
A kábítószer itt van testközelben! 
– hívná fel a figyelmet a térségben 
előadássorozatot tartó Kurdics 
Mihály nyugalmazott rendőr-al-
ezredes, aki a drogok világában 
bűnügyi nyomozóként szerzett 
tapasztalatot. „Sok mindent hal-
lanak majd tőlem a szülők, illetve 
a diákok, de egyet biztosan nem, 
azt, hogy ne drogozz” – vezette fel 
izgalmasnak ígérkező előadását 
az egykori rendőrtiszt.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Kurdics Mihály nyugalma-
zott rendőr-alezredest, aki 
bűnügyi nyomozóként 

több évtizedet töltött kábítószer-
forgalmazó csoportok azonosítá-
sával és felszámolásával, az erdélyi 
előadássorozatának főhadiszállá-
sául szolgáló marosfői szállásán 
kerestük fel. Néhány, az előadásait 
vezérlő gondolat megosztására kér-
tük, az egykori rendőrtiszt szívesen 
válaszolt lapunk kérdéseire.

Nem mondom, 
hogy ne drogozz!
„Nem is azzal kezdeném, hogy 

mit fogok mondani, inkább azzal, 
ami biztosan nem fog elhangzani 
az előadáson: a tiltás, a szlogen, 
hogy ne drogozz! Inkább a témát 
illető, az évek során összegyűlt 
tapasztalataimat osztanám meg 
a hallgatósággal. A kábítószerek 
áramlásának múltbeli és jelenlegi 
helyzetét, az első lépéseket, hogy 
miként válik valaki drogossá, hová 
vezet a tudatmódosító szerek hasz-
nálata, illetve a szülők számára 
azokat a jeleket, amelyeket sajnos 
gyakran hagynak figyelmen kívül” 
– indította Kurdics a beszélgetést.  

A szocialista évekre visszaemlé-
kezve elmondta, akkor viszonylag 
tabutéma volt a kábítószerezés, az 
akkori hatalom a „nálunk nincsenek 
drogosok” álláspontra helyezkedett. 
Az egykori szocialista országok zöme 
tranzitországnak számított, mind-
össze szállítási csatornaként hasz-

nálták a drogfutárok. Ma már más a 
helyzet, tranzitországból célországgá 
vált mind Magyarország, mind Ro-
mánia. „Egy nemzetközi tanácsko-
záson hívta fel figyelmünket egy 
nyugati szakértő évekkel ezelőtt a 
probléma súlyosságára, kiemelve, 
hogy a nyugati országok drogfo-
gyasztása már nagyjából beállt egy 
adott mennyiségre, amelynél több 
kábítószer már feltehetően nem kel 
el az utcákon, bárhogyan erőltetik a 
dílerek. Nálunk viszont új piac léte-
sítésére nyílik lehetőség, tehát azok, 
akik vagyonokat keresnek a kábító-
szer-kereskedelemből, feltehetően 
mindent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy minél nagyobb mennyi-
séget tudjanak eladni. Az elsődleges 
célcsoportjuk pedig nem a felelős-
ségteljesen gondolkodó felnőttek, 
hanem a fiatalkorúak” – fejtegette. 
Kurdics beismeri, hogy az elmúlt 
évek sajnos a szakértő előrejelzéseit 
igazolták. A legnagyobb baj az, hogy 
a legtöbb szülőnek eszébe nem jut, 
hogy a gyereke kíváncsiságból, va-
gányságból, vagy egyszerűen a haveri 
kör nyomására belekóstol a legtöbb 
esetben ártatlannak tűnő könnyű-

drogok valamelyikébe. Később meg-
döbbenten veszi tudomásul, hogy az 
ő „jó” gyereke mégiscsak drogügybe 
keveredett, vagy elkapta a gépszíj, és 
nem tud szabadulni a függőségétől. 
Ez egyrészt azért történik, mert nem 
ismeri fel a figyelmeztető jeleket, 
másrészt, mert amúgy is keveset fog-
lalkozik a gyerekkel.

