
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A középiskolásoknak már tudniuk kell, hogy mire figyeljenek környezetükben 

biztonságuk, egészségük védelme érdekében. Ismerniük kell: a drogok egészségkárosító 

hatásait, a kábítószerekkel kapcsolatos jogkövetkezményeket. Tudniuk kell a 

kábítószerfüggő állapotról, mikor a szenvedélybeteg mindent megtesz annak érdekében, 

hogy narkotikumokhoz jusson. 

 

A fiatalokat a fenti ismérvek figyelembevételével KÉPESSÉ kell tenni a 

 

 A VESZÉLY FELISMERÉSÉRE, 

 

 A SEGÍTSÉGKÉRÉSRE, 

 

 AZ ÉLETIGENLŐ MAGATARTÁS 

FELVÁLLALÁSÁRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új típusú drogok különösen veszélyesek. Kémiai összetevőik ismeretlenek és 

bizonytalan eredetűek; nem lehet tudni, pontosan mit tartalmaznak. Az emberi 
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szervezetre, pszichére gyakorolt hatásuk, rövid-, és hosszú távú kockázataik 

ismeretlenek. Akár az első „kipróbálás” is a fogyasztó életébe kerülhet. A 

droghasználónak torzulhat a tér-, és idő-, és fájdalomérzékelése, önkontrollját 

elveszítheti. A következmények beláthatatlanok, végzetesek lehetnek:  

 

 további drogok, és kábítószerek ismételt 

fogyasztására késztethet,  

 az intravénás szerfogyasztás fertőzésekhez, 

maradandó betegségekhez vezethet,  

 bódult állapotban a szerhasználó 

könnyebben válhat kiszolgáltatottá, 

áldozattá,  

 nő a szexuális és egyéb erőszakos 

bűncselekmények veszélye,  

 fokozott a veszélyeztetés a közúti közlekedés 

során. 

 

Az egészségre rendkívül káros pszicho-aktív hatást kifejtő szer az elmúlt időszakban 

jelent meg a kábítószert, illetve designer drogokat fogyasztó személyek körében. 

  

Az anyag emberi szervezetre gyakorolt hatása rendkívül káros, immár több, orvosi 

beavatkozást igénylő rosszullét történt az ország több pontján. 

 

Az anyag kékes-zöldes színű, négyszögletű tabletta formájában található a 

feketepiacon, amelyen az ismert közösségi oldalra utaló "f" betű olvasható. 

 

Tekintettel a veszélyes szer megjelenésére, a rendőrség a szükséges intézkedéseket 

megtette annak érdekében, hogy a 

komponens piaci jelenlétét 

visszaszorítsa. 

 

A rendőrség megelőző, felderítő 

munkája azonban mit sem ér, ha a 

kábítószer-fogyasztók nem 

törődnek a rájuk leselkedő halálos 

veszéllyel, ezért a rendőrség kéri: 

tartózkodjanak mindennemű 

kábítószer fogyasztásától! 
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A cinkotai plébános 

 

Szombat este van. A legmenőbb, frissen 

vasalt ruhádban vagy, rajtad a pulcsi, a 

Gucci, miután lefürödtél, a séródat 

belőtted és a reklámokból ismert 

szívdöglesztő illatot magadra fújtad. 

  

Ragyogóan nézel ki! A lelked is ragyog, 

amint azt mondod mizu, majd a többi 

kicsi legoval elindulsz az éjszakába, hogy 

minden eddiginél intenzívebben éld meg 

az élet vélt, vagy valós örömeit. 

  

Vasárnap reggel van. Majd dél. Majd 

délután, mire megébredsz. Halványan átfut rajtad a büszkeség, hogy a tegnapi volt 

életed legeszméletlenebb bulija! Sajnos szó szerint, a büszkeségen kívül másra nem is 

emlékszel. Például arra sem, hogy hol koszoltad így össze a kedvenc nadrágod. Ez sose 

megy ki belőle, a ******* ***** (mondjuk akkor sem, ha káromkodsz, de mindegy)! 

  

Szerinted a szervezetedből nyomtalanul ki fog tisztulni az a cigi, pia, drog, amivel az 

éjszaka találkoztál? Az is ennyire zavar? Pedig nadrágot lehet újat venni (bár nem te 

dolgozol meg érte, hanem a szüleid), testet, lelket, értelmet már bajosabb. A kicsi lego is 

csak összeállva ad ki klassz dolgokat, szétcsúszva csak egy kupac lom. 

  

Hülyeség, te már évek óta nem legózol, de azért azt jó lenne tudni mit csináltál az éjjel. 

Eláztál, holnap majd kiguglizod mibe másztál. Ha szerencséd van nem te leszel a 

youtube legfrissebb lúzere. Ha most büszke is lennél rá, négy-öt év múlva már hidd el 

ciki lesz, hogy még mindig a „kacagtató” felvételekkel azonosítanak. S valamikor a 

mostani és a leendő családod is látni fogja. Akkor nézz majd gyermekeid szemébe! 

  

Apropó! Szerinted, ha drogozol hány gyereket fogsz nemzeni, szülni és felnevelni? Több 

év múlva lesz szerető családod, házad, autód, lesz pénzed nyaralásra? 

  

Ezeket a kérdéseket egy huszonéves drogos fiatalember tette fel önvallomásában, melyre 

a saját élete példája volt a válasz, hogy biztosan nem. Nincs gyereke, nincs szakmája, 

nincs munkája, nincs kocsija, nincs háza, nincs pénze. Ennyi! 

  

Pedig sok-sok évvel ezelőtt ő is azt hitte, hogy szombat éjszakánként meghódítja a 

világot és olyat él át, amit nem szabad kihagyni... Megérte? 

