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KAB-KEF-13-13989 azonosító számú Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok működési feltételeinek biztosítása pályázat megvalósulásának
beszámolója.
Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
A Nemzeti Család-, és Szociálpolitikai Intézet pályázati kiírása, mely az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg, a Tiszavasvári Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum 330.000 Ft-ot nyert.
A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum három év szünet után, 2013. 12. 09.-én
tartotta meg „újra” alakuló ülését. Indoka az újrakezdéshez a Tiszavasváriban széles
körben terjedő legálisan beszerezhető drogok használata volt. Arra a következtetésre jutott
a Tiszavasvári KEF, hogy a jellemzően egyre fiatalabb korosztályt érintő drogprobléma
oka az ismeretek, információk hiánya a fiatalok és az őket nevelő szülők körében. A
helyzet súlyosságát csak sejtette a KEF, ami később sajnálatos módon nyilvánvalóvá vált.

I. Tiszavasvári város Drogstragiájának elkészítése.
I. /a. Felmérni a Tiszavasváriban élő fiatalok droghasználatát.
A helyi drogstratégia aktualizálásához.
Az általunk várt eredmény eléréshez hét kérdéskör köré csoportosítottuk a felmérést.
- Felmérni a drogfogyasztási szokásokat.
- Képet kapni arról milyen típusú drogokat használnak.
- A mért populáció hány százaléka próbálta már ki, illetve hány százalék fogyasztja
rendszeresen.
- A lehetséges dílerek feltérképezése.
- Van-e ismeretük a drog szervezetre gyakorolt hatásairól?
- Tudják-e, hogy probléma esetén kit, kiket kereshetnek meg?
- Milyen alternatívák lennének bevezethetők a szabadidő hasznos eltöltésére.
Ehhez kérdőíves felmérést képzeltünk el. 1127 fő töltötte ki a az általános iskolai
korosztály felső tagozatosai és a középiskolai korosztály körében. Nagy segítséget
kaptunk a Tiszavasvári KEF tagoktól. A kérdőíveket a Gyermekjóléti Szolgálat állította
össze és három általános iskola, illetve a két középiskola munkatársai osztották szét a
diákok között. Az iskolák képviselői két héten belül kitöltették a dokumentumokat a
fiatalokkal.
Eredményét felhasználtuk arra, hogy a helyi oktatási intézmények erősségeit,
gyengeségeit felmérjük.
A felméréshez készített kérdőív a mellékelt dokumentumokban csatolva.

I./ b. A KEF tagok által képviselt intézmények drog-prevenciós
feladatellátás, erősségek, gyengeségek. A helyi drogstratégia
aktualizálásához 2014. 06. 10., és a KEF éves munkatervének
elkészítéséhez. 2014. 03. 29.
A Tiszavasvári KEF tagjai Tiszavasvári város közintézményeit képviselik. Felmértük
jelenlegi helyzetüket a megelőzés területén. Eszközeik, lehetőségeik, erősségeik, és a
lehetséges veszélyek tekintetében. Minden intézmény, írásban nyújtotta be elkészült
dokumentumát.
Célunk a felmérés mellett Tiszavasvári Város Drogstratégiájának elkészülése volt. Ehhez
a jelenleg 18 tagból álló Tiszavasvári KEF intézményeinek megismerésére,
feladatellátására és feladatvállalására voltunk kíváncsiak.
A KEF tagok számára kiküldött
feladatellátásukat kívántuk felmérni:

egyik

dokumentum,

mellyel

munkájukat,

Elemzés.
Tiszavasvári Város Drogstratégiájának elkészítéséhez.
Intézményükben, szolgáltatási területükön a gyermekeket, fiatalok érintő tapasztalatok
elemzése.
I. Helyzetelemzés a prevenció területén:
1. Elnyert pályázatok, a drogmegelőzésre célzottan.
2. Intézményükben, szolgáltatási területükön egészségfejlesztő programok felsorolása, az
igénybevevők számszerű rögzítésével, a programra fordított összeg megnevezésével.
II. Helyzetelemzés:
1. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő családok aránya.
2. Droghasználattal érintett diákok, fiatalok:
Számszerű konkrét adatok közlése, amennyiben van ilyen információ.
Vélelmezett számadatok, a lehetséges droghasználókról.
III.Az intézmény erőforrásainak elemzése a diákok droghasználatával kapcsolatban.
Személyi, tárgyi feltételek, tervek és lehetőségek, feltételezhető és valós veszélyek.

