapunk kispályás csapata 
különböző középiskolai, gimnáziumi tornatermekben a Postás 
kosaras öregfiúkkal, s persze a legolcsóbbat keressük. Amikor ter-
met kellett váltanunk, a postások mindig viccelődtek, ha nem 
kapjuk meg kevés pénzért a csarnokott „majd jól megírják az új-
ságírók", hogy drogoznak az iskolások. Hét-nyolc éve talán egy-
szer-egyszer még tévedtünk volna, ma már nem biztos. 

Biztos az, hogy a pályákat rendes áron adják. 

Az első kamion Németországba indult 

Úton a szőregi rózsa 

A vizsgált időszakban 22 ezer 
690 bűntettet követtek el alko-
hol hatása alatt, ebből 146 gyil-
kosságot, több mint 11 ezer ittas 
vezetőt fogtak el, s közel hétezer 
az erőszakos és garázda jellegű 
bűncselekmények száma. 

A pszichiátriai szervezetek ál-
láspontja szerint a Btk. módosí-
tása a gyógyítással, megelőzéssel 
és rehabilitációval foglalkozó in-
tézmények fejlesztése nélkül 
eredménytelen maradhat. Mivel 
a hálózat jelenleg is elégtelen, a 
módosítás jelentős tárgyi és sze-
mélyi fejlesztést tesz szükségessé 
- fogalmazott a Magyar Pszichi-
átriai Társaság és a Pszichiátriai 
Szakmai Kollégium elnöksége. 
Úgy látják: a szakemberek 30-40 
százaléka hiányzik a rendszer-
ből, nincs elég fogadóhely a drog-
fogyasztók kezelésére. 

A Gyermek-, Ifjúsági és Sport-
minisztérium Jelentés a magyar-
országi kábítószerhelyzetről cí-
mű összegezéséből kiderül, hogy 
az előző évekhez képest sokkal 
kisebb mértékben növekedett 
hazánkban a kábítószer-fogyasz-
tás. Csökkent a kábítószerezés-
sel összefüggő elhalálozások 
mértéke, a kábítószerfüggőknek 
jó esélyük van a gyógyulásra. Fő-
leg a középiskolás kipróbálok 
száma nőtt, ők inkább a lágy dro-
gokat, a kannabisszármazékokat 

használják, s csak töredékük vá-
lik függővé. Az ország legfertő-
zöttebb területei közé tartozik 
Csongrád és Baranya megye, a 
főváros, valamint az egykori 
iparvárosok. Megyénk esetében 
azonban csalóka a statisztika: a 
régióban egyedül Szegeden mű-
ködik drogambulancia, s adekvát 
kezelőhely hiányában itt kapnak 
ellátást más megyék drogosai is. 
Az intézmény igazgatója, Zele-

nai Károly tájékoztatása szerint 
2001 végén 894 drogfelhasználót 
regisztráltak itt, tavaly decem-
berben 985 volt a számuk. Hoz-
zátette azonban: a drogprobléma 
ott válik láthatóvá, ahol kezelő-
intézet működik. 

E hónap elejétől - a szociális 
törvényben előírtaknak megfele-
lően - kiteljesedett szolgáltatása-
ik köre: az esti teaház, filmvetí-
tés és klubfoglalkozások mellett 

nappali szociális ellátást is vé-
geznek Újszegeden. A törvény-
változás hatásaira felkészültek: 
várhatóan megváltozik a gondo-
zotti réteg, s ezzel együtt az igé-
nyek is - vélekedett Hűvös Lajos, 
a Fű-vész Klub szervezője, aki ar-
ra számít, hogy az újonnan je-
lentkezők nagy része a könnyű 
drogot kipróbálok és használók 
köréből kerül majd ki. 

W.A. 

Az évente átlagosan 2 millió ró-
zsatövet értékesítő Szőregi Vi-
rág-Dísznövény ÁFÉSZ-nél szer-
dán megkezdődött a rózsaszállí-
tás idei szezonja: 12 ezer tővel el-
indult az első kamion Németor-
szágba. 

A szövetkezet elnöke, Széli Im-
re elmondta: az 1967-ben rózsa 
termeltetésére és értékesítésére 
alakult szövetkezetet jelenleg 

mintegy 300 tag - többségében 
őstermelők - alkotja, ők állítják 
elő a nemes virág 200-300 fajtá-
ját. 

