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Dro$, doh ánYZás, alkohol
Szenvedélybetegség ott tud tany t verni, aholvalamib lhidny van

x FÁRI.AS ADRFNNn . azorurali fuggéit, és a hatás elmrilta után másnapossr{hoz hasonlc!
'ossz érzést oko4 amit tetédretnek olyan zavaros emléIcli. anleirek-

em is fudom' van-e jogom egyetlen sz t is leírni a drog- re az a]kalmi szerfogyaszt k nem éppen btiszkék, es tlbi}Vl:Ir n 1;1

kérdésr l, mikor soha életemben nem fogyasztottam akarnak átélni, de ez még nem betegBég, és nem vegzetes brin. k u
semmilyen kábít szert. Bizony Isten, fogalmam sincs, rigynevezett kapudrogelméletet - aki marihurínával kezdi. i:erc',rnn'ai l
hol lehet ilyesmit kapni, és kihez kellene fordu]nom, ha ,ép - crífoljrík a szakemberek, az esélypersze meg-r-an' hogl-a rmc_

venÍ_u szeÍ:!q( AI l tartok, hogy annak a nemzcdéknek, amelvik szeres cirog[ogyasa szenvedáybaeggé, srilyos rlroErgoit rtba:
ma dt'nÉsi helrzetben va! a l bít ,szeÍrel kaPcsolatos t rvéÍtyek e5 mint ahog}'aÍl az 35-50 ezer houfitársunkkal meg is lonenr
intéz]Gdés* meghozatalakoÍ, hasorrl káosz van a fejében. De!Ez a szám eltorpiil az egymilli hoz k z lí&' allioholista mel-

Két kamav gyerekem van, tiszÉban vagyok azzal, h9qy nem lett, iím az Mstkedvei gyengeiégként szerrrlá; k, rníg a <lrogostk_ /
tarthatom meg a híívais távolállásomat' és tudnom kell, mekkora és tríl rettegtink. Tudom, most áz jon, hogy meg senki nen olt J5a:*- II
milyen-veszlllyel állunk vemben. Ráadásul még rijságírrí is vagyok, táért vagy stirért, Yiszont ktizelharminiezer mag.ar ha-:a_-oe:_ i
ezért a k zembeleknél tobb leha ségem volt találkozni drogosokkal te a dohíin}zás miatt, és a k zlekedési balesaelii.th.'-uc..:. ='i b
és drogosoktal dolgoz5 szakemberekkel. Régi kollégáim, barátaim az er szakos cselekmények egyharma<Lít alkobolos bei:,]-'.r.ci.*ii l
is vamak ki'zaittiik. akik szintén, az igazságr l alatt állrí izemély kilveti el. -{ ;_re_l-_ : :*- '

és.a maguk vemélyes9n megát tapasztalataik- Az eg/etleil hL,znos drogpre- er szaknál még nagyobb az ar":r.. i.r3 =t- t

z tt' akikneLdrogffigg gyerekeik vannak, * gerekeinkke[ és megpr bd- arogo't ulÁánk 
" "ir"g 
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erejtil.Lkel is a gyerrriekeikért ktizdeneklsokz o, Ietességbol Kulturdlt 4Ik0- -eriseget okoz és a legtiibb Ei';: i:::.:::i c

;m".1il'lj'T.:fl,#:?ffi'1n:í'*#j: hotfofi'asztisnl..1zza.I,.ha ::]t*x*trf'ilj;í',;li3ft=T;'.:- ;
dául rígy, hogy a ffigg fiatalt ldraki& ottlrorL- nem g/ jtunk rd' ha jelen l'4_ a}rol ralamib l (sziraitbol. biar:nseeri. .: r
3Lffíi"ThÍ:ll"'fiÍhj:y' :m:: yu7k, .|,baryikor 

irzelmi- iT;;i';t1r.ls'*1;iff*Hffi :
akar;'onváltoztatni.

q-[il'"J':ffi1ffix;#'Í':&ffi*1#á; 1dyu.kra. 
rl.lcel] nekik mon ilTfr' ;i#Íá?,i11il #,#' ffi-1'; i

Ktizpont és brogamlulancia cgéiz napos 
'tré- 

dani, hog ilén kilenc embert m.r',hr-^ íratlanloíog, es nem drog. "' n'
ningje (egyébként k mííkodtetik o "frffi iiltok -Á n t]ízáinet]rnonl, Dehog.'lem, <lrog, ariire iguauruua!- tlJ;'ff;;i[ i' 'ffi:iliáh?d##i !|l:!y::q:!"jy::t u"nffi"E'ljTi"$iÍffi"iffir'ffi':fi. :
- a drog cím interakív kiiíllítás volt, ahol min- w'&*l]::'*l*l*:*rc|*r&<l 

szolgáltatoná es fontrollvlsztetté tesá nem lesz

{.nj' "-i_ " 
mai harmintas-negyveneseket foglalkoztatja megkér- nmaga a hasnílrí, olyai <lolgokat t he! amelyek t ké3 bb keserve- n

dezhettiink és megbeszáhcttiink egyképzett szakemberrel. - _- sen megbrín. Áz egyaien hasáos drogprevenád' aa ha bes#liink a !g
A7 itt megszerzett tudással d bb nettel olvastam Horv th Zol- gyer*einkkel, e5 Áegprdbálunl pél<lái mutaui mértékleresséebo]. I E

t nna'N azLMP szonbathel1i képvisel jének nyi]atkozatát, fi a 4K! Kulturált alkoholÍog}áaÁsal. azzal, ha nem gy jtunk rá' hu ieler: ' j
legaliáci s javadatára ÍeagálYa ki.ielentett a Vas Népene\ hogy ,,a vagyunk' es bármilior énelmileg is elérh* k gyrrn} a sz;mulr_l
ktinru'(í drogok fog1'asztását betegségként kellene kezelni,'nem b n- Ezerszer elkell nekili mondani, iogy idén kilenc ámben,i.:eil == l E
cseiekménr'kent''. Ez már csak azert is fiua kijel ntés, mert-az LMP .ti#jnerdrogok' amdyeknek az a Égnagyobb veszélli'ii loo sai:_ É
a 20lGes-vál'asztások idején nltantiállt amellett, hogy ',de}rimi- nek fualmi sincs arro! mi 

