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A szerkesztő (nem) válaszol
Alan Susit megkérdezték egyszer,
hogy mekkora szerep van a társadalomnak a szenvedélybetegségek
kialakulásában. Némi vállvonogatás után azt válaszolta: „Momentán
a társadalommal még nem söröztem, illetve nem tudom, mekkora
melltartót hord.’ Ezek után állítólag
egy társadalomkutatással foglalkozó tömörülésből nem a sör, vagy a
melltartó miatt rúgták ki, hanem
mert azt mondta, hogy „a társadalom fogalmát azok találták ki, akik
így akarnak mások felett hatalmat
gyakorolni. Társadalom pedig egyébként nem létezik.”
Mindez legkevésbé sem zavarta
Alan Susit abban, hogy azt vallja: az
egyén belső világa dinamikusan kivetül az őt körülvevő szociális (és
egyéb) környezeti mezőkre, vektoros hatást gyakorolva rájuk, míg a
társadalom jelenségei pedig visszavetülnek az egyént körülvevő szociális környezeti mezőkön (social environmetal fields by Susi) át. A két
vetület interferálódik, hol erősíti,
hol pedig pont egymást gyengítve,
a vetületek kioltják egymás hatását. Amelyik mezőben egy ilyen interferencia jelentkezik, ott rendszerint oda nem illő jelenséget produkál. Mint a rosszul hangosított koncerteken az ún. fésűszűrő jelenség:
„Ha a rószaszín inges, izzadságszagú csávó mellé állsz, akkor minden
jól szól, de ha a két méterrel odébb
álló fehér pólós, almamellű lány
mellé, akkor meg mindennek Szokol-rádió hangja van, mivel kioltódnak a magas frekvenciájú hanghullámok.” Alan Susi azt mondta,
hogy ezért van az, hogy vannak
bizonyos nehezen magyarázható
jelenségek, mert az eredőjük nem
helyi, hanem kontextuális jellegű,
de az igazi magyarázó elvként megjelenő kontextus pont a hiány. Alan
Susi szerint ezek között a dinami-
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kus vetületek között cirkuláris oksági kapcsolat áll fenn. Alan Susi a
szenvedélybetegségekről ezek után
azt mondta összefoglalásképpen,
hogy „olyan ez, mint egy süket
dokkmunkás lánnyal pettingelni: erős keze van, és hiába ordítasz:
akkor sem hagyja abba, amikor neked már rég nem jó”.
Javasolni Alan Susi az ünneplést
javasolta, mert szerinte „egy nem
túl elborult társaság is jobb, mint a
drogok”. Vitába szállt Eric BerneBerne
nel, aki azt mondta, hogy az emberek jobbak, mint a drogok, mert
szerinte az emberek nem minden
esetben jobbak, sőt, vannak akik
kizsákmányolják, megcsúnyítják, kifosztogatják, vagy meggyilkolják a
többieket.
Alan Susi azt is mondta, hogy „ha
az ember igazán keres, akkor előbb-utóbb talál valakit, akivel a
fokhagymaevés után véletlenül fogmosás nélkül történő családlátogatásról is úgy lehet beszélni, mint a
szakrális dolgokról és a szakrálisokról is úgy, mint a fokhagymaszagú lehelletről”.
Ami pedig az ünnepet illeti:
ez az igazi ünnep.

FARKAS W. ATTILA
felelős szerkesztő
< farkas.attesz@g-mail.com >

A Magyar
Szegénységellenes
Hálózat nyilatkozata
a Szegénység Elleni
Küzdelem Világnapja
alkalmából
Az Egyesült Nemzetek Szervezete
1992-ben nyilvánította október 1717
ét a Szegénység Elleni Küzdelem
Nemzetközi Napjává. A Világnap alkalmából a Magyar Szegénységellenes Hálózat az alábbi nyilatkozatot
teszi:
A globális pénzügyi válság gazdasági és társadalmi hatásai kiszámíthatatlanok. A legújabb értékelések
szerint a válság nem fog a pénzügyi
rendszerekre korlátozódni. Október
15-én egy vezető amerikai szaktekintély úgy látta, hogy a jelenlegi
helyzetből „nem lehet mély recesz-
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beláthatatlanok, de biztosan alkalmasak az emberek egymással szembefordítására, a romákkal szembeni előítéletek erősítésére, a szegények, különösen a
gyermeket nevelő családok helyzetének rontására.

