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Pontaei KEF

A Pomázi lűbítószerügyi Egyezetető Fórum szakmai beszámolója
megvatósult projektekről
a 2018/19-es munkaévrőt, vatimint a megalakulás óta
Tisztelt Poleármester úr! Tisztelt Kénviselőtestiilet!
iryekszem képet adni, váz|atos formában'
Az a|áhbiakban aPomáziKábítószerü gyiEgyezteÍő Fórum munkájáról

A kezdetek

A

-

Pomázi KEF megalakulását követően

a mellékelt SZMSZ-nek megfelelően

megkezdtük a kapcsolatépítésta szakmai szervezetekkel.
Drogterápás otthonnal szakmai napokon vettünk

A

-

Sarkadi Attila

KEF

elnökkel

Nemzeti Drogmegelőzési lrodával, a RáckeresÍúri

résÍ;felvettÍik a munkakapcsolatot a Tinirehabba|, a YáIaszÚt

gyiEgyezteÍő Fórumok képviselőivel' A Nemzeti Családdrogkonzu1tációs irodával és a térségbenműködó Kábítószerü
KEF_ek számára kiírt pá|yazaton való sikeres részvétel

és Szociálpolitikai |ntézet á|ta|, az újonnan alakult

Pomdzi IrdnytíÍ című szakmaitájékortató kiadványunk
eredményeképp 2016-ban nyertünk 300.000 Ft-ot, melyet
biztosítottaazónrésrtés az adminisilráciőt'
nyomdai és terjesztési költségére fordítottunk' APomáziÖnkormányzat

tudomást szerezzen rólunk; valamint a fiatalokkal
Legfontosabb teendőnk mégísazvolt, hogy Pomén lakossága
a Te szenvedélyed? városi vídeó-pályázatot' 76
sikerüljön élő kapcsolatokat kialakítani. EzérÍmeghirdettiik a Mi
részvételével,köZtük komoly üzenetet közvetítő
érvényes páLyazati munka sziiletett, körülbelül 100 pomázi fiatal

alkotásokkal.

A

többezres nézettségu pályamunkák nagy része ma

is

megtekinthetö

az

a\ábbi oldalon:

EF6ELo A projektbe kezdettől
https://ww.lv.voutube.com/plavlist?liSt:PLnksfkbMYU-KWEI50K0Cf4miuo
magátnszemélyek és az önkormányzat közösen
bevontuk a pomáziakat, ennek köszönhetően helyi vállalkozások,
tőkéje a KEF-nek'
forint értékíidíjakat. Ez azösszefogás és együttműködés fontos
biztosították atőbbszázezer

A ',Mi a Tc szenvedélyed'' pályúzut kalcgória_gyiiztesei'

a nycremónyek és a felajúnkik:
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Ponrazt KEF

Pedagógusok szakmai támogatása
egy
felnőttek erosítését,ÍÍmogatását, melynek első lépéseként
Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekeinket körülvevő
i szátmára. Kapitríny Krisztián addiktológiai konzultáns' a
szakmai előadássat készültünk városunk pedagógusa
beszélt drogtörténelemrol, drogok és kábítószerek típusairól'
Fiatalkoruak Drogterápiás otthonának munkatiírsa

hatiísmechanizmusaról, ahasználattüneteiről.

Magam aPomázi KEF koordinátoraként

a

pomézi droghelyzetet,

keretében' a

a KEF programját ismeftettem egy előadássorozat
iskolásaink érintettségét,a prevenciós 1ehetőségeket és
Egyetem meghívta,'speciális élethelyzetek'' nevű
városi iskolákban. Ezt azelőadásunkat 2ll-I-ben a Semmelweis
e.

kurzusára.

Az

iskolaig azgaÍőVkal

valő egyeiletést követően városunk

önkormányz atának támogatását kérttik és kaptuk

ftnanszírozásához'
iskolánként egy-egy pedagógus drogprevenciós továbbképzésének

szakmai
Az elmúlt években összesen 5 poménipedagógus szerzeÍtdrogprevenciós

o

képesítést:

(iskolapszichológus), akik költözés, illetve
Varga Nimród Attila (Sashegyi) és Csillingh Szilvia
kisgyermek születése miatt már nem dolgoznak Pomázon'

a

Czirók Margit (Mátyás)

a

KovtÍcs Ágn es (Sashegyi)

a

P eltzer Z s uzs anna (Németes)

jelent az, hogy a prevenciós és szükség esetén
Gyermekeink védelmében a jövőben óriási erőforrást
tinédzser-addiktológiai ismereteket birtokló és
intervenciós szakmai munkát jól képzett, a legkorszerűbb
Meggyőződésem' hogy a gyermekekkel foglalkozó
módszertan t a|ka|mazó, pedagógusok segíthetik.
a legjobb befektetés. A képzéstájékoztatőját
szakemberek továbbképzése és erősítésehosszú távon
pontos képet kapjon annak tartalmáről'
beszámolómhoz mellékeltem, hogy azolvasó
a

1S

YargaNimród-Atti.ra:,,Aképzéstőlszemélyszerintaztvártam,hogybetekintéstnyerhetünkebbea
lavetkeztében fellépő
vilógba, megismerkedtink a kt;lanbaző drogokkal, rendszeres fogyasztásuk
hogyan tudunk segíteni eg1,' droffiggőnek'
negatív hatósokkal és megtanuljuk, hogy adott esetben
vóljon' A képzéssokkal
illetve hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy valaki rendszeres fogyasztóvá
én számítottam, nyers informócióóradat helyett
érdekesebb és intera1ívabb módon folyt, mint amire
léglcorben, rengeteg kommunikáció' játék és
teljesen nyugodt és kellemes, mondhatni családi
napról napra új dolgokat' Egl előadós
rehabilitáción levő srócokkal való beszélgetés útján tanultunk
rengeteg érdekesség elhangzott, nagyon hasznos
alkalmával a helyes kommunikációról tanultunk,
ahol betekintést nyerhettünk a leszoloi próbáló
előadás volt' Ellótogattunk a rehabilitációs központba,
2
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velük'
őket segítő emberek munkájóba' Sokat beszélgettiink
fiatalok mindennapjaiba, illetve az
A tovóbbképzés óta
mondtak, tőtt;k tegalább annyit tanultunk, mint a képzésen'

rengeteg érdekességet

móskeppengondolkodomazegésztémóról,mósképpertvélekedekadrogosolvóI,hiszenőkbeteg

miatt az anyaghoz nyúltak és akiknek segítségre'
emberek, akikkel kivétel nélktil törtérut valami, ami
mór több ízben tartottunk Szilvia kolléganőmmel
megértésreés türelemre van szükségük. Az iskolában
körében. Nag1lon jól sikerültek' a gyermekek

drogprevenciós Jbglalkozósokat 17-18 éves diókok
és rengeteg újdonsógot
a
nagyon együttmúkÖdőek voltak, orommel vettek részt foglalkozósokon
t

anult ak a t émóv al kap

cs

ol ato

s

an'"

a Pomázi Mátyás Kiráty Áltolóno'
Csillingh Szilvia: ,,2014 januórja óta vagyok iskolapszichológus
Gimnózium és Rendészeti Szakkozépiskolában' Az
Iskolában és a Sashegli Sándor ÁItoIárN Iskola,
esetben jelentkezett a drog és alkoholfoglasztás
intézményekben eltaltatt idő alatt sajnos több
a kazépiskolások korében' Ezért is nagl
problémája mindkét intézményfelsős tagozatain illetve

látom
nyílik bővíteni ismereteimet ezen a terüIeten- Fontosnak
fogadtam, hogy lehetőségem
képződhetett' mert íg'l lehetőség nyílik
azt is, hogy iskolóimban rajtam kívül még eg1t-egy pedagógus

örömmel

osztályközösségekbenakettőscsoportvezetésre.Pedagógus-pszichológusegyüttműkadéseminden

klrosztólybannagyonelőnyös,talónkiismondható,elengedhetetlenajócsoportmúködésés

álltam, saját és kollégáim koróbbi hlpzéseire
csoportmunka érdekében. A képzéshezkissé szkeptikusan
elméleti és gyakorlati óraszómok aránya ténylegesen
vonatkozó beszámolóiból kiindulva' Afeltt;ntetett
maximálisan kihasználva a kezdeti elvárások'
megvalósult, sőt. A sajótélmény tanulásra való hatását
a hórom nap sorón' miközben nemcsak a
a
célok, Iehetőségek tisztózósa után egyre mélyült folyamat
újat. Pszichológusként mós forrósból is ismert
drogokkal, de onmagunkkal kapcsolatban is tanultunk
kerültek afÍiggőség kontextusóba helyezve' tovóbbá
kisebb technikók, gyakorlatok új megvilógításba

olyanelemeketismegismerhettünkamásodiknaprameghívottpszichológuselőadóktól,amelyek
Méltán adható a cím:
valóban fontos elemét kepezik a személyiség fejlődésénevfejlesztésének.
az iskolókban' Vagyis nem azt tanultuk meg
Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése
előadásokat tartani' hiszen ezelmek
elsősorban, milyen drogok léteznek, hoglan lehet ,,elriasztó"
az amögött meghúzódó lehetséges dinamikák'
önmagukban nincs igazán hatása, hanem inknbb
Mindezen ismeretanyagok ótadása a
pszichológiai hóttér vált érthetővé a jelenlévők szómóra'

értelmezhetőnek, hasznosnak és inspirálónak is bizonyult'
a gyógulás útjára lépett, az arra törelwő
Ami Milanasen mély benyomást tett róm, az a függőségből
az első nap eg)/-egy óra' majd eg" tobbórás intézménylótogatás
fiatalokkal való személyes taláIkozós
a számunlrra, hogy jobban megérthessük e terület
keretében. Ezen alkalmak lehetőséget biztosítottak
képzettségtől fi)ggetlenül valósult meg,

jól

való személyes kérdésfeltevés,beszélgetéslehetősége'
múkadésmódjót' iltetve megadatott az ott élőkkel
J

P
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megtartani'
Bátran merem kimondani, nem egyfajta receptet knptunk, hogyan érdemesfoglalkozósokaÍ
használhatóvá és
annál sokkal többet. Egyfajta látásmódot, amelyektőI válik igazán

felépíteni,

rugalmassó
hozzóvetőleg

a laípzésnek'a
megszerzett ismeretet. Végül, amit nag/ előnyének tartok ennek
egy-egy napos esetmegbeszélő alkalmak, amelyek lehetőséget
egész iskolaévet

a

felalelő

tapasztalatokmegbeszélésére' Az eddig
biztosítottak afolyamatban lévőfoglalkozások soránfelmerült
részvételévelzajlottak. Hasznosnak és
megtartott foglalkozások a diókok együttmííködésével, aktív
effajta képzésben,hogy minél több
gyi)mÖIcsözőnek tartanám, ha más kollégák is részesülhetnének
és korábban jelentkező témóban'"
tanulónlcnaknyújthassunk segítségetebben az egyre nagyobb

Szülők bevonása

A pedagógusok mellett kiemelt figyelmet kell hogy kapjanak
szülők

tájékoztatása és segítése,valamint bevonása a közös

projekttinkn ek.

a családok a prevenciós munkában '

A pomázi

gondolkodásba volt a cé|ja 2018' novemberi

címmel szülőknek szóló előadást
,,Mit (ne) teglek, hogy megóujam a gyermekemet?"

pódiumbeszélgetést szerueztünk.