"an 
bániiji Ne- tudii, 

'"dág 
t"r.l " h

nalizálni kell a cannabissármazékokat fogyaszt kat, mivel ha b - hatísutq milyen tÍineteket okoznalq és mepyíre er se( ezlr.t na- ta
n z kéntbárdkveltik a társadalom, azzal nem'tudjuk aproblémát a gyonlionny fladagolni ]at. A legnasyobb P;bléma az, hogveg1- , b
gy kerénél mcgoldani. Á kiinry' <lro5fogyaszÉs szabá\nért{si ka- re ti'bb 14 év alatti piomja t ezet<* a ;#"eretit, atitn* nindinivi ; u
teg riába kell hogr keriilii'n_ Á ploblémás esetektel i! ságsegít k esziik, hogy felfo$rík ismeretlen port, tablettát soha, semmiryen ká_
es s1ciális munkísok tbglal}iozzanak, ne rend r<jk és on'osok.'' _V rtilményekkozott riem fogadunká senkit l! rt
lMP a'prw-enci ra. és 1.$ele* helyezte volna arurak idején a \em gondolom, hogy mindig mindenr l a társadalom tehet, és a 9[
han $1l}t,,N m iilda'znikell a carrnabiifogyasaást' hanem altima- csaaaoliat.''.t 

"hutá^as 
veízá\el szemben s.trr1i aok** r.- i t"

y]'11 \ell nÉitani!" - foglalta iissze a Drogriponer nerri olrlal az lel ssegiik nincs. Áa is gondolom, Íogr hatalmas hiba elvol,"i pen ] o,
LMP <lrogprogramját. zeket idrogprwenci s frogramoktol,"iot, sokkal toul p,og"''it i I t i

Ennél miÍ csak az volt megdtibbent bb, amit a l niLloldalára át- lene a sztil lrnek Kétségbee]r , hogr a Koaes áun.naJ. ru",ruta" 1o- | .
es tt 4K! neYíi-pítt válaszolt az LMP-nek. ,Á 4K! messzemerr kig v je is bizonytalan. e áonié'ho" ( tududuns{í8át mutaÜ4 hogy u I n'
egyetért azzal, hogy a fiivet fogyasn emberek* nem szabad b n - nigy t"p"rztil"n"l bírrj K& Pontot kizirta a]ozsefuárosi o"[l''- | í
z ként kezelni, azr viszont felháborítrínak és kéPmutat nak tartja, mányzai a Mbít sztrugyi egyeáetrí tbrumb l, és ez.el kornoly ve- | br
hogy az LMP. szerint a fíí fogyasaása b*egség, és az azt Íogfasil , széIybe sodorták a kertil-etbeímíÍk d t csereprogramot a trtáere_ | u
hétkiiznapl dolgoz emberek petegek leryén k" Á fr1a kikapcsol - programmal - akozJriedelemmel ellentétben _'neiradrogosokat tri- |al
dást szolgiíl szer' nem er sebb az alkoholná]' viszont kevesibb ká- mogagák, pusztán az illegfis szerhasználaL ánalmait csEktentik a L té
ros hatása lzn' Á 4K! szerint helyteleniil sorolták a fuvet a dÍogok tob6ségi trlrsadalom erdelielen. Jobb, ba steril, és nem ems_es t vel I ki
ko.z: {b!a1 a'z erte-lemben, ahogy a hétkoznapi nyelvhasznrílat érti sztíI aa aki egyébként is szrimá magát, és bel tt állapotban is segit I

a drog kif.ejel'sl, a í nem'drog. Áhogyan az alkoholfogyasztás, rlgy emberek szeiie el tt van, és lega'láb'b van egy te', 
"i*ty.t 

nr.giog- | to
a mértékletes.fi1fogyasztás sem betegség.'' hat, ha ki akar mászni a giidorb?. e rnai ftiláyesen tteiliezolet-neir | *

Nos, ez a levéIviíltás rengeteg sebb l vérzik Áz alkalmi dÍogfo- az nualmuk, hanem a-hatr{rok ártsága kímélte meg a kábít 'z.- i tr
gyaszt knem betegek, és senki sem fog a hída.lattkiktitnia#n, mert Iekt l' éPp n ezlrt fudatlanul ítélkezni iagy épp* ki.iinyíteni a ue- | .
elszívott egy spanglit" vagy belapott egy buliban valami qyorsít t A szélYt' s(iiaz ssz s utánrmk itivs nemzedli< hl^ml t l,,^ ,á,^,^.,t^n; ,
elszívott egy sPanglit" Bgy elapott egy brrliban valani gyorsít t A szélp, stifaz sszes utánunkjtivo nemzedE[ hb'mblcira ríagasztani 

1

szerek tobbsége - a k áiedelemmel ellentáben - nem alakít ki a b{íntiz és beteg cínrkét b nos es beteg dolog. " L