A hétperces szülők
– Ön szerint mennyi időt fog-

lalkozik egy átlagos szülő gyereké-
vel naponta? – lőtte csípőből a kér-
dést Kurdics. Tíz percre tippeltem, 
amivel közel jártam ugyan, de nem 
találtam el. A felmérések szerint 
alig hét percet beszélgetnek ka-
maszkorú csemetéikkel a rohanó 
szülők, és akkor is az ettél-e?, vet-
tél-e tisztát? stílusú rutindialógu-
sok hangzanak el. A gyerekek élet-
szemléletét, értékrendszerét így jó 
esetben az iskola, rosszabb esetben 
a tévéből, internetről szűrő nélkül 
áradó információk alakítják a ka-
maszkor lázadásokkal tele idősza-
ka alatt, amikor unalmasnak tűnik 
a tiltásokkal teli, otthoni „sóder”. 
A drogfogyasztás útjában komoly 

akadályt jelentene, ha a szülők 
napi odafigyeléssel, beszélgetések-
kel ténylegesen nevelnék a gyere-
ket. Így feltűnne az is, ha gyengül 
a teljesítménye, tágak a pupillái, 
vagy furcsa dolgokat tart magá-
nál, egyszóval mindazok a jelek, 
amelyeket szülőként észre kellene 
venni addig, amíg nem késő.

A beszélgetésen szó esett a hol-
land példáról is, ahol legalizálták a 
könnyűdrogok használatát. „Min-
den jel arra utal, hogy visszakozná-
nak, néhány határ menti település 
helyi önkormányzata például máris 
betiltotta a kábítószereket forgalma-
zó létesítményeket, nem volt ínyükre, 
hogy a fél világ náluk akar drogozni. 
Egy olyan jogszabály-tervezetet is 
fontolóra vettek, amely tiltaná a kül-
földiek kiszolgálását. Lesz-e belőle 
valami, vagy mennyire lehet majd 
betartatni, az a jövő titka, egyelőre 
az érezhető, hogy visszakoznának a 
legalizált drogforgalmat illetően” – 
vázolta a rendőrtiszt.

Szesz vagy a fű?
Igyekeztünk utánajárni, meny-

nyi lehet az igazságtartalma annak, 

hogy a marihuánás cigaretta, a „fű” 
kevésbé veszélyes, mint az alkohol. 
„Ez természetesen nem igaz, de a 
nagyobb baj, hogy a társadalom 
az ivást hajlamos elfogadni. Egy ti-
zennégy éves lányt vittek kórházba 
a mentők kómában, és valósággal 
felsóhajtott a közvélemény, hogy 
„csak” ivott, nem kábítószer okozta 
a rosszullétét. Pedig a fiatalkorú-
ak szeszfogyasztása éppen akkora 
gond, mint a füvezés. Az előbbi 
felvetés, amelyet a drogdílerek elő-
szeretettel hangsúlyoznak a fiatalok 
meggyőzésére, hogy a fű kisebb 
rossz, mint a szesz, már csak azért 
sem igaz, mert én még nem talál-
koztam olyan narkóssal, aki azzal 
kezdte volna, hogy heroint fecsken-
dezett a vénáiba. Legtöbbször egy 
„laza” füvezéssel indult a dolog. Az 
elsővel, mert megtörténhet, hogy 
elszív kíváncsiságból egy marihu-
ánás cigarettát, és soha többé nem 
próbálkozik, amihez csak gratu-
lálnék, de sajnos legtöbbször az 
elsőt követi a második, és beindul 
az ördögkerék, amelyet nem lehet 
megállítani, legalábbis ezt mutatja a 
tapasztalat” – elemezte Kurdics.