szió és sokak munkahelyvesztése
nélkül kikeveredni. Csak arról beszélhetünk, hogy hogyan enyhíthető a baj, hogyan biztosítható, hogy
a bajba kerülteknek támogatást
adjunk.”
Nagy a valószínűsége annak, hogy
a veszélyek - hitelnyújtási nehézségek, magas kamatok, cégek megrendülése, infláció, munkahelyvesztés, jövedelemcsökkenés, lakásvesztés - a különösen nyitott gazdaságú Magyarországot is érintik
majd.
A Magyar Szegénységellenes Hálózat arra hívja fel a figyelmet, első
elsősősorban
sorban az ország vezetőinek a figyelmét,
gyelmét, hogy az állam beavatkozásai
sai és kárcsökkentése nem korlátozódhat
zódhatnak
hatnak a pénzügyi rendszerre.
Noha rendkívül fontos a bankok,
vállalkozások és az állam működésének védelme, a valódi cél a társadalom talpon maradása. Ehhez
az államnak hathatós védelmet kell
nyújtania azoknak az embereknek,
családoknak, gyermekeknek, akik
a válság következtében az ellehetetlenülés felé sodródnak. Különös
veszély a munkahelyvesztés, a lakásvesztés, a szociális ellátások elértéktelenedése, a közszolgáltatások színvonalromlása. Mindez a türelmetlenség és fajgyűlölet további
erősödésének táptalaja.
Ezek a bajok ma már nem megelőzhetők, csak enyhíthetők. A kárenyhítést a források szűkössége nehezíti. Ennek ellenére az emberek és

a közösség védelme forrásoknak e
célra
célra történő átcsoportosítását kökövete
veteli
teli meg. A Hálózat néhány sürgős lépést javasol:
A szegénység súlyosbodásának
korlátozása a politika határozottabb elköteleződésével.
2008. október 15-én Marseille-ben
kezdte meg munkáját az Európai
szegénységgel foglalkozó kerekasztal, amely összekapcsolódott a Szegénységgel foglalkozó első miniszteri szintű európai értekezlettel. A
tanácskozáson az Európai Unió tagállamainak 19 szociális minisztere
vett részt. A magyar miniszter nem
volt jelen. A tény szimbolikus jelentőségű.

Az Európai Unió a 2010-es évet
a Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai
évének nyilvánította.
A kormányzatnak a lehető legsürgősebben el kell kezdenie az
Évre történő felkészülést.
Ide tartozó lépések az emberhez
méltó, társadalmi összetartozást
biztosító minimális jövedelmi
standardok kidolgozása és fokozatos bevezetése, a humán szolgáltatások színvonalának, az ezekhez való egyenlőbb hozzáférés eszközeinek javítása, a szegénység átörökítését a jelenleginél
hatékonyabban gátló módszerek és
eszközök alkalmazása, a társadalmi és területi szegregáció és gettósodás folyamatának megállítása,
majd megfordítása.
Mindez a szegények létérdeke és
egyben a magyar társadalom további nyugodt együttélésének feltétele.
Budapest, 2008. október 17.

