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Tizenévesek droghatás alatt
A fiatalkori drogfogyasztás terjedése miatt egyre fontosabbá válik a megelőzés
• Mindössze 15 éves a 
legifjabb drogfogyasz-
tó, aki a hatóságok 
látóterébe került. Év 
eleje óta 41 drogfo-
gyasztó esetében 
vizsgálódott a Maros 
megyei rendőrség, ez 
már most meghaladja 
a tavalyi ügyek szá-
mát. Az aggasztó sta-
tisztikai adatok miatt 
Hargita megyében is 
nagy hangsúlyt fektet-
nek a megelőzésre, a 
tájékoztatásra.

SIMON VIRÁG

A szakhatóság beszámolója 
szerint országszerte egyre 
kisebb kortól használnak 

tudatmódosító szereket a fi atalok, a 
2016-os adatok szerint némelyikük 
már 13 évesen kipróbálja ezeket. 
Legtöbben marihuánás cigarettát 
szívnak, de előkelő helyen vannak 
az etnobotanikus szerek és a koka-
in is. Ami a drogok beszerzési helyét 
illeti, a szakhatóság kimutatása 
szerint az esetek 25 százalékában 
a diszkóban, bárban jutnak hozzá, 
21 százalékban az utcán, a park-
ban, 17 százalékban az interne-
ten rendelték, a megkérdezettek 
8 százaléka pedig azt mondta, 
hogy az iskolában jutott hozzá a 
tiltott szerhez.

A szerek egy részéhez könnyű 
hozzájutni

A Maros megyei, kábítószer-fo-
gyasztást megelőző központ veze-
tője, Ioan Aleodor Roman elmond-
ta, hogy tavaly 56 új eset került be 

a nyilvántartásukba, ennyien ré-
szesültek tanácsadásban, illetve 
kaptak segítséget – ők és család-
tagjaik – az intézmény munkatár-
saitól. Többségükben úgynevezett 
etnobotanikus szereket használ-
tak azok, akik a központba be-
kerültek. Ezekhez a drogokhoz a 
tiltás ellenére viszonylag könnyen 
hozzá lehet jutni. „Valamikor a he-
lyi boltokból szerezték be, ezeket 
már évek óta bezárták, de az inter-
neten és a feketepiacon továbbra 
is be lehet szerezni.” Ioan Aleodor 
Roman szerint nagyon fontos a 
megelőzés, elengedhetetlen tuda-
tosítani a diákokban, fiatalokban 
és szüleikben is, hogy a tudatmó-
dosító szerek függőséget okoznak, 
veszélyt jelentenek az egészségre, 
az egyén egész életére. A központ 
több tájékoztató kampányt és ve-
télkedőt szervez, amelyeken arra 
biztatják a fiatalokat, hogy állja-
nak ellen a kísértésnek, ne hasz-
náljanak tudatmódosító szereket. 

Szer hatása alatt az iskolában 
és a volánnál

A Maros megyei rendőrségnél 
idén 41 új esetet jegyeztek fel: a 
drogfogyasztók közül 18-an 15-20 
évesek, 21-en 21-25 év közöttiek, a 
többiek 30 éven felüliek, és vannak 
közöttük visszaesők is. 

A témában a Maros Megyei Tan-
felügyelőség vezetője, Ioan Macarie 
korábban arról nyilatkozott, hogy 
idén volt egy eset, amikor egy ma-
rosludasi diák tudatmódosító szer 
hatása alatt volt az iskolában. Az 
iskola vezetőtanácsa esetében úgy 
döntött, hogy nem zárja ki az okta-
tási intézményből, hanem lehetősé-
get biztosít számára, hogy továbbra 
is folytassa tanulmányait. A diák 
tizenegyedikes. A Maros megyei 
rend őrség az idei közúti ellenőrzé-
sek során három olyan személyt 
azonosított, akik drogot használtak, 
mielőtt a volánhoz ültek. Egyikük 
sem okozott balesetet, rutinelle-
nőrzés során azonosították őket. A 
rendőrségnek van az alkoholteszt-
hez hasonló felszerelése, amely a 
kilélegzett levegő alapján kimutat-

ja, hogy fogyasztott-e drogot a sofőr. 
Amennyiben a teszt pozitív, vérvizs-
gálatokat is végeznek, hogy megál-
lapítsák, milyen jellegű drogról van 
szó.

Tizenegyedikben 
a legelterjedtebb

Hargita megyében egy korábbi 
felmérés eredménye szerint a meg-
kérdezett diákok 7,7 százaléka kipró-
bált már valamilyen illegális kábító-
szert, 4,4 százalékuk a megkérdezés 
időpontjához viszonyított elmúlt 
egy évben, két százalékuk pedig az 
elmúlt hónapban. A kábítószer-fo-
gyasztás a tizenegyedik osztályos 
diákok körében a legelterjedtebb. 
Hargita megyében a kannabisz – 
más néven marihuána vagy „fű” – és 
a dizájnerdrogok fogyasztása a leg-
gyakoribb, de a különböző gyógysze-
rek használata is elterjedt. A megyei 
drogmegelőzési központ statisztikája 
kitér arra is, hogy a drogfogyasztás 
az országos és európai helyzethez 
hasonlóan Hargita megyében is nö-
vekvő tendenciát mutat. A hivatalos 
álláspont szerint ennek egyik oka 

a megye földrajzi elhelyezkedésére 
vezethető vissza, hiszen úgyneve-
zett tranzitmegyének tekinthető az 
ország keleti és nyugati, valamint 
északi és déli része között. Emellett 
Hargita megye erős magyarországi 
kapcsolatokkal rendelkezik a ma-
gyar lakosság révén.