A

előadást a család protektív szerepéről'

és

ráckeresztúri Tinirehabró| érkezett addiktológiai konzultáns tartott
arcát vállaló'
a családi diszfunkciók felismeréséről, majd egy nevét és

és váIaszolt a szülők kérdéseire'Az
drogfiiggőségből gyógyuló fiú megosztotta felépülésénektörténetét
pozitív visszajelzést kaptunk ezzel anappa|
előadók dijazásátSarkadi Attila KEF elnök biztosította. Rengeteg
kapcsolatban.

a pomátziak kezébe. A frissített segítői
Pomdzi lrúnytíi2.Második szakmai kiadványunk 2019-ben került
további hangsúlyozása jelenik meg benne
elérhetőségek jeg yzékemellett a család megtartó szerepének
utak,

fontos tartalmi elemként.

Városi kutatás

Az elmúlt munkaév _

mondhatom, hogy

az

egész ciklus

-

legnagyobb rrregvalósult vállalása a pomázi
irányuló kutatás

rizikófakÍorokra
iskolások körében végzett, szerhasználati szokásokra, valamint védő-és
alkohol és illegális drog) szokásainak
volt. Kutatásunk cé|ja a pomázi iskolások szerhasználati (dohány,
feltérképezésével'
megismerése' középpontban arizikófaktorok és védofakÍorok

K&dezőb\ztosok jelenlétébenkitöltött,

anonim kérdőívesadatfelvételi módszenel dolgoztunk'

A

pomrázi

összesen 495 főslétszámban'
iskolák 5_12. évfolyamos tanulói vettek részt ateljes koní vizsgálatban,
hogy valamennyi vizsgá]lt ártalmas szer
legfontosabb objektív eredmények a következők: megállap íthatő,
növelő tényező a magasabb életkor' a
kipróbálása és tartós hasznáIata esetében eglértelmúíenkockdzatot

A

4
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iskoldzottsúga, a problémds
sérült csalúdszerkezet, ü valldsgyakorló hitélet hidnya, a sziilők alacsony
okostelefon _szúmítógép-televízió
képernyőhaszndlat. Úgy tiínik, hogy a Jiatalok napi 2 órút meghaladó

közül'
haszndluta jelenti a legnagyobb veszélyeztetettséget avizsgáItháttérváltozók
közös htÍztartdsbun él, ha aktív hitélete
Kifejezett védelmet jelent, ha a Jiutal mindkét vérszerinti sziilőjével
vallási közösségbe jáD' A
van (személyes' imádkozó istenkapcsolat és legalább havi rendszerességgel

hívő fiatalok kijrében 0'
kábítószer kipróbálásának életprevalenciája egyedtil a vallásgyakorló

A

rendszeres, legalább heti

2 órds iskoltÍn kíviili sportolds is védőfaktorként je|enik meg, elsősorban

a

és részegség)'
kontrollves ztí5 szerhasználati formákkal szemben (rendszeres dohányzás

kipróbálók

legalább egyszer
AJitik jelentősenfelülreprezentúltaka rendszeresen dohányzók és a részegséget
vató hajlandóstÍg' Minden
körében. Valamennyi vizsgált szer közül kiemetkedik az alkoholfuglasztúsra
aránya a legmagasabb'
életkorban és minden vizsgáitkategóriában az alkoholt kipróbálók

S aj

át szakmai következtetéseim röviden

:

két dolog is következh et: egyrészt
nagyságrendekkel megelőztea többi szerre vonatkozó értéket.Ebből

ez

a

a fogyas ztás tagadása, Íakargatása
ftatalokkörében legeltededtebb tudatmódosító szer; mősrészt
hogy hatékony
esetében jellemzó legkevésbé' Fontos leszögezni mindezek a|apján,

az alkohol

KEF évek óta tervezi egy városi
drogstratégia nem létezhet alkoholstratégia nélkül. A Poméni
drogok mellett az alkoholt, mint
drogstratégia megfogal mazáséft. Feltétleniil javaslom az illegális
legális drogot is bevonni a prevenciós célústratégiai gondolkodásba'

megerősítést nyert. Ebből szükségképp következnie

kell annak

a jövőbeni

gyakorlatnak, hogy a

közül. Az iskolai keretek között
drogprevenciós programoknak ki kell jtinniük az iskolák falai
építő _prevenciós programok mellett
folyó _ jelle mzőeninformációát adásra,esetleg kortárs segítésre
kell kidolgozni.Ez a családi
ajót mííködő, kétszülős csalddszerkezet erősítéséreirányu!őprogramokat
réyéna gyerekek, fiatalok
funkciók biztosttása, a diszfunkciók felismerése és megfelelő kezelése

nehéz kérdésazonban, hogy milyen
döntéshozatali készségeinek erősítéséteredményezheti. Nagyon
nem olyan szintű, hogy megjelenjen az
módon érhetjük e| azokata családokat, akiknek a problémája

ellátórendszerben'

Ezt a

jól működő gyakorlati példák még kidolgozásra várnak' A
az óvodás koru gyermekek és családjaik elérése,az ővodapedagógusok

cé]rt szolgáló,

megoldás egyik útja |ehet
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során tapaszta|t, közös
bevonásáva l.Ezze|kapcsolatban biztatőa korábbi egyeztetések

gondolkodásra

vezetője között'
való nyitott sétgapomázi óvodák vezetője és a Pomrázi KEF szakmai

A részletes kutatási beszámolót mellékeltem'

valamint a folytatással kapcsolatos
A Pomázi KEF-ben eddig elvégzett munkiámról rövid személyes reflexiót,
ismertetni a képviselőtestülettel'
szakmai elképzeléseim összegzését lehetőség szerint szóban szeretném
kapcsán felmerülő esetleges
Egyuttal készségesen válaszolok valamennyi, ezen írásbeli beszámolóm
kérdéseikre.

Tisztelettel,

Óváryné Herpai Dóra

Pomáz, 2019. november 28

a P omázi

Mellékletek:

1. PomáziKEF SZMSZ
2. drogprevenciós továbbképzés tíjékoztatőja
3. Kutatási beszámoló
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koordi nátora

APomárrzi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

Szervezeti és Működési Szabá|yzata (SZMSZ)

I.
I/ 1.A Pomázi

A Pomázi KEF szervezeti felépítése

KEF jogállása, tevékenységiterülete, megalakulása:

határozat,
Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 8Ol2013. (X. 16.) OGY
valamint Pomáz Város onkormányzatának 7812015. (uI.31.) sz' hatátrozata

A

a)

(1.sz.melléklet) alapján jött létre.

b)

általános tevékenységétalapvetclen a kormány 20l3'ban elfogadott ,,a
józansóg, küzdelem a
Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 - Tiszta tudat,
hatérozza meg,
kóbítószer-bíínözés ellen" (továbbiakb an Nemzeti Drogstratégia)
amely rövid-, kozép- és hosszú tétvtl célkéntfoga|mazza meg a települési
jogi és közigazgatási feltételeinek
Kábítószerü gyi Egyez|etö Fórumok létrehozását,

A KEF

megteremtését. Ennek alap1án, a konkrét feladatokat a

c)

KEF szMszhatározzameg'

és tagjai űtján, az
Tevékenységét az sZMsZ szerint, a KEF Elnöke, Koordinátora
feladatok
SZMSZ-ben meghatárczott módon és a Munkatervben megfogalmazott
folytatja'
elvégzésecéljából, az Elnök irányításaés ellenőrzése mellett

d) A KEF jogi személyiséggel nem rendelkező,

tanácsadó és egyeztetó

jellegű szakmai

bejegyzésse|,bejegyzett székhellye1 nem rendelkez1k,
-unku.Joport. Önálló bírósági
vagy eseti jelleggel, az
üléseit Pomáz Város Polgármesteri Hivatala helyiségeiben,
Elnökálta|meghatérozottkülsohelyszínenl'artja'

|t2. APomázi KEF székhelye és elérhetősége:
2013 Pomátz, Kossuth

L' utca 23-25. (Pomáz Város Önkormányzata)

pomazikef@smail.com

A Pomá.r;iKEF működési ideje:

I./3.

Határozatlan idejű'
I.t4.

^Pomázi

a)

KEF működésének alapelvei, célja:

a

,,társadalom váljon
közösségek pedig növeljék
érzékennyéa drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi
"
problémamegotdó készségüket a kóbítószer-probléma visszaszorításóban'
A KEF e cél megvalósításának kulcstényezője, hiszen helyi szinten lehet
leghatékonyabban a drogproblémát kezelni'

A

Nemzeti Drogstratégia célkéntfoga|mazza meg) hogy

I

önkormányzati'
b) A KEF-ben képviseltetik magukat a helyi állami'

egyháni és civil

fórumot teremt minden' a drogkérdésben
szervezetek , ezéika|e szakmai munkacsoport
érintett pomázi intézményszátmára'

I/5.

A Pomázi KEF feladatai:

igyekszik összhangot teremteni a
V5.l. A KEF a fenti célok érdekébentevékenységével_
á|ta|
fontosságú
drogprobléma visszaszorításában alapvető
meghatározott

a)
b)

_

a Nemzeti

Drogstratégia

négy fo terület, a

közösség-egyiittműködés;

c)
aj

megelőzés;

gyógyítás és rehabilitáció;
munkájában'
t inatut.sökkentés szervezeteinek és intézményeinek
megelőzo tevékenységet'
V5.2. Koord ina|ja ahelyi szinte n zajlőkábítószer-fogyasztást
ahe|yi, kábítószer-ügyben érdekelt és
|l5.3. PÉrbeszédet, ill. annak erösítésétkezdeményezi
felelősséget viselő felek között'
az esetleges párhuzamosságok elkerülése
IJ5.4. Javaslatokat, ajánlásokat foga|maz Í\eg
érdekében.

az országos és nemzetkiőzi pá|yénatokon
V5.5. Szakm ai aján|őként koordinálja és elősegíti
való helyi részvételt'

I/5.6.KidolgozzaaPomóziDrogstratégitÍt,monitorozza,értékeliéskoordináljaannak
megvalósulását.

és -továbbítás tartalmi és formai
V5.7. Kido igozza és működt et\ az információ-gyíjtés
tájékoztatja a helyi közvéleményt
rendszerét' amelynek segítségévelfolyamatosan
munkájáról.
feladatait tartalmaző Munkatervet'
I/5.8. Elkés zíti azadott évre vonatkozó

I/6.APomútziKEFkapcsolataPomázVárosönkormányzatá*alz
v6.I.Azönkorményzatbiztosítjaazülésekzavarta|anlebonyolításáhozszükségestárgyi,
szükséges posténási'
technikai feltételeket, e|végzi a KEF miiködéséhez
jegyzőkönyvezési,\tattérazásif eladatokat'
rrrunkájáról éventc
kapcsolatot tart fenn az önkormán yzatszakbizottságaival;
Igény szerint szakmai véleménytad a
részletesen beszámol a Kópviselotestületnek'
bizottságoknak kábítószerügyi témákban'

v6.2. A KEF

v6.3.

A KEF és az önkormányzat

pály énatokon, az a|ábbiak szerint

közösen

vesznek részt a KEF-ek számátra kiirt

:

a)Atámogatásiszerződésalapjánaszerzódőfélahelyiönkotmátnyzat.
b)ApáIyázatiprogramotaKEFvalósítjameg,felügyeletétatámogatásiszerződésben
foglaltakutupia,-uszeruődőfélléiijael,segítveaKEFmunkáját.
2

c)Azönkormínyzatlebonyolítjaapáryánatiprogrammegvalósításávalösszefi.iggő
pénzeszközelt'
pénzÍrgyr tigyvitelt; elkülöníwe kezeli a KEF
IJT. APomázi

a) Az

b)

KEF alakuló

ülése:

alakuló ülésen el kell fogadni a

KEF Szervezetiés MűködésiSzabáiyzaté.Í'

az ülés napirendi pontok szerinti
Azalakuló ülést az Elnök vezeti, aki gondoskodik
l'
lebonyol itásár ől és a j e gyzőkönyv vezetésérő

c) Az

szavazattöbbséggel szavazza
alakuló ülés tagsága a napirendi pontokat egyszení

meg.

