SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sopron 2022.07.25.
10 ÉVES LETT A SOPRONI NA CSOPORT
AKÁR FOLYAMATOS, 34 ÉV DROGOKTÓL MENTES TISZTASÁGI-ÉV IS LEHETSÉGES!
74 tiszta, felépülő függő találkozott 2022.06.11-én, szombaton Sopronban, hogy
megoszthassák egymással tapasztalatainkat és reményüket a minden drogtól mentes, tiszta
életük kapcsán. Egyénileg és terápiás intézményekből, Magyarország minden részéről, valamint
Szlovákiából és Ausztriából is érkeztek résztvevők.
A soproni NA csoport fennállásának 10 éves születésnapját ünnepelte, ezzel is megmutatva,
hogy a felépülő drogfüggők az NA-ban folyamatos, megbízható és kitartó szolgálatot végeznek.
A résztvevők tiszta ideje összeadva 150.336 nap, amely összesen 441 drogoktól mentes, tiszta
évet jelent. Az ünnepi gyűlésen megjelent tagok között volt, akik új és a 21. napnál jár, de akadt
olyan is, aki immáron 34 éve, folyamatosan tiszta.
Az NA felépülő függő nők és férfiak nonprofit közössége, akik a társadalom felelős és produktív
tagjaiként ugyanúgy értéket képviselnek és nyújtanak a magyar gazdaság számára, mint a
társadalom nem függő tagjai . Ahogy valamennyi NA gyűlésen, a tagok az évfordulós
összejövetelen is megosztották egymással tapasztalataikat, amellyel számtalan különféle
módon támogatják egymást. Céljuk nem csupán az, hogy tiszták maradhassanak, de az is, hogy
minél előbb és minél magasabb minőségben illeszkedhessenek vissza a társadalomba, vagy ha
ez már megtörtént, akkor minél hasznosabb és értékesebb tagjai legyenek annak. Az NA
közösségen belül nyújtott szolgálatok által tagok egyénileg és közösségként egyaránt fejlődnek,
ami pozitív hatással van közvetlen környezetükre és a társadalmunkra egyaránt. . Az ünnepség
kapcsán a közösség tagjai összesen 1.102.748 Ft értéket generáltak a magyar gazdaság számára
a terembérlet, az utazási költségek és az étkezés igénybevételével.
Az esemény helyszínét a Soproni Egyetemi Ifjúsági Ház Egyesülete biztosította.
Az NA (Narcotics Anonymous) egy világszerte működő anonim önsegítő szervezet drogfüggők
számára. A Narcotics Anonymous a minden drogtól való teljes absztinencia programja, felépülő
drogfüggők vagyunk, segítséget nyújtunk egymásnak tisztán maradni. Gyűléseinken bárki részt
vehet, aki úgy érzi, hogy drogproblémája van, hiszen a tagságnak egyetlen feltétele van, a
használat abbahagyásának vágya. A tagság nincs sem korhatárhoz, sem iskolai végzettséghez
kötve.
Az NA története 1953-ban kezdődött az Egyesült Államokban, Kaliforniában. Ma világszerte 143
országban, hetente több mint 76 000 találkozót tartanak.
Az NA magyarországi közössége több városban is működtet csoportokat, Sopronban jelenleg
minden héten kedden 17:30-18:30 óráig.

Előre is köszönjük az NA-ról szóló írását, és kérjük, hogy küldjön nekünk róla egy mintapéldányt
vagy egy linkre való hivatkozást , visszajelzésül !
Kérjük, hogy tartsa tiszteletben tagjaink anonimitását. Tehát nincsenek fotók, nevek vagy
részletek, amelyekből következtetéseket lehetne levonni a résztvevők személyére
vonatkozóan.
Kérem, ne késlekedjen kapcsolatba lépni velünk,
e-mail: pi@nahungary.hu telefon: +36 30 2179031
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