A MAGYAR
AGYAR
SZEGÉNYSÉGELLENES
ZEGÉNYSÉGELLENES
HÁLÓZAT
ÁLÓZAT KOORDINÁCIÓS
OORDINÁCIÓS
TESTÜLETE
ESTÜLETE

A kormányzat sürgősen dolgozzon
ki olyan programot, amely megelőzi
a gyerekes családok lakásvesztését és közszolgáltatásoktól való
megfosztását.
E programra két évtizede szükség
lenne. A családok vészhelyzetbe
kerülésének veszélye, és ezzel a
program sürgőssége azonban ma
minden korábbinál nagyobb.
Az elbizonytalanodó helyzetben a
kormányzat és az Országgyűlés ne
hozzon olyan szociális és munkaerő-piaci intézkedéseket, amelyek
hatása a mai körülmények között
teljesen kiszámíthatatlan.
Jelenleg több olyan jogszabály módosítási javaslat van napirenden,
mint például az „Út a munkához”
törvényjavaslat, amelyek vonzatai
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A KÖZÖSSÉG
KÖZÖSSÉG SZEREPE
SZEREPE
AA FÜGGŐSÉGEK KEZELÉSÉBEN
KEZELÉSÉBEN
A függőség kezelésének számos
módszere, alternatívája van. Ezek
különbséget mutatnak:
• a kezelés hossza (rövid: 3-6
hónapos, hosszú: 6-36 hónapos terápia),
• a terápia intenzitása (bentlakásos, vagy a kliens eredeti környezetében zajló kezelés), vagy
• a terápia metódusa (betegségtudaton alapuló terápia [Minnesota
modell, vallási alapon működő evangelizációs terápia, a függőséget
nem betegségnek tekintő irányzatok] szociális, tanuláselméleti modellek, … stb.) tekintetében.
A kezelés, a rehabilitáció folyamata
egy fókuszra koncentrál, konkrét
hipotézisek, célok és stratégiák jellemzik.
A hosszú évtizedek gyakorlati tapasztalata bebizonyította, hogy függetlenül a választott kezelési módszertől, a csoportnak, a közösségnek nagy szerepe van a függőségek
kezelésben. Az iskolai prevenció
kapcsán gyakran beszélünk arról,
hogy a közösségnek, a kortársaknak jelentős hatása van a fiatalok
tanításában, a deviáns viselkedés
megakadályozásában, az esetleges
rizikófaktorok csökkentésében. Hasonlóan igaz ez a kábítószer-függők
„talpraállásának” folyamatára is.
Ebben a rövid tanulmányban, betekintést szeretnék nyújtani a terápiás közösségi munka néhány fontos
összetevőjébe.
Első lépésként tisztáznunk kell, mit
is jelent a rehabilitáció fogalma a
függőség kezelésében.
A rehabilitáció hosszú ideig tartósan addikt emberek számára nyújt
újrakezdési lehetőséget, melyben
egy produktív, szermentes élet
megtanulása a cél. A terápia átla-
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gos időtartama 6-36 hónap. Sokat
segíthet a terápiás munka megértésében, ha megnézzük, milyenek
a kliensek a felvétel napján, milyen
funkcióik sérültek, amelyeket rehabilitálni kell. A legtöbbjükre jellemző az alacsony önkontroll, a realitások és következmények alacsony
fokú felmérésének képessége. Önértékesük szélsőséges, melyet az
irracionalitás és a reális képességek felmérésének zavara jellemez.
Viselkedésükben jelen van a hazudozás, csalás, manipuláció, mint
tanult viselkedés. Több szinten is
komoly funkciózavar figyelhető meg
(kognitív, medicinális, viselkedési).
Gondolkodási képességeikre szintén az irrealitás jellemző, írási, olvasási, illetve kommunikációs képességeikben gyakran komoly deficit figyelhető meg.
A Terápiás Közösség modell (TK)
rehabilitációs programja ezért a
drogfüggőséget elsődlegesen nem
betegségként értelmezi, hanem az
egész személyiség zavaraként, kihangsúlyozva ebben az egyén felelősségét. Az egyént elsődlegesen a
változásért teszi felelőssé. Ezt jól
jellemzi a Terápiás Közösségek egyik mottója is:
„Egyedül Te tudod véghez
véghez vinni, de
egyedül nem tudod véghez vinni.”
A terápiás közösség alternatívákat
nyújt a kliensek számára az eddigi
életmódjukkal szemben.
Felfogásuk szerint a változás a Közösség tagjainak interakciójában
jön létre. Az egyénnek, a sorstársak
(peer-ek) segítségével tartós életmódváltást
módváltást kell elérnie az absztinens életmód megtanulásához,
megtartásához. Ez egy több stádiumon keresztül zajló tanulási folyamat, ahol az “itt és most” helyzeten
van a hangsúly.
A legfontosabb területek, amelyekben az “itt és most”-ban feltétlenül
változást kell elérnie az egyénnek,
a következők:
• viselkedés,
• értékek,
• érzelmek,
• felelősségvállalás,
• önállóság,
• konfrontálódási képesség
• énkép meghatározása, stb.