A
II/1. A Pomázi

KEF ülésrendje

a)AKEFlegalábbnegyedévente,deavégrehajtandófeladatokmiatt_azElnökYagya
melyet az Elnök'
KEF tagok indÍtványára - ettől eltéro időpontokban ülésezik'
távollétében megbízottja hív össze'

minimum
javaslatok eldöntését egyszerű szótöbbségg e| hozza' a döntésnél
jelen kell lennie, szavazategyenlőség esetén a KEF Elntik
50% plusz 1 fő KEF tagnak
szavazata dönt.
az Elnök az ülést megelózően
Az iilések időpontjáról, tém6járó', napirendi pontjairól

b) A KEF
c)

a

egyhéttelírásbanértesítiatagokat.Azelőzetesértesítéstőlrendkívüliesetben
lehetőség van eltérni'

d) A KEF

ülései nem nyilvánosak'

|Il2. A P omázi KEF tisztségviselői:
IIl2.1. Elnök:

Önkormányz aténak Képviselő-testületi fe|hata|mazása
Elnöki feladatokkal'
alapján,a Polgárme sterbtzzameg a KEF
illetve tisztségéből való felmentés
Megbíz atása megszűnik tisztségéről való lemondás,

a) A KEF Elniikét P ométz Város
b)

esetén.

c)
d)
_'
e)

kerülhet sor'
Lemondására írásbeli nyilatkozat a|apján

tarta|maző írásba foglalt előterjesztésről
Felmentésére irányuló, részletes indokolást
egyszertl szótöbbséggel dönt"
P omőnVáros Önkormány zatánakKépviselő-testülete

Város Önkormányzatának KépviselőMegbízatásnak megszűnését követőenPomén
testtilete 30 napon belül új Elnököt delegál'

J

IÍ/2.IJ. Az Elnök feladatai
működéséről'
Gondoskodik a KEF-nek az SZMS Z-ben foglaltak szerinti
javaslatot tesz az ülések napirendi
Gondoskodik a KEF rendszeres összehívásáról,
pontjaira.
KépviseloFolyamatos kapcsolatot tart fenn Pomőz Város Önkormányzatának
ad a KEF munkájáról'
testiiletével és szakbizottságaival; évente részletes beszámolót

a)
b)

c)

d) Képviseli a KEF-et

tárgyalásokon,

társadalmi rendezvényeken és a

sajtó

nyilvánossága előtt.
II]2.2. Koordinátor:

a) A KEF

Koordinátorát az Elnök bízzamega koordinátori feladatokkal'

b) Megbíz atásamegszűnik

c)

lemondással, vagy

aKEF Elnök által

történő visszahívással'

Lemondására írásbeli nyilatkozat a|apján kerülhet sor'

d) Megbíz atétsánakmegsziínésétkövetően

jelöl
az Elnök 30 napon belül új Koordinátort

ki.

Ivz.2.I. A Koordinátor feladatai:

a) Az Elnök

b)

AzElnököt

jogú helyettese'
akadályoztatása esetén, annak teljes
fenti tevékenységben folyamatosan segíti'

e)

az országban működő
Kapcsolatot tart fenn a Nemzeti Drogmegel őzési Intézettel,
módszertani intézetekkel'
Kábítószerii gyi1gyezteto Fórumokkal, kutató és egyéb
között azinformációáramlást'
Szervezési' operatív munkát végez,biztosítja a tagok
melyet továbbít a
Részt vesz az éves Munkaterv és beszámolók elkészítésében'

f)

Képviseli a

c)
d)

II/3.

Nemzeti Dro gmegelőzési Intézetnek'

KEF-et tárgyalásokon, társadalmi rendezvényeken és a

sajtó

nyilvánossága előtt'

A PomáziKEF tagsága:

a)AKEFtagsaiaTagságiEgyüttműködésiMegállapodást(2,sz'melléklet)aláíró
szervezetek, intézményekáltal delegált szakemberek'

b)AKEFtagialehetazElnökáltalfelkérttermészetesszemély.
_
szavazatijoggal
c) A KEF tagai _az Elnökkel és Koordin átona| egyetemben egyenlő

megbízatás'
rendelkeznek, tevékenységük önként vállalt társadalmi
nem
túl
megtérítésén
költségek
fe|adatvégzéskorfelmerülő szükséges és indokolt
javaslatrínak
tagok
a
meg
határozza
ját. Aszükséges költségek körét a KEF Elnöke

melyért díjazás

figyelembe vételével.

4

a

Iv4. AKEF állandó Meghívottai:
az Elnök által
Ponőz Város Polgármestere, Alpolgármester, Jegyzője, továbbá

a)

meghívott személyek.

b) A Meghívottak a KEF

joggal nem
ülésein javaslattevőként vannak jelen; szavazati

rendelkeznek.

Zárő rendelkezések:
szerint' a
1. A Pomiízi KEF a fenti SZMS Z-t a jelenleg hatályos törvényi szabá|yozős
forum tagsága
KEF kézikönyv ajánlásainak figyelembe vételévelalkotta meg' A
módosíthassa'
fenntartja jo gát arra nézve,hogy SZMS Z-ét sajérthatáskörében

2. A fenti sZMsZ-t
3.

aPomátziKEF tagság a a2015. április 29_i alakuló ülésénelfogadta'

lép hatályba'
Jelen Szervezeti és Működési Szabáiyzatannak elfogadásával

Pomíz,20t5. őprilis29

P ománVáros Polgármestere

Vicsi László

PomáziKEF Koordinátor

Pománi KEF Elnök
Sarkadi Attila

Óváryné Herpai Dóra

Mellékletek:

1

.

2.

(III.
P oméaVáros Önkormányz aténak 7 8/2OI 5 .

Tagsági EgyüttműkÖdési Megállapodás
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drogprevenciós
Szeretettel hÍvjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált
do lgozóknak
vábbképzésünkre pedagó gusoknak és szo c iális szfér ában

Drogprevencióésszemélyiségfejtesztésszíntereiéseszkiizei.
A drogprevenció iskolai lehetőségei'

Pedagógus továbbképzés adatai:
Nyilvántartási szám : 23 l I8l20I5.
Atovábbképzés óraszáma: 60 óra

Szociális továbbképzés adatai
En gedélyszám : T -07 -0l5 12017

:

A továbbképzés kreditértéke: 50 pont
Képzésköltsége: 60.000.- Ft
Szállás. étkezés"teljes ellátással: 5.000'- Ft/nap
Helyszín:2465 Ráckeresztúro Dózsa u' 4'
Időpont: 2018. okt. 15-|7.

A továbbképzés célja:
A résztvevők alapvető addiktológiai ismeretekhez jussanak, tanulják mega

Elméleti és gyakorlati
technikák

drogfogyasztás felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait.
eszközök'
ismereteket sajátítsanak el a segítésben a|ka|mazható módszerek,
használatéra.

A szakembereket

s ahozzá
képessé kívánjuk tenni arra' hogy a drog és fiiggóség kérdései,
fiatalok
megbeszélhetővé váljanak iskolai környezetben is, hogy a

kapcsolódó rizikók
atanult készségeketegyéb tanőrai
védekező készségeimegerősödhessenek. A pedagógusok
és felkészültebbé az iskola
és pedagógiai helyzetekben is felhasználv aváljanaknyitottabbá
egészség fej

le

sztés i feladatai k ánt.

A résztvevők ismerjék a drogok

fajtáit, hatása1t, a szerhasználat kialakulását, a

összefiiggo szcmé|yiségzavarokat,
Ismerjék a drogmegelőzés és
art, ho gy mikor tekintjük a szerhasználatot betegségnek.
módszereit.
gyÓgyítás, valam\nt az e setmegbeszélés, szuperv ízió működésének
tolerancia, kongruencia,
Legyenek képesek a személykö zpontil megközelítés - empátia,
a non-direktivitás' a motivác ió s
spontaneitás _ helyzetnek megfelelő tudatos akalmazására'
ben m e gtap aszta\t (ér zelmi,
interjú hasznillatéra. Le gyenek kép es ek a h ivatás szerep
reális észlelésére,refl ekt éúására,
magatartási, életvezetési,kapcso lati) probléma helyzetek

zná|atta|
dro gkarrier lefo lyásál., kö vetkezmérrye it, a szerlras

illetve feldolgozására, a ko
::465 Ráckereszúr' Rákóczl F u' 45
reiefon. .i5) 5':2-1'00 Tetefax (:5) 5:2'1cl
E-ne il' kl mfuíreeírail'hu !t\'íyr' lamrn hu

l

le g iá

l i

s szakmai e gyüttműkö

dé s

használatár a'

rttbe a dlqleórlóaaa.

A pedagógusok és szociális szakemberek sokszor eszköztelenek

a drogprevenciós

lalkozások megtartására.
A diákok illetve a szociális ellátásba kerülők lelki problémáinak kedvező irányu
nem készítifel
befolyásolásiíra sem a pedagógusképzés, sem a szociális alapképzés
egyik legfontosabb
kellőképpen a szakembereket. Az érett személyiség kialakulásának
E továbbképzés
színtere az iskola, ezért azokegészségfejlesztő szerepe egyre hangsúlyosabb.
és módszerekkel ismerteti
a drogprevenciós tevékenység bevezetésére alkalmas szemlélettel
meg a résztvevőket'
órás,3 x 1 napos
A képzés30 órás bentlakásos (10 óra elmélet és20 őragyakorlat), majd 30
és a drogmegelőzés
esetmegbes zé]rő részból á|l. Az elmélet felöleli az addiktológia
és készségeknapi
kérdésköreit. A képzéskiilönlegessége, hogy a megszeÍZett ismeretek
a résztvevők
akálmazésélban is segíti a szakembereket' A második 30 órában
drogprevenciós
személykőzpontú esetmegbeszéléseken kapnak segítségetkonkrét
feldolgoz ásáltoz. A 3 x 1 napos esetmegbeszélő alkalmakat a résztvevőknek
fo g

tapasztalataik

alkalmas napokon tartjuk a projekt elején, kiizepén és befejezés előtt'
záró
A követelrnények jellege miatt (l'Ón/reflekÍivitás, készségbelifejlődés) szokványos
zajló kölcsönös
vizsgaforma nem alka|mazható. A kiértékelésalapja a csoportban

visszaj elentések rendszere.
A résztvevők a 30 órás bentlakásos modul befejezéseként20 kérdésből á11ó tételsor
és lehetőségeinek
a|apján(addiktológiai alapismeretek, megelozés és kezelés eszköztárának

problematika

mely a
ercajatitasa; tesznek vizsgáta továbbképzés e1méleti anyagából,
megértéséthelyezi a fokuszba.
12-es betríméret)
Az esetmegbeszélő alkalmak zárásaként 2 - 3 olda|as (másfeles sorköz,

hőzi dolgozatot készítenek, mely
A) saját drogprevenciós munkábÓl eset feldolgozás
B) dro gprevenció s elméleti probléma kifejtése
megközelítésű
C) drogprevenciós témából szabadon választottprobléma gyakorlati
a pedagógus sajat szakmai
feldolgozás airyy,hogy aztÍiliiözze amegszerzett ismereteket és
önreflexioját.
mely a
Zárő (3 - 5 oldalas, másfeles sorköz, 12-es betűméret) dolgozatot Írnak,
drogprevenciós továbbképzésről írt önreflektív elemzés'
beadása
A tanúsítvány kiadásának feltétele az elmé|etből letett sikeres v':zsga, a dolgozatok
és atovábbképzésen valő 9}Yo-os részvétel'

Jelentkezés a továbbképzésre a ktivetkező linkre kattintva:

https

/

/qoo.qL f

orms

/ FxZOeS 6Ox5 9-l vrIW2

További információ: 06-30-314 3417, tovabbkepzes@kimm.hu
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Absztrakt
(dohány, alkohol és illegális drog)
Kutatásunk cé|ja a pomóLzi iskolások szerhaszná|ati

rizikófaktorok és védŐfakÍorok feltérképezésével'
szokásainak megismerése' középpontban a
kérdőíves adatfelvételi módszerrel dolgoztunk.
Kérdezőbiztosok jelenlétében kitölttitt, anonim

A'pomáziiskolák5-12.évfolyamostanulóivettekrésztateljeskörűvizsgáIatban(N:495).
szerepet mutat azintaktcsalád' valamint
A vizsgált védőfaktorok közül kiemelkedően protektív

okostelefon _és számító géphasználatjelenik meg
az a|<tivhitélet. Rizikófaktorként a problémás
legerőteljesebben.