-

Erősségek
Az intézmény erőforrásai:
- Személyi és tárgyi feltételek.
Nevezett területen, képzett személyi
feltételek.
Lehetőségek

Gyengeségek
Lehetséges, számba vehető hátrányok:
- A diákok,
- a szakemberek (létszám?)
szemszögéből.
- Anyagi, eszközhiány, stb.
Veszélyek

IV. Az intézmény, szolgáltatási terület rövid és hosszú távú céljai, a drogprobléma
megoldására irányuló javaslatai:
V. Javaslatok intézményi, városi programokra.
VI. Javaslatok az együttműködésre a városi droghelyzet javítására.

A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Éves munkaterve 2014. 02. 03.dátummal
elkészült. A munkaterv csatoltan a dokumentumokban. A terv 2014. 12. 31.-ig rögzíti a
KEF munkáját.
A Tiszavasvári KEF Éve munkaterve a mellékelt dokumentumokban csatolva.

I. /c. Tiszavasvári Város Drogstratégiájának elkészítése. 2014.
05. 30., Nyomdai munka: 2014. 06, 10.
A kérdőíves felmérés és a KEF tagok írásos beszámolói alapján a Tiszavasvári Város
Drogstratégiájának előkészítése, a dokumentum tartalmi elemeinek kidolgozása valósult
meg. A drogstratégia célja a városi drogprobléma kezelése. Azon fórumok megkeresése,
akik támogatást, segítséget tudnak nyújtani a megelőzésben, a szülők megszólításában, és
kezelésben.
Tiszavasvári Város Drogstratégiája és a Drogmegelőzést célzó szórólap a mellékelt
dokumentumokban csatolva.

II.

Rendszeres megbeszélés a KEF tagjai részére. 2014. 06.
30.

Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2013. 12. 09.-én tartotta három év szünet
után az első megbeszélését, amelyet alakuló ülésnek nevezhetünk. A program szervezése
nem okozott nehézséget, a tagok szép számmal képviselték intézményeiket.
Megállapodtunk abban, hogy az együttműködést újra elevenítjük és a továbbiakban együtt
dolgozunk a városi droghelyzet megoldása érdekében.
Erről a megbeszélésről sajnálatos módon nem készült fénykép, de a tagok részéről történt
szándéknyilatkozat bekerült a jegyzőkönyvbe, melyet minden jelenlévő aláírásával
hitelesített.

2014. 01. 22.
Tiszavasvári város Polgármestere Dr. Fülöp Erik, a Tiszavasvári Járási Hivatal
vezetője Dr. Hosszú József, a Tiszavasvári KEF elnöke Nácsáné Dr. Kalán Eszter
Hajnalka, és a KEF tagok.

2014. 02. 24.

KEF megbeszélés

2014. 03. 17.
KEF megbeszélés

2014. 05.26.

KEF megbeszélés

2014. 06. 17.
KEF megbeszélés
(A Tiszavasvári KEF megbeszéléseinek feljegyzése, a jelenléti ívek, meghívók egy
példánya a mellékelt dokumentumokban csatolva.)