A Terápiás Közösség modell felfogása lehetőséget ad az egyénnek
arra is, hogy lezárja a drogos életszakaszt, és pozitív önértékeléssel,
a megtanult eszközök segítségével
új, önálló életvitelt alakítson ki.
Jellemzői
A terápiás közösségben a felépülés
4 dimenzióban történik, amelyet:
• az önsegítés,
• a szociális tanulás,
• az egyéni növekedés, illetve
• az egészséges életmód megtanulása alkot.
Az együttélésre nem az intézményi
lét, hanem leginkább a családias
forma jellemző.
A közösségben egyéni döntés
nincs, a döntések közösen születnek, az összes tevékenység csoportos formában zajlik. A szerhasználat szociális kontextusban zajlott, ezért feltétlenül fontos, hogy a „talpraállás” folyamata is szociális kontextusban történjen.
A tagok szerepmodellként működnek egymás számára, kommunikációjukkal, viselkedésükkel, vállalt
felelősségeikkel jelzik a változás útját, illetve azt, hogy ők maguk hogyan változnak.
A közösség tagjai az egymás közötti
folyamatos interakcióból tanulnak.
Mondhatni a terápiás közösségben
nem lehet, „nem kommunikálni”. A
kliensek ebben a folyamatban a folyamatos visszajelzések segítségével megtanulják, hogy cselekedeteiknek, tetteiknek következménye
van, amelyekkel szembe kell néznie, és vállalnia kell azokért a felelősséget. Minden kliens azon dolgozik, hogy kialakítsa egyéni életstílusát, és mindehhez a többiek segítségét veszi igénybe.
A stáb/segítők együttesen facilitálják a terápiás folyamatot, kihangsúlyozva az egyén felelősségét a
saját terápiájában. A segítők részéről ez az eszközök biztosítását, a
keretek és a folyamat kézbentartását, betartatását, valamint a visszajelzés jelentik. A stábtagok szerepmodellként is működnek a kliensek
számára.
Összegezve néhány mondatban a
terápiás közösségi modell jellemzőit, a következő jellegzetességek fon-
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tosak, hogy megjelenjenek a terápia folyamatában:
• a hangsúly a változáson és ebben az egyén felelősségén van;
• a változás a csoport tagjainak
interakciójában jön létre;
• alapja a peer-hatás (sorstárssegítés);
• a tanulási folyamat az “itt és
most”-ban történik;
• a fejlődés célja egy sajátosan
megjelenő drogos életszakasz
lezárása, pozitív önértékeléssel.
Eszközrendszere / felépítése
Nézzünk meg a kliens útját a konkrét rehabilitációs folyamatban!
Szemléltetésül a Szegedi Ifjúsági
DrogDrog-Centrum Rehabilitációs Intézet terápiás munkafolyamatát vizsgáljuk meg.
Az Intézet 1997 óta működik a Terápiás Közösségi Modell alapján.
Motivációs interjú,
interjú melyen közösen
vesz részt a segítő és egy „idősebb
bentlakó”.
A beszélgetésben a közösség értékeit képviselik, illetve közösen döntenek a kliens felvételéről.