A

prevenció érdekében a családi diszfunkciók
kutatási eredmények a|apján a hatékony

felismeréséreéskezelésérekiemeltfigyelmetkellfordítani.
védőfaktor; rizikófaktor; intakt család
kulcsszavak : pomázikutatás; iskolás szerhasználat;

Abstract

the drug use habits (tobacco' alcohol and illicit
The aim of the research is to better understand

drugs)amongschoolchildreninPomáz.Inparticularwewerefocusingonbothriskfactorsand
full-scale study' We used an anonymous
protective factors. 495 students participated in the
questionnaire survey with involved interviewers'
and father present), as well as active
We discovered that an intact family (both mother
role'
participation in religion play asignificant protective

Theproblematicuseofsmartphonesandcomputerswereidentifiedassignificantriskfactors.

Basedontheresultsoftheresearch,specialattentionshouldbepaidtotheidentificationand
prevention'
treatment of family disfunctions for effective

protection factors; risk factors; intact family
Keywords: Pomazresearch; school drug use;
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I. Bevezetés

kapcsolatban nem készült szerhasznéúati
Pomázon még semmilyen célcsoporttal

kérdésekbenmostanáig egyedul az országos
szokásokat kutató felmérés. Drogprevenciós
a
a városvezetés és a szakma' ami megnehezíti
felmérések eredményeire hagyatk ozhatott
12'
tervezését'A település minden 5' osztályostól
hatékony, jól célzott helyi programok
a
óriási jelentőségű' Kutatásunk fontos része
osztályos diákja korében végzett kutatás
élethelyzet, család, iskola, kortárskapcsolatok'
védőfaktorok mérhetővé tétele; a szociális
ártalmas szerhaszná|atokra való
szabadidő eltöltésének összevetése az

vallásosság'

hajlandósággal.APomázvárosábanelkészítenitervezetttelepülésidrogstratégiához
kapcsolódó,cé|zottprevencióscselekvésitervekkidolgozásánakalapjáulszolgálhatnake
kutatás eredményei

hogy mely védőfaktorokat és rizikófaktorokat
Érdeklődésünk középpontjában az akérdésáll,
számokkal i gazolt an beazonos ítani'
lehets é ges obj ektív módon, mérő

II. Szakirodalmi áttekintés

A

törekszünk
megismert szakirodalommal kapcsolatban

a

kutatáshoz szorosan

kapcsolódótémákbólrészletesebbenbemutatninéhányolyanirodalmat,melyekalapvetően
hogy az olvasónak legyen rélátása arra'
aklÍatátsi kérdéseket.Emellett célunk,
meghatározték

témáva]. összefiiggésben'
milyen szakirodalmak léteznek a kutatási

AzeurópaiunióséshazaiHBSC(HeatthBehaviorosSchool.agedChitdren)ésESPAD
and other Drugs)kutatásokat ' azokeredményeit
(European School Survey Project on Alcohol
éselemzéseitévekótafigyelemmelkísérjük,ezértezekrekülönnemtérünkkibeszámolónkban,
a tededelemre való tekintettel'

Dohányzás

Alegálisdrogokfogyasztása(nikotin,alkohol,gyógyszer)tekintetébenmindenb\zonnyala

körben egyértelműen negatívnak' Ez nem
dohányzástársadalmi megítéléseszámitlegszélesebb

meglepő,hiszenmáraközismerttéváltadohányzásegészségrombolóhatása.
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2010-ben közvetlenül dohányzás
országos EgészségfejlesztésiIntézet adatai szerint
a 35-65 év közötti korosztályb ő|'Ezaszám
következtéb en2}47Oember halt meg' mindannyian
szátmamellett az is kiderült
az adoÍtévreeső halá|ozátsegyhatodát jelentette. Aha|álozásmagas
vtÍrhutó élettartamdt 16' a nőkét
a
a 2010-ben végzettkutatásból, hogy a dohónyzús férjiak

Az

pedig 19 éwel csökkentette (Joó és mtsai, 2017)'

Marihuana
kérdésekmellett
Kérdőívünkben _ a kábítószer fogyasztásra vonatkozó

-

önálló kérdésként

szerepeltöbbkérdéscsopoftbanamarihuánafogyasztásszokása.Afiatalokktirében
gyakran jelenik meg könnyű' vagy
legnépszerűbb illegális drognak szérnító kannabisz
árta|mat|an szerként a közb eszédben'

A

könnytidrog-elmélet megcáfolás

ái

igazo|1a

az a tanu|mány, melyet neves addiktológus

gyasztőnál fellépő,
szakemberek készítettek, 3 fiatal marihuánafo
pszichiátria

i

a szer

zavarok diagnosztizá|ásárőI. (Gaszner és mtsai' 2004)

hatáséra kialakuló

A

tanulmányból

esetében a marihudna fogyasztósa alatt' vagy
egyértelműen kiderül, hogy mindhárom beteg
jelentkeztek skizoid pszichotikus tiinetek'
közvetleniil a Jbgyasztúst követően

Családfókuszu

A szociális
kiemelkedő

me

gközelítés j elentősé ge

meg a helyét a család szerepének
munka világában mára mát evidenciaként álIja
szenvedélybetegek
jelentősége, rizikő _és protektív tényezőként egyarént' A

segítéseésaszenvedélybetegségekújratermelődésénekakadályozásaelképzelhetetlena
családfókuszumegközetítésnélkül'KoppMúriakutatúsaiacsalddmintvédőfaktortémúban
zárőgondolataiban megfogalm azza a harmonikus
közismertek. Egyik utolsó tanulmányán ak
szerepét ' Hangsűllyozza' hogy nem
házastársi kapcsolatok kiemelkedő egészségvédő

protekÍívtényezőt
önmagában aházasságintézményejelent
az

az

egymást támogató, segítő' biztonságos

az egészségszempontjából' hanem

keretein
,bizalmitárskapcsolat' amely aházassátg

látja, hogy a rossz minőségű társkapcsolat
belül megvalósulhat. Ugyanakko r azt is igazoltnak

kifejezettenmegbetegítőenhatazegyénegészségére.(Koppésmtsai'z0I3)
Sport mint védőfakÍor
sportolással eltöltött
Kérdőívünk 12. szátműkérdésében az iskolán kívüli,

időre kérdezinkrá'

Azadatokelemzésekormegvizsgáltuk,hogyasokatsportolófiatalokkárosszerekhezvaló
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képest' A sportolás mint védőfaktor
viszonyulása mutat-e vá|tozást a nem sportolókéhoz
a rendszeres testedzés fiz\kai és mentális
említése a szakirodalomban gyakran előfordul, mivel
egészségre gyakoro lt hatását

A gyermekek

r

égőta kutatj ák'

és fiatalok ,,digitális bennszülött

sége" mátaáltalánosan használtfogalommá

vált'

első helyen szerepel az okostelefon'
Ebben a korosztályban a viselkedésifiiggőségek sordban
van szó' mivel
játék, -internetfiiggőség. Kifejezetten nehezen kutatható területről
-szémítőgépes

a legtöbb ellentmondás is ehhez a fiiggőséghez kapcsolódik.

A

társadalmi megítéléseigen

hogy készségszinten használj átk ezeket az
vegyes; egyrésztaz oktatásban elvárják a ÍiatalokÍól,
munkájuk során stb' Másrészt generációk
eszközöket, legyenek online kapcsolatban egymással
szakadékot éppen ez ahaszná|at
között, családon belüli és kívüli kapcsolataikban a legnagyobb

nagyszülők és a "bennszülött','
eredményezi a digitális analfabétáknak tekinthető szülők,
annak többféle értelmezéséről és a
fiatalok között. A problémás internetha sználatfogalmáról,
Kiss Hedvig és Pikó Bettina
jelenséghez kapcsolódó szakmainézetkiilönbségekről olvashatunk
_
2077-esés 2018_as tanulmányaiban (Kiss Pikó, 2018)'

Vallásosság

_
Hazánkban a szenvedélybetegek segítésében

az

akut egészségügyi ellátást' azon belül

nem számítsta
elsősorban a detoxikálás folyamatát végző kőrháni osztá|yokat

- az

egybázak és

vallási köztisségekhez kapcsolódó civi1 szervezetek oroszlánrésztváilallnak'
okból is érdeklodésünk
A vallúsossdg és a szenvedélybetegek segítéseközötti kapcsolat több
kutatás említi igazolt védofaktorként a
középpontjáb an á||. A vallást egyre több tudományos
különböZő

kutatás, mely 190 fovárosi
rizikőmagatartásokkal szemben; példa erre egy budapesti

2OIO) Fontosnak tartjuk a Kézdyközépiskolás diák bevonásával késztilt. (Kézdy és mtsai,
az eredmények igazolják a vallásos
tanulmány összegzésében tett megá|lapítást, mely szerint

glalcran az adaptív megktizdési
attitiid védőfaktor szerepéről szóló elméleteket. ,,A vallásosság
hatását. " (Kézdy és mtsai, 2010:14)
módok megválasztásán keresztül fejti ki lethegészség-védő
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III. Hipotézisek
szemben kiemelkedő védőfuktort jelent
I. Feltételezzük, hogy a szerhaszndlati addikciókkal
jól műíki)dő csaldd és a gtakorló hitélettet egyiitt jóró valldsosstÍg'

a

2.