A világszerte ismert és elismert 
szőregi rózsa 70-80 százalékát a 
többi között Angliába, Franciaor-
szágba, Olaszországba, Ausztriá-
ba, Németországba, Oroszor-
szágba, Romániába szállítják, de 
van rendelésük Japánból is. 

Drogteszttel tesztelt vélemények 
Az utóbbi napokban számtalanszor elhang-
zott az a - szakmai körökben jelentős vitát 
kiváltó - javaslat, amely szerint könnyen 
hozzáférhetővé kellene tenni a drogteszteket. 
Egyes elképzelések támogatnák, hogy a 
gyógyszertárakban szabadon lehessen vásá-
rolni drogteszteket. 

A javaslat támogatói azzal érvelnek, hogy 
így a szülők könnyűszerrel tudnák ellenőriz-

ni, gyermekük fogyasztott-e kábítószert. Az 
egészségügyi tárca nem tartja jó ötletnek, 
hogy bárki szabadon használhasson drog-
tesztet. 

A minisztérium szerint a szülőknek nem 
ilyen tesztekkel kell meggyőződniük arról, 
hogy gyermekük fogyasztott-e kábítószert. 
Annál is inkább, mert ezek a próbák néha ha-
misan pozitív eredményt is mutathatnak kü-

lönféle gyógyszerek kölcsönhatásakor, vagy 
más egyéb esetekben. Az egészségügyi mi-
nisztérium úgy. véli, célszerűbb, ha a szülő a 
megfelelő centrumba viszi el a gyermekét, ha 
bizonytalan, vagy ha úgy érzi, hogy segítségre 
van szüksége. Meghatározott feltételek ese-
tén a tesztet az ambulanciákon, az intézmé-
nyekben, a tanácsadó szolgálatoknál lehet al-
kalmazni. 

Az orvos képviselő szerint politikai döntés született 

Lemond, de nem 
hagyja annyiban 
Mintegy húsz Csongrád megyei választott tisztségviselőt érint az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos törvény, amelyre hivatkozva a 
minap döntés született a megyei bíróságon. Az érintett - a 
csanyteleki háziorvos, képviselő - a Legfelsőbb Bírósághoz fordul. 
Példáját több kollégája is követi. 

Jogerős végzésben utasította el a Csongrád Megyei Bíróság a csanyte-
leki háziorvos, önkormányzati képviselő kérelmét. A fideszes dr. Ba-
lázspiri Csaba azért fordult a bírósághoz, helyezzék hatályon kívül a 
csanyteleki önkormányzat határozatát, miszerint képviselői és házi-
orvosi munkája összeférhetetlen. Miután a bírósági végzést megkap-
ta, Balázspiri Csaba levelet írt Csanytelek polgármesterének, Forgó 
Henriknek, ebben közli, lemond képviselői mandátumáról. Közéleti 
munkát ezután csak a megyei közgyűlés képviselőjeként végez. Ám 
nem hagyja annyiban a dolgot: ügyvédje tanácsára a Legfelsőbb Bíró-
sághoz fordul, felülvizsgálati kérelemmel. Felvette a kapcsolatot a 
Magyar Orvosi Kamarával, ahol közölték vele: támogatják, mint 
ahogy minden, hasonló cipőben járó háziorvost segítenek. 

- Az a véleményem, hogy politikai döntés született a bíróságon. A 
végzés indokolásában idéztek egy olyan belügyminisztériumi állásfog-
lalásból, amelyet egy MSZP-hez közel álló osztályvezető-helyettes ké-
szített, és amely szakmai körökben közröhej tárgya. A végzés szerint 
háziorvosként szerződéses viszonyban állok az önkormányzattal, 
ezért érdekelt lehetek minden olyan döntésben, ami az egészségügyi 
alapellátással kapcsolatos. Nem tudom, mennyiben különbözik az én 
helyzetem attól az önkormányzati képviselőétől, aki például önkor-
mányzati bérlakásban él, ily módon érdekelt abban, mekkora lesz a 
lakbér, hogyan emelkedik a távfűtés díja - mondta Balázspiri Csaba. 

A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatalnál úgy tudják, tizenhá-
rom megyei településen dolgoznak az összeférhetetlenségi ügyben 
érintettek. Információink szerint mintegy húsz választott tisztségvi-
selőt - nem csak képviselőket, de polgármestert is - érint a 2000. évi, 
tehát az előző kormányzati ciklusban hatályba lépett törvény, amely-
nek 5. paragrafusa szerint „önkormányzati képviselő nem lehet, aki, 
illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági tár-
saságönkormányzati feladatot a képviselő-testülettel, vagy a képvise-
lő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés, vagy 
munkaszerződés alapján lát el". 