A nyugalmazott rendőrtiszt 
kifejtette, véleménye szerint a tu-
datosítás, a valós helyzetkép, a vár-
ható következmények ismertetése 
az egyetlen járható út a drogok 
visszaszorításának terén. „Amint 
lefüleltünk egy kábítószerrel keres-
kedő csoportot, azonnal két másik 
ugrott a helyére. Ez így lesz mind-
addig, amíg az alvilágban a legna-
gyobb pénzek világszerte a drog-, 
a fegyver-, a szervkereskedelemből, 
illetve a prostitúcióból származnak. 
Az egyetlen célravezető módszer, 
ha tudatosítással sikerül meggyőzni 
elsősorban a fiatalokat, akik vissza-
utasítják a kábítószereket, és csök-
ken a potenciális fogyasztók száma” 
– fogalmazott. 

 előadásait Csíkszeredában ma 
12 órától a diákok, illetve 17 órától 
a szülők tekinthetik meg a Szak-
szervezetek Művelődési Házának 
nagytermében.
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Körkép
csík

Hihetetlen, hogy milyen összefüggésekben lesz közbe-
szédtéma a román–magyar kérdés: a minap Giurgiuban 
egy szerencsétlen kimenetelű kocsmai verekedés nyomán el-
hunyt egy amerikai sportoló, s rögtön felidézték a hírekben 
a hasonló körülmények között Magyarországon elhalálo-
zott román sportoló esetét. Ha még emlékszünk, a magyar 
intolerancia, románellenesség számlájára írták akkoriban 
sokan a tragikus esetet. Most viszont nincs kire, mire kenni 
a dolgot, s jön a szégyenkezés, a történések összehasonlítá-
sa, s jön a bezzegelés. Bezzeg a magyarok példát statuáltak 
azzal, hogy életfogytiglanit kapott a sportoló gyilkosa, bez-
zeg példásan jártak el – holott akkoriban éppen a magyar 
hatóságok tehetetlensége miatt bezzegeltek, túl lassúnak 
ítélve az eljárást.

A giurgiui tragikus eset kapcsán a tegnapi hírekben fel-
merült a helyi sürgősségi kórház felszereltségének, orvosi szak-
személyzettel való ellátottságának kérdése is, az – egyébként 
magyar, holott ez a történések szempontjából nem releváns – 

egészségügyi miniszter vizsgálatot rendelt el, kiderítendő, meg-
felelő ellátást kapott-e az amerikai sportoló.

Kíváncsi vagyok, hasonlóképpen jártak volna-e el, ha nem 
egy sportoló, nem egy amerikai állampolgár az áldozat?

Az eset rávilágít az egészségügy tarthatatlan helyzetére: 
személyzethiány, megfelelő felszerelések hiánya. Ugyanakkor 
rávilágít a közbeszédben tükröződő társadalmi értékválságra: 
meggyőződésem, ha nem egy külföldi, s ráadásul nem sporto-
ló az áldozat, nem lett volna ekkora ügy belőle. Viszont nem 

hallottam senkit feltenni a kérdést, hogy mit kerestek a sporto-
lók egy rossz hírűnek mondott lokálban? Ha már példaképnek 
állítják elénk, gyermekeink elé a sportolókat, akkor miért nem 
várják el tőlük, hogy akként is viselkedjenek? Azaz ne kocsmá-
ban ünnepeljék a csapat győzelmét, s ne keveredjenek dopping-, 
illetve drogbotrányba.

A téma elhomályosít egy másik – talán fontosabb – témát, 
azt, hogy a korrupcióellenes ügyészség vádat emelt a legfelsőbb 
bíróság és semmítőszék két bírája ellen. A két főbírót azzal vádol-
ják, hogy különböző figyelmességeket fogadott el egy ügyvédtől és 
egy üzletembertől: repülőjegyek árát, ingyenes lakáshasználatot 
Párizsban, s a lista folytatódik. Vagy elsikkad az üzemanyag el-
tulajdonításával gyanúsított medgyesi tűzoltótisztek esete is. Kí-
váncsi vagyok a fejleményekre, arra, hogy mikor születik döntés 
az ügyben, s az milyen lesz?

Bezzeg!

Bezzegelés helyett
 NézőpoNt n Sarány István
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Elmondom, mi leszel, ha drogozol!

Kurdics Mihály nyugalmazott rendőr-alezredes gyergyói gyerekeknek tartott tegnap előadást. Tudja, miről beszél fotó: balázs katalin
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