Feltételezzük, hogy

a

vizsgtÍlt kdros szerhaszndlat szempontjdból kifejezetten

és a sziilők alacsony iskoltÍzottsdga
kockózatnijvelő tényezőként jelenik meg a szegénység

a lekérdezésteljes körű jellege miatt Kutatásunk _ elsősorban a kérdőívgazdagsága és
vizsgá|atéú,jelenbeszámoló keretein belül
lehetővé tette egyéb feltételezések és összefliggések
p otézi sre fókuszálunk'
fej ezetten a fent m e gfo galm azott két h i
azonb anki
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IV. Kutatás bemutatása
A minta
osztályábajáró gyerekek,
Kutatási célcsoport apoméniiskolák felső tagozatos és középiskolai
mtiködik: Mótyás Király Áltoló"s
teljes kiiní vizsgá|atkeretében. Pomázon három iskola

Áltrlóno' Iskola és Gimnázium 9 fe|sős
Islrnla 11 felsős osztállyal (179 fő); Sashegyi Sándor
Általónos Iskola 4 felsős osztállyal
és 3 középiskolai osztállyal (267 to); Német Nemzetiségl
e|őkésziletel<hez, ém aMátyás
(49 fő). Összesen 27 osztéiy bevonásával fogtunk hozzá az
elzárkózó döntése alapján nem veft
Iskolából két osztály (mindkettő ötödikes) az osztályfőnök
részt a kutatásban

A teljes minta nagysága 25 osztátlybőt

495 fő,

évfolyamonkéntaz alábbi megoszlás szerint:

1. ábra. Válaszadók évfo|yamonkéntieloszlása. N=495
495
500
450
400

3s0
300
250

200

110

150

"..109'--,-* lgg-

B9

l-00

26

50

-_f,

0
5

o

7

6

9

10

Összes
válaszadó

évíolyam

A

tsévíolyam 5

& évfolyam 6

t

t

I

lévfolyam L2

évfolyam 9

évÍolyam 1"0

vizsgéútidőszakban nem működött

évfo|yam 7

l
l

évfolyam 8
Összes válaszadó

11. évfolyam, mert a Sashegyi Iskola szakkozépiskolai

képzésétpedig egy év kihagyást
képzésétfelmenő rendszerben megszüntette, gimnáziumi
követően indította, így egy évfolyam kimaradt a középiskolában'
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A válaszadók nemek szerinti megoszlása

1

2019.

252 fiil,22I lány' 22 fó nem töltötte

ki

a nemére

vonatkozó kérdést'

E1őkészületek
követően próbakérdezést végeztünk 4 különböző
és véglegesítését
osztályos fiatalok)' A kérdoívet
koru, nem avizsgá|tcé1csoporth oztartlződiákkal (5.,7.'8. és 9'
le, hogy atewezett 45 perces
12-28 percalatt töltötték ki, amibő]r azt akövetkeztetést vontuk
gyerekek számárais'
tanórai keret elegendő lesz az olvasási nehézségekkel küzdő

A kérdőív összeállítását

pomázi

A kérdoívvelés a részletes kutatáSi tervvel 2018. novemberében felkerestük a három
az adatfelvétel
isko1a igazgatőját, akik együttműködésükről biztosítottak. Megbeszéltük
kereteit.

Az

órákon végeztük el a lekérdezést,minden esetben a kutatás vezetóje,

osztályfőnöki

vagy önkéntes kérdezőbiztos segítők j elen létében'

Az

iskolav ezetok tájékoztatták

számunkra az osztáIyfőnöki

az

osztá|yfőnököket

a

tewezelt kutatásról és elküldték

órák időpontjait. Összeállítottuk a lekérdezésmenetrendjét (mikor

melyik iskolába, melyik osztályba megyünk)'
elnöke
Ezze| egyidőben tájékoztattuk a városvezetést a kutatás részleteiről. A KEF

a

novemberi

tájékoztatőnkat a lakosság
képviselőtesttileti ülésen, ate|eviziő nyilvánossága előtt felolvasta
a kutatás megvalósulását'
informálása érdekében' A képviselőtestület egyhangulagtámogatta
A polgármesteri hivatal
amitaPomázTV adásában és Youtube csatornáján láthatott a lakosság.
kérdőíveket'
munkatársai kinyomtatt ák és szétválogatták 650 példányban a

A kutatás

vezetője ovdryné Herpai

koordinátora' Felvettük

a

Dóra, aPomáziKábítószerügyiBgyeztető Fórum szakmai

kapcsolatot

a

KEF korábbi felhívására jelentkező

önkéntes szülőkkel'

lekérdezésbe, iskolánként
akik kérdezőbiztosként segítettéka munkát. 3 szülőt vontunk be a
egyet-egyet.

Az

Iskola, oravecz Fruzsina
t)nkéntes sziilők: Buczkó LtÍszló a Német Nemzetiségi Általános

aMáiyásKirály Általános Iskola

és Sarkadi

Attila, aPoméni KEF elnöke a Sashegyi Sándor

megelőzően a kutatás
Általános Iskola és Gimnázium szülői közösségéb ól. Az adatfelvételt
Megismerték a kérdőívet'
vezetójerészletes eligazÍtátstadott részükre a lekérdezésmenetéről'

az egyeskérdésekhez kapcsolód ő magyarázatokat

és az adatfelvétel jogi és etikai szabá|yait'
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A lekérdezés
a lekérdezésl,melynek tervezett befejezése december 17'
jelenlétében kezdtük meg, a
kérdőívek kitöltését minden esetben az osztá|yfőnök

2018. december 6-dn megkezdtiik

volt.

A

következőképpen:

Az

osztályfőnök

bemutatja az osztálynak a kérdezobiztost.

A kérdezőbiztos

a részvételönkéntes, aki nem szeretné
ismerteti a kutatás cél1át' Tájékoztatjaa diákokat' hogy
minden következmény
menet kÖzben meggondolj a magát, bátran szóljon és

kitölteni, vagy

a gyerekek szívesen résztveÍtekaz
nélkül mentesül a kitöltés alól. Kevés kivételtol eltekintve

adatfelvételben.

járultak hozzá a
n az osztályfőnök előre jelezte, hogy 3 gyermek szülei nem
osztáiyfőnöki óra alól' Egy esetben a
részvételhez. Ezek a gyerekek felmentést kaptak az

Egy

esetbe

részt venni benne' Amíg társai
kíttjltésmegkezdése előtt jelezte egy diák, hogy nem szeretne
do

lgoztak, ő az

o sztát|yfonökével beszél getett'

a kérdezőbiztostól kérhettek és
lekérdezésalatt a diúkok minden felmeriilő kérdésükre
az osztályfőnökök értsék'miért fontos
kaptak vdlaszt.Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, bogy

A

passzivitásuk a helyzetben. oszint

e

vá|aszadásra csak akkor

van esély' ha a gyerekek

számonkérő viszonyban lévő ember
biztonságban érzik anonimitásukat és nem egy velük
j árkáltaka padok között, nem
jelenlétében kell adatot közölniük. Az osztél'|yfőnökök emiatt nem
vették kezükbe a kitöltött

Az
kérdőíveket, hanem passzív megfigyelőként ültek a teremben'

osztályfőnök saját döntése volt, hogy

a

kérdőívek kittiltése a|att az osztálybantartózkodik,laEY

kimegy. (Két kivétellel bent maradtak')

Anonimitás
nem beazonosítható módon
A kérdőívek kitöltése névteleniil és a kitöltő személyazonosstÍgtÍt

történt.Utóbbiraakövetkezőkszolgáltakbiztosítékul:

o A kitöltés

megkezdésekor külon flgye\meztettük a diákokat, hogy

NE írjanak rá

nevet'

vagy más személyes adatot'

o

álasza1kata megadott rubrikába tett
A 47 kérdésmindegyike zárt, fele|etválasztőskérdés. Y

X-szeljelölik,ígyírásképa|apjánsembeazonosíthatósenki.

o

A kitöltött kérdőíveket a helys zinen

egy borítékbatettük.

A borítékokatszemélyesen a

és adatfeldo|gozásért'
kutatás vezetóje kezelte;ő felelt azadatrögzítésért

l1
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ékoztatás" szn]'ói hozzái áruIás

megfele|ő tájékoztatása, információval
kutatás vezetőjének feladata volt az iskolavezetők
az együttműködésről' Miután ez
való ellátás a ahhoz, hogy felelős döntést tudjanak hozn\
az osztá|yfőnököket, írásban vagy
megtörtént, az iskolavezetők lelkiismeretesen tájékoztatták
és módon
saját maguk döntöttek arról, hogy milyen formában
szőban. Az osztá|yfonökök
a kérdőívek semmilyen személyhez köthető, beazonosítható

A

Mivel

té|ékoztatják a szülőket.

elégségesaz ún' passzív beleegyezés
személyes adatot nem tartalm aznak, kiskoru esetén is
szülőnek azt kell aktívan jeleznie' ha nem
kérése'vagyis megfelelő té$ékoztatást követően a
járul hozzá a kito ltéshez.

Néhány szülő

-

_ sérelmezte, hogy az ő gyermeke is részt vett az
utólag értesülve a kutatásról
oldalának fórumán adtak hangot, ami kisebb

adatfelvételben. Ennek

a város közösségi

késztetve az iskolavezetőket is' A
feszültséget eredményezett városszerte, védekezésre
közleményt adott ki, világossá téve'
he|yzetre reagá|va a kutatás vezetője újabb tájékoztatő
kapcsolatba lépjtink a szülőkkel'
hogy arra semmilyen lehetőség nem volt, hogy személyes
hiszen az iskola nem adhat ki szülői adatokat'

A mérőeszköz

A

nagyszámú mintavétel és a vizsgált adatok

h as znólata

jellege miatt legidedlisabbnak a kérdőív

mutatko zott.

A kérdőív (1.sz. melléklet) összeállítáLsáná|_

a tartalom mellett _ a következő szempontokat

tartottuk szem előtt:

o

onkitöltős módszer.

A

gyerekek rövid szóbeli e|tgazítást kovetően, kérdezőbiztos

jelenlétében saját maguk töltik ki a kérdőívet'

.

kulcskérdés, az őszinte válaszadás
Anonimitás. Anévtelenségés abeazonosfthatatlanság
érdekében'

o

Zárt kérdések hasznólata. (A nagy mennyiségtíadat

feldol gozhatősága' valamint a

célcsoport korosztályi j ellegzetességei miatt)'

r
o

Elsősorban "ikszelős ",

A kitöltés

a megelő

zo

teszt

jellegű válaszoklehetővé tétele, a gyorsabb kitöltés érdekében'

tát1ékoztatással egytitt beleférjen egy

iskolai tanőra időkeretébe'
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Adatfeldolgozás
a kutatásmódszertan

Az adatokat Excel adattáblábarögzítettük'
eZ

vo1t

az

alapja

az

'

adatfe|dolgozásnak

szabáIyai szerinti kódolással;

A

vizsgá|t vá|tozők körébe a dohányzás' alkohol'

az

adatok összevetését' Az eloszlások miatt több

ktjrébe pedig a korcsoport
kábítószer, részegség, glógyszer abúzus; a háiténáltozők
szegénység'vallásossóg'
(éufotyam), nem, csalódszerkezet, szülők iskolai végzettsége,
képernyőhasznólat, sport kerültek'

végeztük el
Kereszttáblák készítésével
változőná| kategóriaösszevonást

alkalmaztunk' a nagyon gyakori értékekösszevonásával'

Átkodohst az a|ábbi konkrét e setekb en

vé geztünk

:

és édesapa esetében is
Épcsalád kategória: ha a2'kérdésnélavá|aszadő az édesanya

.