Mindszenten két háziorvos is érintett volt, s ügyükben határozott a 
képviselő-testület. Egyikük, dr. Abdul Rahim lapunknak elmondta: a 
kamara tanácsára ő is felülvizsgálati kérelemmel fordul a Legfelsőbb 
Bírósághoz, s úgy tudja, márciusban várható állásfoglalás ez ügyben. 
A kisváros másik háziorvosa másképp döntött. Horváth István dok-
tor úr tudomásul vette a határozatot. Azt mondja, szolgálatnak tekin-
tette a képviselőséget, s bár fájó szívvel, de megválik a mandátumtól. 

B.A. 

Szegeden a kapcsolatok bővítéséről is tárgyak a francia nagykövet 

A Faust és a francia kultúra éve 
Szegedre látogatott tegnap 
Franciaország magyarországi 
nagykövete. Dominique de 
Combles de Nayves találkozott 
az egyetem, a városháza és a 
kultúrintézet vezetőivel. 

Magyarországon 2003. a francia 
kultúra éve, amelynek kezdetét a 
Faust szegedi bemutatója jelzi. 
Dominique de Combles de Nay-
ves, Franciaország nagykövete 
ennek apropóján látogatott teg-
nap Szegedre, ahol először a Ság-
vári Endre gimnázium két tan-
nyelvű tagozatának tanáraival és 
lektoraival, majd a tudomány-
egyetem francia tanszékének ok-
tatóival találkozott. A nagykö-
vet, aki beiktatása óta még nem 
járt városunkban, tájékozódott a 
főiskolai, egyetemi francia nyel-
vű képzésről, valamint az egyete-
men működő francia nyelvű jo-
gászképzésről. A városházán a 
szegedi Alliance Françaises kul-
turális és gazdasági partnereivel 
ismerkedhetett meg, azokkal a 
francia cégekkel, amelyek már 
jelen vannak a megyében. A 
FranciArt zenei programsoroza-
tát Stanislas Pierret, a nagykö-
vetség kulturális tanácsosa mu-
tatta be. 

A nagykövet ezt követően láto-
gatott el Botka László polgármes-
terhez, akivel áttekintették a 
kulturális év tervezett szegedi 
rendezvényeit, illetve a további 
együttműködés lehetőségeit. A 
nagykövet véleménye szerint az 
uniós csatlakozással földrajzi 
helyzete miatt fontos szerephez 
juthat Szeged. A már meglévő, 
felsőfokú nyelvi képzés is jó alap 
a francia gazdasági jelenlét erősí-
téséhez. - A logisztika, az infor-
matika és a biotechnológia terén 

Dominique de Combles de Nayves francia nagykövet (balról) a városházán találkozott Botka László 
p o l g á r m e s t e r r e l . Fotó: Miskolcri Róbert 

mutatkozik nagy érdeklődés or-
szágomban Szeged, a Balkán ka-
pujában lévő város iránt, ahol az 
említett nyelvi lehetőségek mel-
lett jól képzett szakemberekben 
sincs hiány - mondta a nagykö-
vet. Botka László hozzátette: a 
város igénybe fogja venni a nagy-
követség felajánlott segítségét az 
érdeklődő cégekkel és befekte-
tőkkel való kapcsolatfelvételben. 

A francia kulturális szezon 
kezdetét jelző Faust-bemutatót 
követően francia filmhét és a fő-

városból Szegedre utazó progra-
mok is szélesítik majd a kínála-
tot, nyáron Provance tartomány 
mutatkozik be hagyományos vá-
sárral. A nagykövet és a polgár-
mester baráti hangulatú találko-
zóját mindkét fél reményei sze-
rint újabbak követik majd hama-
rosan. 

A Somogyi-könyvtárban a bu-
dapesti kultúrintézet médiatá-
rának vezetője tanácskozott az 
együttműködés lehetőségeiről. 
Tegnap délután vehette át a 

nagykövettől a szegedi kultúrin-
tézetben á Francia Akadémia dí-
ját Németh Jenő irodalmár és 
Albert Sándor nyelvész, az egye-
tem francia tanszékének okta-
tói. Este Dominique de Comb-
les de Nayves a tanulmányút-
jukról visszatért kormányösz-
töndíjasokkal ismerkedett, akik 
tapasztalataikat megoszthatták 
Bob Kaba Loembával, a nagykö-
vetség ösztöndíjosztályának ve-
zetőjével is. 

W.A. 


