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Új tanév régi és új veszélyek
Drogprevenciós program Somogyban
A Rendőrség 2014 őszén új drogprevenciós programot indított a fiatalkorúak
kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében, amely kezdeményezésben
kiemelten számít a szülők együttműködésére. A program célja a gyermeket nevelő
szülő segítése, az, hogy a fiatalok családtagjai közvetlen tájékoztatást kapjanak a
kábítószer-fogyasztásról. A kezdeményezés a szülők megelőzésben betöltött
szerepét hangsúlyozza.
A tanácsadókkal való kapcsolatfelvétel során tájékoztatást kaphat a szülő a
manapság a fiatalok körében elterjedt és az általuk fogyasztott drogokról, továbbá
arról, hogy hova fordulhatnak segítségért. A szülők bizalommal fordulhatnak
hozzájuk kérdéseikkel a fórumokon, de akár telefonon keresztül és fogadóórákon is
feltehetik kérdéseiket. E-mailben is kérhetnek kollégáinktól tanácsot, felvilágosítást
és segítséget.
Közös célunk gyermekeink védelme, hiszen ők a jövő. Bízunk abban, hogy meg
tudjuk előzni, segíteni és együtt építeni jövőjüket.
Somogy megyében a Kaposvári, Marcali, Fonyódi, Siófoki, Nagyatádi és a Barcsi
Rendőrkapitányságokon elérhetők a program helyi közvetítői, akik a széles körű
tájékoztatás érdekében elektronikus üzenetben, előadásokon, fórumokon,
fogadóórán, illetve telefonos ügyelet útján segítik tanácsokkal, információkkal az őket
felkereső szülőket.
Megye szerte a városi kapitányságokkal karöltve segítjük a szülőket gyermekük
megóvásában.
Drogprevenciós tanácsadók:
Volner Zsuzsanna r.alezredes
Szolgálati hely: Kaposvár Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály
Telefonszám: 06-82-502-700/ 2517 mellék
E-mail cím: drogprevencio.kaposvarrk@somogy.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap 3. péntekén 9:00-10:00 óráig
Kaposvár Rendőrkapitányság 209. sz. irodája
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 1. és 3. péntekén 9:00-10:00 óráig

Balogh Miklósné r.őrgy.
Szolgálati hely: Siófok Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06-20-224-3352
E-mail cím: drogprevencio.siofokrk@somogy.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: Minden hónap első csütörtök 17.00-18.00 óra közötti időben
Siófok Rk VI/610
Telefonos ügyelet ideje: Minden páros hét szerda, 18.00-19.00 óra
Horváth Gyula r. alezredes
Szolgálati hely: Fonyód Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály
Telefonszám: 85-560-990/5350 mellék
E-mail cím: drogprevencio.fonyodrk@somogy.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első keddjén 1030-1130 Bacsák György Szakképző
Intézet,
Fonyód, Béke u.1.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 2. és 3. keddje 10.30-11.30
Fábos Edit r.fhdgy.
Szolgálati hely: Marcali Rendőrkapitányság
Telefonszám: 85/515-150/5676 mellék
E-mail cím: drogprevencio.marcalirk@somogy.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap 2. szerdája 17:00-18:00 óra
Kulturális Korzó kis előadóterme
Telefonos ügyelet ideje: páratlan hetek szerdáján 10:00-11:00 óra
Volner Zsuzsanna r.alezredes
Szolgálati hely: Kaposvár Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály
Telefonszám: 06-82-502-700/ 2517 mellék
E-mail cím: drogprevencio.kaposvarrk@somogy.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap 3. péntekén 9:00-10:00 óráig
Kaposvár Rendőrkapitányság 209. sz. irodája
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap 1. és 3. péntekén 9:00-10:00 óráig
Szabó László r.alezredes
Szolgálati hely: Barcs Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály
Telefonszám: 06-20-226-1292
E-mail cím: drogprevencio.barcsrk@somogy.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: a hónap 1. hétfőjén 17:00-18:00 óráig
Barcs, Móricz Zsigmond Művelődési Ház fsz. tanterem
Telefonos ügyelet ideje: a páratlan hetek keddjén 18:00-19:00 óráig
Polgár László r.fhdgy
Szolgálati hely: Nagyatád Rendőrkapitányság
Telefonszám: 82/553-210
E-mail cím: drogprevencio.nagyatadrk@somogy.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap utolsó szerdáján 14:00-15:00 óráig
Telefonos ügyelet ideje: minden páros hét szerdája 15:00-16:00 óráig