X-szel jelölte a közös

o

élőnek'
háztartásban élést,akkor tekintjük ép családban

aváIaszadó az édesanya és
Hátrányos helyzetű szülők kategória: ha a 4. kérdésnél

édesapaesetébeniskozépfokunálalacsonyabbiskolaivégzettségetjelölt,akkor
tekintjük a szülőket hátrányos helyzetűnek'

o

úgy nyilatkozott' hogy nincs
Szegénységkategória: ha az 5' kérdésnéla vá|aszadő

autójaacsaládnakésa6.kérdésnél'hogynincssajátszobálja,akkortekintjük
szegénynek.

oRendszeressportkategória:haa!2.kérdésnélayéiaszlegalábbheti2óraiskolán
kívüli sportolás, akkor tekintjük

a diákot rendszeresen sportolónak'

rVallásgyakorlóhívőkategória:haaz45'kérdésalapjánlegalábbhavontajárvallási
családda|, vagy egyedul szokott
közösségbe és a 47. kérdésszerint barátokkal, vagy
imádkozni, akkor tekintjük vallásgyakorló hívőnek'

o

nem a soha vá|aszt adta' akkor
Dohányzás prevalencia kategória: ha a 17. kérdésre

tekintjük dohányzásban érintettnek'

oRendszeresendohányzikkategória:haaLí'kérdésrea|ega|ábbhetenteyéiasztadta,
vagya18'kérdésrealegalább6a|kalmatváiaszoltaaze]rmtilt3Onapvonatkozásában,
akkor tekintjük rendszeresen dohányzónak'

r

soha választ adta' akkor
Alkohol prevalencia kategória'' ha a 21. kérdésrenem a
tekintj ük alkoholfo gy asztásban érintettnek'
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nem a soha vá|aszt adta' akkor
Részegségprevalencia kategória: ha a23. kérdésre
tekintjük részegségbenérintettnek'

a

és a 33' kérdésillegális
Kábítószer prevalencia kategória:ha a29. és 31- kérdésre
adta, akkor tekintjük kábítószer
drogokkal kapcsolatos soraiban nem a soha választ
kipróbálásban

a

érintettnek.

Gyógyszer abúzus kategória: haa33.kérdés ötödik

sorában nem a sohavá|asztadta'

akkor tekintjük gyógyszer abúzusban érintettnek'

A szignifik

ismertetéséné|táb|ázatosformában
anciéú.khi2próbával ellenőriztük; az eredmények

felttintettük a khi2 próba értékeit'
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V. Kutatás eredményei
Elemzés évfolyamonként

2" ábra" Szerhasználat évfolyannonként
N=495
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ohá nyzi

+-Alkolrol(%)
+ }rogft%}

k{

%|''

"

Dohánvzás|%|

*+*Részegséef&|

+Gyógyszer

abtszust%|

3yo,kábítószert lYohasznált már |egalább
Ötödikesek szerhasználata: alkoholt 26%r, cigarcttéLt
2 Y, számolt be' Rendszeresen dohányz1k az
egyszer. Részegségről és gyógyszer abúzusről
ötödikesek

ZYo-a. (2. és 6-ábra)

26%r, cigarettát 6yo,kábitőszert |Yo
Hatodikosok szerhasználata: a válaszok a|apjén alkoholt
számolt be, míg győgyszt abúzusról senki'
haszná|t már |egaiább egyszer. Részegségr ől 3%

(2' és 6'átbra)
Rendszeres en dohányzik a hatodikosok7'Á-a'
27%o, kábítőszert lYo hasznáIt már
Hetedikesek szerhasználata: alkoholt 44oÁ, cigarettát
senki nem tett említést'Rendszeresen
életében.Részeg volt 10olo, győgyszer abúzusról

dohányzik a hetedikes diákok 6%'-a' (2' és 6'ábra)
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6%
válaszok szerint alkoholt 7ÍYo, cigarettáLt37yo'kábítőszert
be, míg gyógyszer abúzusról 7%.
fogyasztott már |egaláhb egyszer. Részegségr ő|25%számolt
(2' és 6'étbra)
Rendszeresen dohányzik a nyolcadikosok t9oÁ'a'

Nvolcadikosok szerhasználata:

a

Kilencedikesek szerhasználata: alkoholt

69%o,

cigarettőt3|yo, kábítószert 40Á fogyasztott már

4%o érintett' Rendszeresen dohányzik a
életében. Részeg vo|t 35%o, győgyszer abúzusban

kilencedike sek ISYo-a' (2. és 7 'ébra)
68Yo, kábítószert 23Y, fogyasztott métr
Tizedikesek szerhasználata: alkoholt 82Yo, cigarettát
gyógyszer abúzusról senki' Rendszeresen
egyszer. Részegségr ő| 4s%számolt be, míg

legalább

dohányzik a tizedikesek27%'-a' (2' és7 'ábra)
alkoholt 95Yo, cigarettá/- 90yo, kábítószert
Tizenkeffedikesek szerhasználata: a válaszok szerint
907o' gyógyszer abúzusról I9Yo számolt be'
62%o használI már életében.Részeg volt
62%o-a' (2' és 7 'ábra)
Rendszeresen dohányzik a tizenkettedikesek

3.

ábra. sohányzást kipróbálók és rendszeresen
dohányzók évfolyarnonként N=495

100

90
68

BO

60
50

37

40

21

2n
2A

7

-,----z-'--*-"

10

-_--,r-,

0

.6

_J_.-..-.

6

*--r-I-:
#'8

,)

Dohányzás{%}

Rendszereserr dohányzik{%)

15 16 '.7

JT

rg f

10 112 lOsszesen

Elemzés szerenként

az ötödikesek 3Yo'a' a hatodikosok 6Y'-a' a
Dohánvzás életprevalencia évfolyamonként:
3IoÁ'a, a tizedikesek 68oÁ-a' a
2:%o-a, a nyolcadik osok 37%o-a, a kilencedikesek
hetedikesek

tizenkettedikesek
v

álaszadő

23Yo- a

ki

9O%o-a prőbá|ta

szívott cigarcttát

e

életébenlegalább egyszer

dd i g

i

é 1 etéb en

a

dohányzást'

Az

összes

. ( 3 . ábra)
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2oÁ'a, a hatodikosok 7oÁ'a' a
Rendszeresen dohányzók évfolyamonként: az ötödikesek
15oÁ-a, a tizedikesek27%o-a' a
hetedikesek 6oÁ-a, a nyolcadikosok 19%-a, a kilencedikesek
rendszeresen' (3'ábra)
tizenkettedikesek 62oÁ-a,az összes válaszadó l2Yo-adohányzik

4. ábra Alkoholt és részegségetkipróbálók
évfolyamonkéntN=495
-
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Alkohol életprevalencia évfolyamonként: az ötödikesek

26oÁ-a,

a hatodikosok

26%'-a' a

69oÁ-a, a tizedikesek 82%''a' a
hetedikesek 44Yo-a, a nyolcadik osok 7loÁ-a, a kilencedikesek

egyszer alkoholt, ami az összes
tizenkettedikesek 95%o-a fogyasztott életében legalább
v

6laszadő tekintetében 47 %o-ot je|ent' (4'ábra)

5.ábra.KábítószertésgyógYszerabúzustkipróbálók
évfolyamonként trl=495
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az tjtödikesek és a hatodikosok 3oÁ'a, a
Részegségéletprevalencia évfolyamonként:

a
a kilencedikesek 3 SYo-a' a tizedikesek 45oÁ-a,
hetedikesek l}%o-a, a nyolcadik osok 25yo-a.
részegéletében'(4'élbra)
tizenkettedikesek 9OYo-avolt már legalább egyszer

az illegális drogok (kábítószerek) használata
Kábítószer életprevalencia évfolyamonként: ide
egyaránt I%í-a' a nyolcadikosok 6olo_a' a
rartozik'Az ötödik' hatodik és hetedik évfolyamnak
tizenkettedikesek 62oÁ-a próbált ki életében
kilencedike sek 4o/o-a, a tizedikes ek 23Yo-a, a
összes véiaszadő 6%o-ahasznált illegális drogot
legalább egyszer valamilyen kábítószert. Az
életében.(5.ábra)

Gvógyszerabúzusévfolyamonként:idetartozikavisszaélésszenigyógyszerhaszná|at'(Az
a gyógy szer abízus fogalmát') Az ötödik
adatfelvétel sorrán tiszt ázf,lk a gyerekekkel
0% (egyetlen igen választ sem adtak), a
évfolyamon ZYo, ahatodik és hetedik évfolyamon
tizedikesek ToÁ-a' a tizenkettedikesek l9Yo-a
összes
vagy tudatmódosítás céljából gyógyszert' Az
hasznéitéletébenlegalább egyszer bódítás
jelent' (5'ábra)
v á|aszadőtekintetében ez 3%o'ot

nyolcadiko sok 7oÁ-a, a kilencedik esek

4%o-a, a

Védő _és rizikófaktorok elemzése

?

6' ábra" Rizikómagatartás

felsőben

középiskolában N=69
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Aháttérvá|tozókat a táb|ázatszocio-demográfiai

20!9.

jellemzők című oszlopában jelenítettük meg'

1. táblázat Retrclszeresen dolrányzók' N:495
rendszeres
dohányzásYo

SZocio-demográfiai

jellemzők

szignifikancia
(khi2 próba)

15

fiú

p=01020

lány

I

ép családban él

l0
p=0,009
18

nern ép családban él
rond$ze,rosen spot.tol

I

nem sportol rendszeresen

18

P:0,003

Szülők hátrányos
helyzetűek
Szülők nem hátrányos
helyzetűek

23
p=0,01.6
11

kevés elemszám
nem vallásgyakorló

13

problémás

19

miatt a próba
nem elvégezhető

p:00000
nem problémás

7

képernyőhasznáiő

jellemzővel szignifikáns
rendszeres dohányzás minden vizsgált szocio-demográfiai
dohányzik rendszeresen' A fiúk l,%o-a' mig a
kapcsolatot mutat. Az összes válaszadő |2%o-a
egyértelmű rizikófaktorként jelenik
lányok 8oÁ-a cigarettázlk.A válaszok megoszlása alapján
helyen a
tekintetében a szülők hátrányos helyzete (z3%),második

A

meg a rendszeres dohányzás

család és a rendszeres testedzés hiánya
problémás képemyőha sználat (I9%), majd a nem ép
a vallásgyakorló hívő gyerekek
(18%). Rendszeres dobányzástekintetében legvédettebbnek
kevés idot ti'ltő diákok (7%) és a lányok
mutatkoznak (5%). Őket követik a képernyo előtt

(8%).

A

rendszeres sportolás

is

határozottan védőfaktorként jelenik meg

a

rendszeres

dohányzáss al szemben (9Yo)'
19
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2. táblrázat. Rószegség életp revalencia' N:495
szocio-dem ográfiai

jellemzők

részegség

életprevalencia
értékoÁ

fiú

19

lány

I4

ép családban él

t4

nem ép családban él

23

szignifikancia
(k1ri2 próba)

p:0,225

p=01022

p=0,015
nem sportol rendszeresen

22

Sziil6k hátrátryos

33

Szülők nem hátrányos
helyzetrÍek

p=0,001
15

p=00028

nem vallásgyakorló

problémás

18

27
p=0,000

A

részegsé

ga

v\zsg6lt szocio-demográfiai jellemzők közül,

a

vélaszadó nemén kívül

válaszadő l7oÁ-a vo|t
valamennyi háfttéwáltozóval szignifikáns kapcsolatot mutat. Az összes
a sztilők
mát részeg. Legerősebb rizikófaktorként jelenik meg a részegségtekintetében
(27%), majd a nem
hátrányos helyzete (33%),második helyen a problémás képernyőhasználat
ép család (23%).

A

részegség kipróbálásával

szemben legvédettebbek a vallásgyakorló hívők (5%o), majd' a

(|3%)'
képernyő előtt kevés időt töltők (8%) és a rendszeresen sportolók

20
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3. tőirllátzat. Dolrányzás életprevalencia értók' N=495
szocio-demográfiai
jellemzők
Íiú

dohányzás
életprevalencia
értékoÁ

szignifikancia
(küi2 próba)

25

P:0,281
lány

2I

ép családban él

20

nem ép családban él

32

rendszeresen sPortol

2T

nem sportol rendszeresen

SzÍilők hátrányos
helyzetűek
Szülők nem hátrányos
helyzetúek

p:00003

p=0,1

3 1

27
44
p=0,000

2I

p=01024
nem vallásgyakorló

25

problómás

34

nem problémás

képernyőhasznáiő

P:01000
L4

aválaszadőnemével és sportolási
Adohényzáts életpreval enciátjaavizsgillthéútérváltozókköziil
már ki
szignifikáns kapcsolatot. Az összes válaszadő 23%o-aprőbéita

szokásaival nem mutat

legerősebb rizikrjfakturként a szülők
életébena c|garetta t'ogyasztását. Ezzel kapcsolatban
(34oÁ), és a nem ép család
hátrányos heiyzete (44%),majd a problémás képernyőhasznőlat
(32%)mutatható ki.