Kampányok Hargita megyében is

A Hargita megyei szakemberek 
szerint gyakran sem a szülők, sem 
maguk a fi atalok nincsenek tisztá-
ban a kábítószerekkel kapcsolatos 
tudnivalókkal, ahogyan azt sem 
tudják, hogyan kezeljék a drogfo-
gyasztás problémáját. Éppen ezért 
a központ nagy hangsúlyt fektet a 
megelőzésre és a tájékoztatásra, az 
általa szervezett projektek három 
nagy területet fednek le: ezek az 
iskola, a család és a közösség. Idén 
az országos megelőzési és tájékoz-
tatási akciók megyei megszervezé-
se mellett saját, helyi projekteket is 
szerveznek, illetve együttműköd-
nek a megyei tanfelügyelőséggel, az 
oktatási intézményekkel, a rendőr-
séggel, a csendőrséggel, illetve nem 

Életveszélyes tudatmódosító 
szer hatása alatt vezetni, a 
rendőrségi adatok szerint többen 
mégis megteszik
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L enne, amiből fi nanszírozni a 
Marosvásárhelyt Jászvásárral 

összekötő, A8-as autópálya megépí-
tését, ám a kormánynak ehhez össze 
kell állítania a szükséges dokumen-
tációt – nyilatkozta egybehangzóan 
Corina Creţu, az Európai Bizottság 
regionális politikáért felelős biztosa 
és Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter. A pénzügyi tárca vezetője 
újságírói kérdésre csütörtökön le-
szögezte, ebben a pillanatban az 
iratcsomó a legfontosabb, mivel van 
pénz a beruházásokra. Mint rámuta-
tott, éppen ezért az Országos Közút-
kezelő Társaságnak (CNAIR) el kell 
készítenie a dokumentációt, aztán 

megvizsgálhatják a fi nanszírozási 
lehetőségeket. Teodorovici európai 
uniós forrásokat, az Európai Újjáépí-
tési Bankot (EBRD), az Európai Be-
fektetési Bankot egyaránt említette, 
és a magántőke bevonásának a le-
hetőségét is szóba hozta az újságírói 
kérdésre adott rövid válaszában.  

Egy nappal korábban Corina Creţu 
pedig – cáfolva a sajtóban szárnyra 
kapott híreszteléseket – leszögezte: 
lehívhatók európai uniós strukturális 
és beruházási források a Marosvásár-
hely–Jászvásár autópálya építésének 
részfi nanszírozására. Ugyanakkor 
az EU-biztos is emlékeztetett, hogy 
a román hatóságok felelőssége a vo-

natkozó dokumentáció összeállítása. 
Amint arról beszámoltunk, szerdán 
döntéshozó házként elfogadta a kép-
viselőház az A8-as jelzésű, Marosvá-
sárhely–Jászvásár autópálya megépí-
téséről szóló törvényt. A napokban 
azonban a szaktárca egy tanulmányá-
nak nyilvánosságra kerülése nyomán 
kiderült, hogy a kormány az A8-asnál 
olcsóbbnak ígérkező A13-as jelzésű, 
Brassó-Bákó útvonalat részesítené 
előnyben a Keleti-Kárpátok átszelésé-
re, állítólag azzal a hátsó szándékkal, 
hogy a forgalmat a magánbefektetők 
bevonásával megépítendő, (még csak 
tervezett) Brassó-Bukarest koncesszi-
ós autópálya felé terelje. (Bálint Eszter)

„Székely sztráda”: a kormány térfelén pattog a labda
Már nem moldovai állampolgár Băsescu
Végleg elvesztette moldovai ál-
lampolgárságát Traian Băsescu 
volt államfő, a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) alapító elnöke, jelen-
legi szenátora. Băsescu és fele-
sége még 2016-ban kapta meg a 
moldovai állampolgárságot, de 
Igor Dodon újonnan megválasz-
tott moldovai elnök még abban 
az évben visszavonta azt, arra 
hivatkozva, hogy odaítélésekor nem tartották be a hivatalos előírást. 
Băsescu fellebbezett a döntés ellen, de előbb alapfokon az illetékes 
táblabíróság, majd most jogerősen a Legfelsőbb Bíróság is helyben 
hagyta Dodon döntését. Mint ismeretes, Băsescu már államfőként is az 
egyik fő szószólója volt annak, hogy Románia kebelezze be Moldovát.