III. Tiszavasvári Város Cselekvési Tervének elkészítése. 2014.
05. 30.
1. Szülők felvilágosítása a kábítószer-használat veszélyeiről.
2. Prevenciós célzatú előadások, programok a diákközösségek részére.
3. Oktatási intézmények egyéb tevékenységei a kábítószer-prevenció és kábítószerhasználat terén:
4. Egészségügyi ellátások, lehetőségek biztosítása.
5. Média fokozottabb szerepvállalása a kábítószer-használat megelőzésében, a
kábítószer-használatának, mint problémának a rendszeres kommunikálása,
ismeretbővítés közvetítése.
6. A Tiszavasvári KEF feladatai.
A cselekvési terv valamennyi helyi, a kábítószer-probléma megoldása területén tevékenykedő
emberi, szakemberi erőforrást és minden elérhető fórumot bevon a cselekvési koncepcióba.
1. Szülők felvilágosítása, tájékoztatása a kábítószer-használat veszélyeiről:

a.) A KAB-ME-14-C pályázat tervezete alapján az oktatási intézmények által minden
tanév január hónapjában megvalósuló összevont szülői értekezletek alkalmával a
szülők felvilágosítása a cél. Előadások tartása három csoportban, valamennyi oktatási
intézményben.
- A kábítószer-használat következményei – Tiszavasvári Rendőrkapitányság.
- A kábítószer-használat egészségügyi következményei – TISZEK – Védőnői Szolgálat.
- A kábítószer-használat lelki okai, következményei. Mire figyeljen a szülő? – Nagyné
Lakatos Éva – iskolapszichológus.
A program megvalósulásának időpontja: 2015. január-február hónap.
-

„Humorral a drog ellen” – Szabó Anita és Ayala előadása. A célközönség az oktatási
intézmények szülői munkaközösségének tagjai, szülők, diákok. Dupla előadás a
Találkozások Háza nagytermében.

b.) Munkacsoportok létrehozása szülői közösségekből. Olyan szülők megszólítása, akik
érintetté váltak családtagjuk kábítószer-problémája kapcsán. A szülői munkacsoportok
munkájában szakemberek is részt vesznek.
1. Családi környezet – szülők, pszichológus, gyermekvédelmi szakemberek,
védőnők, egyházak.
2. Lakókörnyezet – szülők, családorvosok, védőnők, gyógyszerészek, egyházak, civil
és társadalmi szervezetek képviselői.
3. Szabadidő eltöltésének környezete – szülők, művelődési- és ifjúsági ház, könyvtár,
sport, szórakozó helyek.
4. Iskolai környezet – szülők, óvoda, általános iskola, középiskola, gyermekvédelmi
feladatokat ellátó pedagógusok.
A program megvalósulásának időpontja: 2015. május 30.
c.) Megelőzés a családban. „Szülők iskolája” létrehozása, mely gyakorlatra összpontosító,
valóság közeli módszerekre épül.
A program megvalósulásának időpontja: 2015. május 30.
2. Prevenciós célzatú előadások, programok, tréningek a diákközösség részére
a.) A már működő programok, előadások, előadássorozatok folytatása: egészségnap, az
oktatási intézmények egészségnevelő programjai, drog-prevenció előadások a
polgárőrség és a rendőrség bevonásával, sport programok és versenyek, táncoktatás,
kortárssegítők képzése, művészeti képzések.
b.) Az oktatási intézmények a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat részt
vettek az Egészséged testben, lélekben című drog-prevenciós képzésen. Az „Én kép
korrekció” az önismeret erősítésére szolgáló tréning képzésén részt vett 5 fő. Az
önismereti és a drog-prevenciós tréningek bevezetése a középiskolai oktatási
intézmények 9. osztályába lépő diákok körében.
c.) Korábban kábítószer-problémával küzdő fiatal meghívása a diákcsoportokba.
d.) Évente megrendezésre kerül oktatási intézményenként a Kábítószer-ellenes Világnap.