A

a vallásgyakorló hívők (9%)'
dohínyzáts kipróbálás áxa| szemben legvédettebbek

21
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N=495
4. táb|ázat. Alkohol ótetprevalenvia érték'
szocio-dem ográfta|

jellemzők

alkohol
életprevalencia
értékoÁ

szignifikancia
(küi2 próba)

56

Íiú

p:00001
39

|ány
ép családban él

44

nem ép csah{dban él

56

rendszeresen sPortol

48

nem sportol rendszeresen

47

szÍilók

63

P:0r021

p=0,985

p=0r028

Szülők nem hátrányos
helyzettiek

46

vallásgyakorló hívő

40

nem vallásgyakorló

p=0,275

48
62
p:00000

avá|aszadő sportolási szokásaival
Az alkohol életprevalen ciájaavizsgált háútérvéútozókközül
kapcsolatot ' Az összes
és vallásgyakcrrlásával nem mutat szignifikáns
a szülők
Komoly rizikófaktorként jelenik meg
fogyasztott már életébenalkoholt.

válaszadó 47Yo-a
hátrányos

he|yze,te(63,/,),aproblémásképernyőhaszná|at(62%),ésanemépcsalád(56y,),Anemek
(56%)'
közül a fiúk veszé|yeztetettebbek
alkoholfogyasztással szemben
Védőfaktorként jetenik meg aZ
képernyőha szná|at

(3

a nem

problémás

6%)'
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5. táb|ázat. Kábítószer életprevalencia érték'N=495
kábítószer
életprevalencia
érték"Á

szocio-demográfiai
jellemzők

fiú

6

|ány

5

ép családban él

4

n€m ép családban él

10

szignifikancia
(l'hi2 próba)

p:0,807

p:00013

rendszeresen sPortol

5

nem sportol rendszeresen

7

Szülők hátrányos helyzetűek

4

Szülők nem hátrányos

6

p:0,327

p:0,679

helyzetűek

kevés elemszóm

miatt
nem vallásgyakorló

6

problémás

9

a

próba nem

elvégezhető

p:00002

Akábítószeréletpreva|enciájaavéúaszadőnemével,sportolásiszokásaivalésaszülők
Az összes válaszadő 6oÁ-a prőbét\t már
iskolázottságával nem mutat szignifikáns kapcsolatot.

a nem ép család (I0%) és a problémás
életébenvalamilyen kábítőszert. Rizikófaktorként
kapcsolatban legvédettebbek a
képernyőha sznáIat(9%o)mtftatható ki. A kábítószerhasznát|attal
hívők (0%o), őket követik a nem problémás képernyőhasználők(3oÁ)'

ki

vallásgyakorló

a kategóriába;495 főbőL17 diák' Az
Szeeénység: az összes váiaszadő 3,4oÁ-aÍartozikebbe
a szegénység esetében nem mutatható ki
eredmények szerint a háttérváLltozók kilzül egyedül
khi2 próba minden vizsgá\t
szerhasználatokkal'

semmilyen szignifikáns kapcsolat

változőnálp>g,l4l értéketmutat

a

a

A

méft
szegénységre,.ezérta szegénységgel kapcsolatban

nem tartjuk szükségesnek'
adatok további elemzését,illetve részletes megjelenítését

23

Porrtazi KEF

Kutatási beszámoló

Pomázi KábÍtószerügyi Egyeztető Fórum
oomazikef @gmail.com

2019.

VI. DiszkussziÓ
Érdeklődésünk középpontjában

_a

szerhasznéiati szokások mellett

_a

védőfalrÍorok és

elemzése során kifejeze-Íten a lehetséges
rizikófaktorok meghatár ozésaáIlÍ.Az adatok
e k et vizs g dlt uk'
at art ósr a h aj l amo s ító k ör ülmény
t ény ezőket és a r izik ó mag

protektív

Hipotézisvizsgálat
addikciókkat szemben kiemelkedő védőfaktort.jelent
|. Feltételezés, hogy a szerhasznóIati
együtt
műta)dő család és a gyakorló hitéIettel

a

jól

járó vallásosság'

háttérvá|tozó
Az eredményekbol kiderül, hogy azép család

a

rendszeres dohányzás' az alkohol,

dohány,kábítószerésrészegségéletprevalenciaértékekkelmutatottszignifikánskapcsolatot.
élő gyermekek 5 rizikómagatartós esetében
Elmondható tehát, hogy uz ép csalddban

bizonyultakvédettebbnekazoknálatársaiknál,akiknemélnekegyüttmindkétvérszerinti
szüleikkel.

Agyakorlóhitélet4vizsgá|tvá|tozőva|állszignifikánskapcsolatban:arendszeresdohányzás,
minden esetben kifejezetten erős
a részegség, dohány és kábítószer kipróbál ása' Ezek
szerhasznólat tekintetében jelentősen alulreprezentdltak
összefiiggést mutatnak. Valamennyi
ahívők.Figyelmetérdemlő,hogyakábítőszerprevalenciaértékeegyedülavallásukataktívan
körében 0'
gyakorló és személyes imaéletet élő diákok
igazoltnak látjuk' objektív mérőeszközzel
Fentiek alapján az e|sóhipotézist teljes egészében
jelent a
és a gyakorló hitélet kiemelkedő védelmet
család
azép
hogy
nyert,
megerősítést
szemben'
kockázatos szerhasználati szokásokkal
2. Feltételezzük, hogy

kifejezettenkockázatnövelő
avizsgált káros szerhasználat szempontjábót

tényezőkentjelenikmegaszegénységésaszi)lőkalacsonyiskolázottsága.

A

szegénys ég

_

fejezetben írtuk
ahogyaÍI aZ eredmények ismertetése

-

semelyik vizsgáút

változőva|nemmutatottszignifikánskapcsolatot'E,zrrzercútrrétryakivetkczőlchctsógcs
okokra vezethető vissza:

oKérdésfeltevés.Akérdőívbenösszesen7kérdésvonatkozikacsaládanyagi,vagyoni
(II) ' A tervezésnél úgy
a gyerek szubj ektív depriváltság ára
helyzetére (5 - 1 0.), valamint

_
_ követve a HBSC kutatások kérdőíveinek gyakorlatái nem
jövedelmére, hanem közvetett módon (az autő'
kérdezünk rá konkrétan a szülők
láttuk jónak, hogy

24
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eszközök által) igyekszünk képet
mosogatógép' saját szoba,nyaralás' elektrotechnikai
lett volna a
család anyagi helyzetéről. Elképzelheto, hogy cé|ravezetőbb

kapni a

a családnak)'
hiányokra mutató kérdéseketis feltenni (pl.: van-e adóssága
a

a középiskolás korosztály a
Minta sajútossúga. Az addiktív szerhaszná|at tekintetében
I|%-átteszik ki' A 69 gimnáziumi
legveszélye ztetettebb,akik a teljes mintának csupán

tanuló közül egyetlen egy sem tartozik

a

átlagosnak, vagy annál jobbnak tartja családj

szegény kategóriába, sőt mindegyikiik

a

anyagi helyzetét' Feltételezhető' hogy

e járő pomázi csoport körében
lgyanezze| a mérőmódszerrel egy szakmunkásképzőb
illetoen'
más eredmény születne a szegénységés szerhaszná|at iisszefi'iggését
(Grezsa,2}l4:6I)

.

A szegénységnem rizikófaktor'

A szülők

alacsony iskolázottsá ga

szerhasznőlattal.

4 vizsgá|t

vá|tozó esetében szigniÍikáns kapcsolatot mutat a

köZépfokú
Azok a gyerekek, akiknél egyik szülő sem rendelkeziklega|ább

dohányoznak rendszeresen és jutnak el a
végzettséggel, társaiknál sokkal nagyobb arányban
az alkohol és dohány prevalencia értékük'
részegségá,llapotéba,valamint jelentcisen magasabb
g1lerekek szerekkel
A sziilők alacsony iskolai végzettségetehót mérhetően rosszut hat a

kapcsolatosrizikómagatartúsúra,igymé|tánnevezhetőrizikófaktornak.

Fentiek alapjána második hipotézis szegénységrevonatkoző
i

sko l ázo ttságra v on atko

ző

r

é szét i

gazo|tnak teki

ntj

ál]lttását

nem igazoltnak' szülői

ük'

Nem várt eredmények
kifejtettük, kutatásunk fokuszában a
Problémás képemyőhasználat: Amint a bevezetóben
kitiinik egy olyan háttérvá|tozó, mely
védo _es rizikófaktorok állnak. Az eredményekből

HitÍnya protektív'
kiemelt figyelmet érdemel, ez pedig a problémds képernyőhaszndlat'
megjelenik 'Ez az egyetlen kategória' amely
megléte kockúzati tényezőként igen hangsúIyosan
mutat' Azok a gyerekek' akik naponta
minden v\zsgáit vá|tozőval szignifikáns kapcsolatot
valamilyen képernyő vagy kijelző előtt,
legalább 2 őráttöltenek - nem tanulás céljából -

ki a cigarett át, az alkoholt és a részegséget,
társaiknál lényegesen nagyobb arénybanpróbálják
Emellett az is kiderül' hogy azok
valamint sokkal jobban érintettek a rendszeres dohányzásban'

25

Pornaei KEF

Kutatási beszámoló

Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
oomazikef@gmail.com

2019.

sokkal
toltenek képernyő vagy kije lző e|ott, társaiknál
a gyerekek, akik kifejezetten kevés idot

védettebbek

szemben. A problémús
az alkohol' kábítószer és részegség kipróbélásáva|

pedig
az órtalmas szerhaszntÍlat kockúzatót, hiánya
képernyőhasznúlat eglértelműíennöveli
látjuk, hogy a képernyő e|é szögezett gyerekeket
védő funkciót jelent. Ennek okát abban
és magára hagyatottság jellemzi' Az online
feltehetőleg nagy fokú érze|mi elhanyagoltság
probléma,
és tágabb társadalmi normarendszer,további
térben érvényesül legkevésbé a családi
valóságban van' Emellett a
hogy ezen gyerekek örömforrása elsősorban a virtuális
mintákkal is rendszerint az offline és online
rizikómagatartásokat vonzónak beállító
médiafelületeken találk oznak a fi atalok'

gyakran nevezték a rendszeres sportolást
Rendszeres sport: korábbi kutatási eredmények
ami a sportoló élménykereső
ugyanakkor olyan eredménnyel is találkozunk'
védőfaktornak,

szerhasználatokkal összefliggésben' Saját
attitűdjét rizikó tényezőként említi a kockázatos
iskolón kíviili sportolús két vizsgdlt vtÍltozóval
kutatásunk adate|emzése alapján a rcndszeres
dohúnyzóssal és a részegséggel'A sportoló
mutat szigniJikúns kapcsolatot: a rendszeres

diákokközülmindkétszerhaszná|atszámottevőenalacsonyabbértéketmutat.Akülönböző
a
azonban már nem jelenik meg védőfaktorként
ártalmas szerek kipróbálásával szemben
hogy azélménykereső és kockázatvái|a|őmagatartás
rendszeres sport. Ennek okát abban látjuk,
addikció alapja) már nem'
attitűdhöz, míg akontrollvesztés (ami az

illeszkedik

a

sportolói

Esetleges torzító tényezők
valamilyen eredményt befolyáso|ő' torzítő
Néhány meglepő adatta|kapcsolatban felmerülhet
körülménymegléte'Ezeketigyekszünkebbenaza|fejezetbenfeltárni'

