A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
tájékoztatója

Tanévkezdés
A szeptemberi iskolakezdés kapcsán ismét kiemelt hangsúlyt kap a tanulók biztonsága, melynek érdekében
ajánlatos megfontolni, hogyan készítsük fel, milyen tanácsokkal lássuk el a gyermekeket és fiatalokat, hiszen
életkori sajátosságaikból adódóan nem mindig érzékelik a veszélyt, legyen szó bizonyos közlekedési
helyzetekről, vagy az élet más szituációiról. A példamutatás mellett mind a tudatos közlekedési magatartás
kialakításában, mind a bűncselekmények és az áldozattá válás megelőzésében fontos szerepe van a nevelésnek,
a gyermekek megfelelő felkészítésének.
Közlekedésbiztonsági szempontból - különösen a kisiskolások esetében - fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvéve a legfontosabb szabályokat (például az úttestre lépés, az úttesten való átkelés, kerékpárosoknál az irányváltoztatás, kanyarodás szabályai).
A vagyonbiztonság, a lopások elkerülése érdekében fel kell hívni a diákok figyelmét, hogy értékes tárgyat
(drága mobiltelefont, iPodot, tabletet…) lehetőleg ne vigyenek magukkal az iskolába. Utcán, tömegközlekedési
eszközökön figyeljenek a táskájukra, zsebbe vagy hátizsák külső rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat, azokat biztonságos helyen (például a táska akár külön is zárható belső rekeszében) tartsák. Az iskolai
öltözőben, nyitott szekrényben, fogason se hagyjanak értéktárgyakat, pénzt, mert ezeket is könnyen ellophatják.

A drog egy olyan anyag,
amely a szervezetbe jutva
pszichikai és/vagy fizikai változást idéz elő.
A Magyarországon leggyakrabban használt legális drogok
a koffein, a nikotin, az alkohol,
de ide tartozik számos gyógyszer is. A kábítószerek a drogok törvényileg tiltott, szabályozott csoportjába tartoznak.

A „kábítószer” szigorúan véve
egy jogi kifejezés, amely azon
kémiai anyagok körét fedi, amelyek rajta vannak az illegális
szerek listáján.
Ezek a központi idegrendszerre
hatva fejtik ki hatásukat.
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A szakirodalomban többféle osztályozással találkozhatunk a drogok csoportosításakor, attól függően, hogy a központi idegrendszerre miként hatnak: pl. stimulánsok, hallucinogének, depresszánsok. A szerhasználat mögött számos ok állhat: különböző konfliktusok, minták, csoporthatás, élménykeresés…
Drogfüggőségről akkor beszélünk, ha a fogyasztásra folyamatosan vágyat, kényszert érzünk. A leszokási kísérletek sikertelenek, életterünk beszűkül, tevékenységünk jelentős részét a beszerzésre
fordítjuk.

A Büntető törvénykönyv 176. §
(1) bekezdés értelmében „Aki kábítószert kínál, átad,
forgalomba hoz,
vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc
évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.”

A 178.§ (1) bekezdés értelmében Magyarországon a kábítószer termesztése,
előállítása, megszerzése, tartása, az ország területére behozása, onnan kivitele,
vagy átszállítása jogellenes cselekmény,
ami egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A törvény a fogyasztás tekintetében is szigorú. A 178§ (6)
bekezdése szerint: „Aki kábítószert fogyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert
fogyasztás céljából megszerez vagy tart, ha súlyosabb
bűncselekmény nem valósul
meg, vétség miatt két évig terjedő
szabadságvesztéssel
büntetendő.”

Az illegális drogok hatásának kiváltására - tudatmódosításra - állítják elő az ún. dizájner drogokat.
Ezek a laboratóriumokban „előállított” szerek sokszor kiszámíthatatlan, előre nem látható módon hatnak a szervezetre - a legváltozatosabb viselkedésjegyekkel (agresszív viselkedés, impulzivitás, hallucinációk, a rövid távú memória hatékonyságának jelentős csökkenése stb.).
Akár egyetlen adag is okozhat súlyos egészségkárosodást, extrém esetben halált.

Amennyiben a témával összefüggő kérése, kérdése, problémája van, forduljon a
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes drogprevenciós tanácsadóihoz!
Telefonos ügyelet
Csongrádi Rendőrkapitányság

Gyurik Ádám c. r. őrnagy

06-63-571-510/41-56

minden páratlan héten
kedden 14:00-16:00

Hódmezővásárhelyi
Rendőrkapitányság

dr. Mándoki Anna
r. főhadnagy

06-62-535-960/40-72

minden hónap 2. kedd
14:00-15:00

Kisteleki Rendőrkapitányság

Sejben Győző r. őrnagy

06-62-598-130

minden hónap 2. és 4.
kedd14:00 - 15:00

Decsiné Oláh Zsuzsanna r.
főtörzsőrmeser

06-62-511-260/44-37

Makói Rendőrkapitányság

minden hónap 2. és 4.
kedd14:00 - 15:00

Szegedi Rendőrkapitányság

Nyitray Tamás c. r. őrnagy

06-62-562400/18-30

a hónap 2. és 4. keddjén
14:00 -15:00

Pengő Erzsébet r. százados

06-63-561-310/42-79

minden hónap 2. és 3. hétfő
13:00 - 14:00

Szentesi Rendőrkapitányság

E-mail: infodrog@csongrad.police.hu

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!