A program megvalósulásának időpontja: 2015. május 30.
3. Oktatási intézmények egyéb tevékenységei a kábítószer-prevenció, és kábítószerhasználat terén
a.) Minden oktatási intézmény saját szintjén az iskolában megjelenő drogproblémák
kezelésének protokollját elkészíti.
b.) Évente készül felmérés az oktatási intézmények diákjai körében a kábítószerhasználatról. Gyengeségek, erősségek felmérése, lehetséges megoldások tervezése.
c.) Speciális szülői értekezletek tartása.
d.) Kortárssegítők bevonása az iskolai prevencióba.
e.) Plakátok, ismertető anyagok kihelyezése a támogató intézmények, szolgálatok
elérhetőségéről.
A program megvalósulásának időpontja: 2015. május 30.
4. Egészségügyi ellátások, lehetőségek biztosítása
A program megvalósulásának időpontja: 2015. május 30.
5. Média fokozottabb szerepvállalása a kábítószer-használat megelőzésében, a
kábítószer-használatának, mint problémának a rendszeres kommunikálása,
ismeretbővítés
a.) Riportok, előadások közvetítése a Tiszavasvári Városi Televízióban.
- Riport a Nyíregyházi Drogambulancia szakembereivel.
- Riport készítése a Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézmény
vezetőjével és az ott élő szenvedélybetegekkel.
- Riport készítése a Forrás Mentálhigiénés Központjának vezetőjével és az ott élő
szenvedélybetegekkel.
- Riportsorozat az egészségügyben dolgozó szakemberekkel.
- Riportsorozat Tiszavasvári Rendőrkapitányával és a Tiszavasvári KEF elnökével.
b.) Rendszeres televíziós beszámoló a Tiszavasvári KEF megbeszéléseiről.
- Tájékoztató a helyi Drog-prevenciós programokról.
- Szoros együttműködés a Tiszavasvári KEF intézményeivel.
A program megvalósulásának időpontja: 2015. május 30.
6. A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
-

Évente legalább 6 alkalommal megbeszélés tartása.
Tanulmányút szervezése a KEF szakemberei számára a Fordulópont
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménybe (Nagyhegyes).
Tanulmányút szervezése a KEF szakemberei részére a Forrás Mentálhigiénés
Központjába (Debrecen).

A program megvalósulásának időpontja: 2015. június 30.

NYÍLT NAP – 2014. november
A Nyílt nap keretein belül a következő programok valósulnak meg
-

Egész napos programelem:
A Tiszavasvári KEF tagjainak intézményeinek bemutatkozása saját standokon.
Mottója: Feladataik, lehetséges eszközeik bemutatása a kábítószer használat
megelőzésére, a kábítószer használat visszaszorítására, lehetséges eszközeik a
segítségnyújtásra.

-

„Az élet labirintusa”:
A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum „Az élet labirintusa” címmel szeretne
egy olyan labirintust építeni, diákok bevonásával, amely kellően, építve a vizuális
hatásra, szemlélteti a kábítószer használatának következményeit, illetve segítséget
nyújt alternatívák megismerésében. A labirintus 7 szobából áll. Az élet kezdetétől, a
kisgyermekkorban lelki folyamatokat ért sérelmekkel való szembesítés után a harag és
düh, a kamaszkorban a fiatalt érő hatások befolyása választás elé állít. A kábítószer
használata sem kell, hogy véglegesen meghatározza a fiatal életét, még kérhet és
kaphat segítséget. Ennek lehetőségeit kínáljuk, ezt szeretnénk megmutatni az oda
látogató diákoknak.

„Az élet labirintusa” projekt megvalósulásának időpontja 2014 november hónap.
Terveink szerint szeretnénk utaztatni a labirintust, amennyiben arra Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok, oktatási intézmények igényt tartanak. „Az élet labirintusa” által
közvetített üzeneteket szükség szerint aktualizáljuk. Ennek a programnak a végét
nem határozzuk meg. Függ az igénytől, illetve szeretnénk, lehetőség szerint, minden
évben a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium aulájában kiállítani.
A helyi stratégiához kapcsolódó Cselekvési terv a mellékelt dokumentumokban
csatolva.