CAzöttjdikesekközöttI%akábítőszerhaszná|őkaránya,amiegyfőtjelent.(5'ábra)'
ötödikes diák' aki drogozik' A válasza
Természetesen lehetséges, hogy van olyan
félreértette a kérdést'Egyetlen szerre
a|apján azonban az sem kizárható, hogy
Nem tudhatjuk biztosan' hogy az adott
vonatkozóan adott pozití v választ: aragasztőra.

osztálybanmegfelelőmódontisztázták-eatájékoztatássoránakülönbözőszerekkel
kapcsolatos tudnivalókat'

o A

fent említett ötödikes

osztályból került k\

az

évfolyam valamennyi gyógyszer

abúzusbanérintettdiákja;2fő(S.ábra).Aze|ózőekbenismertetettokbólkifolyólagitt
lehetősége'
sem zárhatőki a téves kérdésértelmezés
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magasabb a rendszefesen dohányzők aránya

(7%o)'

egy fő különbséget jelent'Ez az
mint a cigarettát valaha kipróbálóké (6%) (5.ábra)'Ez

eredménynagyvalőszínűséggelfigyelmetlen'vagykomolytalankitöltésrevezethető
vlssza.
a

hogy a 8. évfolyamhoz képest a 9
Szinte valamennyi vizsgált változó esetén igaz,
tap aszta|ható. (8. ábra)
évfo lyamo sok köréb en mérhető vi sszaesés

8. ábra. Szerhasználat 8" és 9' évfolyarnon
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Feltételezhető, hogy itt nem mérésihiba

áll a

háttérben, hanem a minta sajátossága'

nő a szerhaszná|ókaránya
Nyolcadik évfolyamig minden évfolyamon exponenciálisan
(7'ábra)' A nyolcadik
(6.ábra). ÍJgyanez figyelhető meg kilencediktől tizenkettedikig
az aZ oka, hogy jelentosen
évfolyamot követő visszaesésnek minden bizonnya|
rosszabb tanulók nem mehetnek
kicserélődik a tanulói közösség. A 3,5-ös átlagná|
központi felvételi alapján itj
tovább a helyi gimná,liumi osztáIyba. Az <! helyükre,
jelen kifejezetten rossz
diákok érkeznek. Így tehát a 9. évfolyamban nincsenek
való viszonyulást is
tanulmányi eredményúdiákok, ami a rizikőmagahrtáshoz
alapvetően befolyásolj a.
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Konklúzió. javaslat

Kulcskérdés,hogy

az e|óző

milyen
fejezetekben részletezett kutatási eredményeknek

felhasználhatóság részletezése
gyakorlati, kézze|fogható hasznalesz ajövőben. A lehetséges
ismertetjük az alátbbiakban'
mellett az eredményekből fakadó következtetéseinket

!.

Azalkohol fogyasztása- úgy a

részegség, mint

a kipróbálás

-

minden korosztálynál

értéket.Ebből két dolog is következhet:
nagyságrendekkel mege|őztea többi szeffe vonatkozó
tudatmódosító szer; másrészt a fogyasztits
egyrészt ez a flatalok körében legelterjedtebb
jellemző legkevésbé'Fontos |eszögezni mindezek
tagadása,takargatása az alkohol esetében

a|apján,hogyhatékonydrogstratégianemlétezhetalkoholstratégianélkül.APomáziKEF

megfogalmazását' Kutatási eredményeinkre
tagságaévek óta terveziegy városi drogstratégia
javasoljuk az illegális drogok mellett az alkoholt, mint legális drogot

hivatkozva feltétlenül

is bevonni a prevenciós célústratégiai gondolkodásba'
2.

elleni küzdelemben - számos
családmegtartó erejének Szerepe a szenvedélybetegségek
is megerosítéstnyert'
hivatkozással egybehan gzőan_ saját kutatásunkból

A

\dézettszakirodalmi

gyakorlatnak' hogy a drogprevenciós
Ebből szükségképp következnie kell annak ajövőbeni
Az iskolai keretek között folyó _
programoknak ki kell jönniÍik az iskolák falai ktizül.

_ prevenciós programok mellett
jellemzően információát adásra,esetleg kortárs segítésreépítő
a
erősítéséreirányuló programot kell kidolgozni'Ez
a jól mííködő, kétsziilős családszerkezet
és megfelelő kezelése tévéna
családi funkciók biztositása, a diszfunkciók felismerése
eredményezheti' Nagyon nehéz
gyerekek, fiatalok döntéshozatali készségeinek erősítését
családokat, akiknek a problémája nem
kérdésazonban,hogy milyen módon érhetjük e! azokata
Ezt a cé|t szolgá|ő, jől működő gyakorlati
olyan szintrí, hogy meg|elenjen az el]1áft&endszerben.
útja lehet az ővodás korú gyermekek és
példák még kidolg ozítsravárnak. A megoldás egyik
Ezzel kapcsolatban biztatő a korábbi
családjaik elérése,az ővodapedagógusok bevonásával.
való nyitottság apománi óvodák vezetóje
egyeztetések során tapasztalt,közös gondolkodásra

és aPomázi KEF szakmaivezetője között'

alábbi forumokon tervezünk kutatási
Kutatási eredményeink felhasználása érdek ében az
beszámolót tartani.
a

ülésénrövid
Pomán Város Önkormányzatának 2OIg' májusi képviselőtestületi
jelen írásbeli beszámoló
tájékoztatása tendenciákról' A képviselők és bizottsétgitagok
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alapján átgondolhatják, hogy

20t9.

ki-ki a saját területén milyen

intézkedéseket tehet a

bizottság a szegtegéiumra fokuszálhat; a
vá|tozásérdekében. (pl' a településfejlesztési
iskolai végzettségű szülők széLmőra felnőttképzést

szociális bizottság az alacsony
tervezhet; stb.)
a

tart az

részletes beszámolót
APomőziKEF soron következő üléséna kutatás vezetője
során keressük a problémára
eredményekrtíl, majd kerekasztal beszélgetés
válaszlehetőségeket. Fontos, hogyPoménon

aKEF tagsaahelyi szociális,

adott

egészségügyi

katolikus és református közösségének
és rendészeti szakemberek mellett a város római

az egyhának, lelkigondozók bekapcsolása
vezetője is. A velük való gondolkodás, illetve
hiszen az aYJív hitélet kiemelten erős
a települési prevenciós munkába elengedhetetlen,
védőfaktorként tűnik ki az eredményekből'
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vII. Összegzés
osztályaiba járő diákok körében' teljes
Apomáziiskolákba járó felső tagozatosés gimnáziumi
alapján megállapítható' hogy
könÍ mintavétellel (N:495) végzett 2018-as kutatás adatai
haszná|ata esetében egyértelmúíen
valamennyi vizsgá|t ártalmas szer kipróbálása és tartós
sériilt csaltÍdszerkezet, a vallúsg1lakorló
kockózatot növelő tényező a magasabb életkor, u

problémds képernyőhuszntÍlat- Úgy tűnik,
hitélet hiánya, a szülők alacsony iskoltÍzottsdga, a
_szdmítógép -televízió hasznúlata jelenti
hogy u Jiatalok napi 2 órót meghaludó okostelefon
k közü l'
ly e zt e t ett s ég et a v izs gá|t há+ttérv a|tozó
ves
a l e g n a gy

o b

b

zé

szülőjével közös htÍztartúsbanél, hu
Kifejezett védelmet jelent, ha a j|atul mindkét vérszerinti
és legalább havi rendszerességgel
uktív hitélete van (személyes' imádkozó istenkapcsolat
életprevalenciája egyedül avallásgyakorló
vallási közösségbejár). A kábítószer kipróbálásának

hívő fiatalok körében 0.

A

sportoltÍs is védőfuktorként jelenik meg'
rendszeres, legalább heti 2 órds iskolón kívüti

elsősorban

a kontrollvesztő

szerh aszná|ati

formákkal szemben (rendszeres dohányzás

és

részegség).

dohányzők és a részegségetlegalább
A Íilik jelentősen feliilreprezentdltuk a rendszeresen
egyszer kipróbálók k<irében.
vuló hajlandóstÍg' Minden
Valamenny ivizsgá|tszer közül kiemelkedik az alkoholfugyaszttÍsra
kipróbálók aránya a legmagasabb'
életkorban és minden vizsgáútkategóriában az alkoholt
életkorhoz köthető, kiugró növekedések
Míg a legtöbb szer kipróbálása tekintetében bizonyos

figyelhetőkmeg,addigarészegségkipróbálásaszintelineárisannövekszikazé|etkorral.

Az ötödik-hatodikos

ez az arány
diákok közel egyharmada ivott már alkoholt; nyolcadikban

kétharmadr a,, tizenketted ikben

A

9

0 Yo-r a nő'

és tizedikben ugrik meg kiemelkedően'
dohányzás kipróbálás ánakarányszámanyolcadikban

Az illegális kábítószerek kipróbálása tizedik évfolyamon ugrik

meg jelentősen és folyamatos

novekedést mutatva tizenkettedikre eléri a 60oÁ'ot'

Avizsgáltszerekközülvalamennyikorosztálybanavisszaélésszerugyőgyszerhasználattűnik
a legkevésbé elterj edtnek'
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A
Úgy gondolom, hogy kutatásunk nagy előnye
nehézséget is jelentette .

A

(a teljes körű mintavétel) egyben a legnagyobb

tewezés időszakában alulbecsültük a

valamint a szükséges idő rendelk ezésre ái]rását'

Az

únk vátő feladat

nagyságáú",

adatgyújtésés adatrö gzités atervezetthelyett

hónapokkal később készült el.
felmerültí félreértésekhatására'
Személyes tanulsággal gazdagodtama kutatással kapcsolatban
a hivatalos csatornán (városi televízió) kívül a közösségi

A

lakossági (sztilői) tájékoztatátst

oldalakon

is

érdemes lett völna megtennem

Ugyanakko

r

köszönet

illeti üz

a

szülők személyes tájékoztatása

feladata volt, utólag nagyobb figyelmet szentelnék

megállapodásunk szerint az osztá|yfónökök
annak, hogy segítsem a pedagÓgusokat

' Bár a

megfelelő informáciÓátadásban'

iskolavezetőket

és a

pedagógusokat, akik nem csak

munkát. Volt, aki éúalakítoÍtaaz
együttműködtek, de mindenben segítették ezt a hata|mas
jár az önkéntes kérdezőbiztosoknak és a
órarendjét azért,hogy segítse munkámat. Köszönet

valamint
gyermekeknek, aklklelkesen és türelmesen kittiltotték a kérdőívet,

sz

üleiknek, akiktől

sok esetben pozitív megkereséseket kaptam'
és
Herpai Istvdn progtamozó_matematikusi segítségétaz adatrögzítés
Mentálhigiéné
számítástechnikai útvesztőjében és a Semmelweis Egyetem

Hálás szíwel köszönöm
adatfeldolg ozás

útmutatását, aki konzulensként a
Intézeténekigazgatőhelyettese, dr.Pilinszki Attila szakmai
tervezéstől végigkísértea kutatást'

Pomín,2019. május
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