  

Egyelőre nem érsz rá ilyeneken gondolkodni. Vasárnap délután van, hideg és üres 

minden, a semmi ágán ül szíved, kis teste hangtalan vacog, a szobádban zümmögő légy 

élesen kopog az agyadban, be-belépő szeretteid csak látomások, mit is keresel te itt 

egyáltalán? 

  

2. Ne csak a külsőd legyen tiszta 
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Megint elment egy hétvége, nem csináltál semmit (a francba, a házid sincs kész). 

Mindegy, legalább tegnap jó volt (még jobb lenne, ha többre emlékeznél belőle), a többi 

nap meg majd elmegy megint valahogy. Csak a faterék, meg a tanarak se nyaggassanak 

sokat. Mit lehet még csinálni ebbe a ******** életbe?  Várni a következő szombati bulit, 

mert az nagggyon eszméletlen király lesz! – Biztos jól van ez így? 

 

Forrás: Zala MRFK  

  

A designer (dizájner) drogok veszélyei 

 

Az utóbbi években a klasszikus kábítószerek (marihuána, amfetamin származékok, 

heroin, kokain) mellett megjelentek újfajta anyagok, melyek először legálisan kerültek 

forgalomba, majd a szervezetre gyakorolt veszélyességüket, hatásmechanizmusukat 

megismerve szinte mindenütt tiltólistára helyezték őket. Ezek az úgynevezett új 

pszichoaktív anyagok, más néven designer drogok (biofű, herbál, kristály, stb.). 

A designer drog kifejezést azokra a szerekre 

használják, melyek molekuláris 

szerkezetükben illegális drogokra 

hasonlítanak, így azokhoz közelítő hatásokat 

idéznek elő, viszont nem szerepeltek a 

tiltólistákon. Azt, hogy milyen új vegyületek 

kerülnek ki ezen drogok piacára, lehetetlen 

megjósolni. Nem lehet tudni, hogy ezek 

veszélyesebbek lesznek-e, mint a korábbiak, 

és azt sem, hogy milyen hatásuk lesz, milyen 

egészségügyi problémát okoznak.  

A fiatalok ma sokkal korábbi életkorban találkoznak a tudatmódosító szerekkel, mint 

gondolnánk. A médiák, a barátok, idősebb társaik sok információt közvetítenek ezekről 

az anyagokról.  

Sajnos a felmérések azt igazolják, hogy a kábítószerek, új pszichoaktív anyagok 

szervezetre gyakorolt hatásáról, valamint a fogyasztásból adódó egyéb 

következményekről már kevesebbet tudnak.  

 

Már a” fű” sem a régi! 

 

A „herbál” vagy „biofű” elnevezés 

megtévesztő, hiszen valójában szintetikus 

vegyületeket takar. Bár a fogyasztóknak 

erről nincs tudomása, de a növényi 

törmeléknek a bódító hatáshoz semmi 

köze. Ezek általában hétköznapi 

gyógynövények, amire permetezéssel 

viszik fel a bódító hatást kiváltó por alakú 

vegyszert.  

 

Már több, mint százféle olyan vegyületet azonosítottak, amelyeket felhasználnak a 

gyógynövények droggá alakításához. A jogszabályok sem mindig képesek követni azt a 

sebességet, amilyen tempóban az új vegyületek elterjednek.  

A segélyszervezetek elmondása szerint a „műfüvet” fogyasztóknál sokkal nagyobb 

arányban fordul elő rosszullét és túladagolás, mint a hagyományos marihuána esetében.  
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A tapasztalatok alapján szükségét érezzük annak, hogy a szülők, pedagógusok is 

tisztában legyenek azzal, hogy melyek azok a vészjelek, amelyek egy esetleges 

szerhasználatra utalhatnak gyermekünknél. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. 

 Fontos azonban tudni, hogy az egyes tünetek önmagukban nem jelentik azt, hogy 

gyermekünk valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll. Az árulkodó jeleket 

összességében kell szemlélni és ha ezek alapján gyanú merül fel, akkor szakemberhez 

kell fordulni.  

 

Tisztelt Szülők, Pedagógusok! 

 

 Amikor a gyermek magatartása eltér a megszokottól, 

 ideges, ingerlékeny, vagy levert, közönyös, térbeli és időbeli tájékozódása 

zavart,  

 indokolatlanul fáradt, gyorsan kimerül, alvászavarai vannak, 

 szűkebbek vagy tágabbak a pupillái mint általában,  

 szájszárazság, orrfolyás, étvágytalanság, erős fogyás jelentkezik nála,  

 színes tabletták, ismeretlen eredetű gyógyszerek, porok, féltve őrzött, kézzel 

sodort cigaretta, zöld, száraz növényi törmelék kerül elő a zsebéből, 

használati tárgyai közül, akkor  

gyanakodjanak! 

 

Forrás: police.hu 

 

BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÁS 6 SZABÁLYA 
 

1. Mindig olyan társasággal menjen szórakozni, akikben megbízik! 

2. Mindig figyeljen poharára! 

3. Ha valamilyen tiltott, esetleg ismeretlen szerrel kínálják, mondjon nemet, és 

hagyja ott a társaságot! 

4. Amennyiben lehetősége van rá, hazafelé ne egyedül közlekedjen! 

5. Hazafelé lehetőleg kerülje a parkokat, kivilágítatlan, elhagyatott helyeket! 

6. Kizárólag annyi készpénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges! 

 

 

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal! 

 
Veszprémi Rendőrkapitányság 

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

Tel: 06-88/428-022 
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu 

 
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi 

tájékoztató a következő linkről letölthető:  
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok  
  
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni, 
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött 
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.  
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