IV. A Tiszavasvári KEF tagok ismereteinek, tapasztalatainak
bővítése. Szakmai tanulmányút. 2014. 04. 28.
A tervezett tanulmányút, a pályázat beadásakor Budapesten elhelyezkedő Drogrehabilitációs intézmény munkájának megismerése volt. A tervezett költségvetésben
60.000 Ft-ot különítettünk el a tanulmányút megvalósítására. Terveink szerint a TISZEK
mikrobuszával 8 fő vett volna részt az intézménylátogatáson. A KEF tagok azonban
fokozott érdeklődést mutattak a programmal kapcsolatban. Ezért módosítottuk az előzetes
tervet. Végül a Debreceni Forrás Mentálhigiénés Központban és a Nagyhegyesi
Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében tettük látogatást.
Két intézmény látogatását valósítottuk meg 2014. április 28.-án Debrecenben, ahol a
Forrás Mentálhigiénés Központot, illetve a Nagyhegyesi Fordulópont Szenvedélybetegek
Rehabilitációs Intézményét 24 fő ismerhette meg.
A Forrás Lelki Segítők Egyesületének elnöke, aki a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum elnökségét is ellátja, Berényi András tájékoztatást nyújtott az intézményrendszer
feladatellátásáról és KEF működéséről.

A Forrás Mentálhigiénés Központ feladatait tekintve Családsegítő Szolgáltatás,
Pszichiátriai Közösségi Ellátás, Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, Szenvedélybetegek
Közösségi Ellátása, Alacsonyküszöbű Ellátás. Az Alacsonyküszöbű Ellátáson belül a
„Mozgó-Társ” Elérő és motivációs szolgáltatást feladatellátását mutatta be csoportunknak
a képviselő. Ebben a programban részben a kiképzett kortárssegítők a hallgatók számára
szervezett szabadidős programokon információs standot működtetnek. Zenés, táncos
szórakozóhelyeken, ahol fiatalok nagyobb csoportja van jelen egyidejűleg, nyújt
szolgáltatást a felmerülő, elsősorban közérzeti, pszichológiai problémák megfelelő
kezelése.
Melyek lehetnek: - személyes konzultációs, - információ adás, - ismertető anyagok
eljuttatása, - vitaminok biztosítása, - figyelem felhívása a biztonságos szórakozóhely által
nyújtott szolgáltatásokra (folyadék biztosítása, hűtőszoba), - elsősegélynyújtás.
A „Mozgó társ” célja elsősorban a táncos szórakozóhelyeken történő illegális
drogkereskedelem megakadályozása, olyan körülmények kialakítása, amelyek leginkább
biztosítani képesek a fiatalok lehetőség szerint drogmentes, veszélyek nélküli
szórakozását. Ennek biztosítására hozták létre programjukat, mely igen sokrétű s ehhez
kevés a hely a bemutatáshoz újságunkban.
A Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézmény vezetője Batizi Ildikó
tájékoztatást nyújtott a bentlakásos intézmény életéről. A 10 férőhelyes rehabilitációs
intézmény, amely az Észak-alföldi régióban önként jelentkező szenvedélybeteg férfiak
számára nyújt ellátást. A terápiás program 1 éves, a 12 hónap három fő fázisra oszlik:
izolációs szakasz, terápiás szakasz, kiléptető fázis, a lakhatást 3 évig tudják biztosítani a
bentlakók számára. A bekerülés feltétele az absztinencia. A csoport megismerhette három
ellátott életét, aki önkéntesen vállalták a személyes találkozást. Szabolcs, Elek és Lóránt
– nevezzük őket így a titoktartási jog tiszteletben tartása okán – elmondta élete történet a
csoportunk tagjainak.
Nagyhegyes 7 km-re található Debrecentől, nyugodt, csendes nyugodt környezetben. A
bentlakók napirendje szerint a délelőtti órákban kerti munkát, ház körüli munkát és
lakókörnyezet tisztán tartását végzi. Délutánonként terápiás-, sport és szabadidős
foglalkozásokon vesznek részt.
A magas színvonalú szakmai tevékenység továbbá a lakók önkéntes ugyanakkor
együttműködő magatartásának következtében nagy esély van a gyógyult
szenvedélybetegek továbblépésére. A szakmai team tagjai: orvos, pszichiáter, szociálisés mentálhigiénés munkatárs, illetve felépült szenvedélybetegek. A rehabilitációs
programban nagy szerepet kapnak az önkéntesek és önsegítő csoportok tagjai.
A programon résztvevő KEF tagok tapasztalatszerzése volt a cél. Ehhez a Tiszavasvári
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakembereinek együttműködése, együttgondolkodása
elengedhetetlen. A dokumentum elkészítéséhez elvégeztük helyi szinten a probléma
felmérését, ez a tanulmányút pedig olyan információkkal gazdagította a résztvevőket,
amely túlmutat városunk határain. Beleláthattunk egy több, mit 200.000 lakosú város
által biztosított ellátások közül két olyan szolgáltatásba, mely a gondolatébresztés mellett
ötletekkel szolgál a programlehetőségek skáláján.
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Összegezve:
A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a pályázati program ideje alatt egy
alkalommal kért szakmai programjával kapcsolatosan módosítást. A programok mindegyike
megvalósult, a vállalt feladatokat a Tiszavasvári KEF elvégezte.
A tanulmányút nagy érdeklődést tartott számot, ezért a tervezett összegből egy közelebbi utat
választottunk. Ennek eredményeként nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Debreceni
KEF munkatársaival, és az intézménylátogatást is két helyen sikerült megvalósítani
Debrecenben, amelyből a KEF tagok tapasztalata a kábítószer problémával küzdő emberek
rehabilitációjának megismerése, illetve a megelőzés „Mozgó Társ” által alkalmazott
technikák voltak.
A Tiszavasvári Város Drogstratégiájának elkészítése minden KEF tag számára fontos,
elsődleges feladat volt. A felmérések során aktív közreműködésük nélkül nem sikerült volna a
dokumentumot elkészíteni. Kérdőíveink kitöltetésében Tiszavasvári mind az öt oktatási
intézménye aktívan részt vett. A lehetőségeink, eszközeink feltérképezésében hiteles
információkkal látták el a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot egészségnevelési
programjaikkal, nehézségeikkel, és egyéb eszközeikkel való ellátottságukat őszintén tárták
fel. A problémák felmérése és az intézmények eszköztára alapján készült el a Tiszavasvári
Városi Drogstratégia.
Az Éves munkaterv és a Cselekvési terv a felmérések során körvonalazódott. A problémákat
minden lehetséges alkalommal megtárgyaltuk a megbeszéléseken.
Adminisztratív munkatársunk, Aleváné Siteri Éva, Tiszavasvári város Önkormányzatának
alkalmazottja. Egy személyben adminisztratív munkatársunk és ő városunk újságjának, a
Tiszavasvári Hírmondónak a szerkesztője. Tapasztalata jótékony hatással volt a közös
munkára. Többször megjelentetett cikket a KEF programjairól.
A Tiszavasvári Városi Televízió több alkalommal készített riportot, illetve felvételt készített a
Nagyhegyesi Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében. Ezeket a
felvételeket mellékelten küldjük. A készült riportok és újságcikkek a mellékelt
dokumentumok között csatolva.
A legnagyobb pozitívumok között említhetjük a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum együttműködését. Olyan módon éledt újjá a program során, melyet példaként
értékelhetünk. A megbeszéléseken való részvétel, az aktivitás az együtt munkálkodás során,
ha költőiek akarunk lenni hamvaiból éledt újjá. A lelkesedés, a kért részmunka feladatok
időbeni megküldése példa értékű. Mondhatjuk, hogy a tagok egyre sürgetőbbnek érzik a
Tiszavasváriban egyre növekvő kábítószer használat problémáját, de azt gondolom a tenni
akarás a megelőzés, a megoldás terén olyan munkatársak jelenlétét mutatja a KEF-ben, akik
lelkesedését nem lesz „könnyű” letörni. Remélhetőleg nem is áll senki érdekében.
Köszönetet szeretnénk mondani azért az anyagi segítségért, amelyet kaptunk a Tiszavasvári
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítására. A Nemzeti Család-, és

Szociálpolitikai Intézetnek és az Emberi Erőforrások Minisztériumának hálásak vagyunk,
amiért segítségükkel Tiszavasváriban újra indult a KEF működése.
Tiszavasvári, 2014. július 9.

Nácsáné Dr. Kalán Eszer Hajnalka
Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
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