Izoláció, melynek időtartama
változó: 4-6 hét. Célja, hogy a kliens teljes mértékben izolálódjon a
külvilágtól, attól a drogszcénától, ahol rendszeres szerhasználata
folyt. Másrészt megismerkedik a terápiás folyamattal, a közösség tagjaival. A valós felvétel a terápiás közösségbe az egyéni terápiás terv
megírásával, az első terápiás időszakba való felvétellel történik.
A terápia 4 időszakra tagolódik, amelyből az első 3 elsődlegesen a
„bentre”, vagyis a terápiás közösségre koncentrál, a 4. időszak célja
már a kliens reszocializációja.
A terápia - módszerét tekintve kognitív viselkedésterápia. Néhány
jellemző elem a terápia eszközrendszeréből:
 Intenzív csoportterápia / heti
5-10 tematikus, önsegítő csoport.
Pl.: encounter csoport, fiú–lány
csoport, öt lépés csoport, buddhista meditáció, reggelt indító, illetve
záró csoport, közösségépítő csoport, kreatív művészetterápiás csoport, stb.
 A felelősségeken keresztül való
tanulás. Szinte minden tevékeny-

ségnek megvan a saját felelőse,
pl.: napfelelős, gondnok, munkafelelős, konyhás, pénzügyi felelős,
stb. A közösség önmagát irányítja,
a felelősség megoszlik.
 Munkaterápia
 Strukturált nap, amelynek egy
évig tartó gyakorlása biztonságos
életvezetési alternatívát nyújt a
drogfüggő kliens számára. Ez az egyik legfontosabb elem a felépülés
folyamatában.
 A kollektív elem használata a
változásban. A terápiás közösség
minden tevékenysége csoportos.
A negyedik időszak hangsúlyosan a
terápián kívüli életre koncentrálódik, célja a családba, a társadalomba való visszailleszkedés. Terápiás
eleme a visszaesés-megelőző csoport, amely fontos, hogy a rehabilitációs terápia után is minimum 1-2
évig folytatódjon. Alapvető eszköze
az önsegítés. Heti rendszerességgel találkoznak a kliensek, témája
az absztinencia megtartása, illetve
a hétköznapi nehézségek leküzdésének a segítése.
A terápiás közösség
és a család kapcsolata
A nemzetközi szakirodalom szerint
az 1960-as évek második felében
jelent meg a Terápiás Közösségekben a családok felé nyitás. Úgy tartották, hogy az eredeti családnak
negatív hatása van a bentlakókra.

Csak a 70-es években jöttek rá,
hogy a család bevonásával megelőzhetők a család azon törekvései,
amelyek hátráltatják a terápiát.
Felismerték azt is, hogy a drogfüggők nagy része az elbocsátás után
vissza fog térni eredeti családjához.
Így, ha a családra nem fordítanak
figyelmet, gyors visszaesés következhet be a terápia során elért eredményekben. Ezért integrálták a
családot is a terápiás folyamatba,
és a kezelés során lehetséges segítségforrásnak és támogatónak tekintették. Ma már speciális csoportok vannak párok számára, a bentlakók szüleinek, tinédzserek szüleinek, illetve testvéreknek.
Összegezve a Terápiás Közösségi
modellt, elmondható róla hogy egy
integrált, speciális tanítási módszer, melynek célja a pszichés és
szociális változás elérése. Az egyén
a „közösség erejét” használva segítséget kap, hogy a negatív viselkedését és gondolkodásmódját
megváltoztassa, illetve egy szociális és felelős, drogmentes életmód
elsajátításon.
***
Pillanatkép a mindennapokból
– LALA izolációjának története
„LALA vagyok, most már a mi kis
közösségünk része. Szeretnék elmondani nektek egy történetet, egy
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őszinte és igaz történetet, az én
történetemet.
Eddig még erről nem beszéltem,
most mondom el először.
Egy olyan emberről szól, aki eltolt
magától mindent és mindenkit. Aki
a saját érzelmei börtönében volt,
elnyomott minden érzést, utálta az
embereket, és mindent, ami vele
történt.
Választottam. Mostanra tudom,
hogy a nehezebbet választottam,
de a jobbat. Eljöttem ide, tele rossz
érzésekkel, kétségekkel és félelmekkel. Nem tudtam, mit fogok
tenni. Azt viszont tudtam, hogy ez
az utolsó esélyem.
Majd jött a semmiből valami, magam sem tudom mi, egy érzés, egy
hang, de már nem bírtam elviselni
a hosszú évek alatt szerzett fájdalmakat. Belefáradtam a magányba!
Egy hideg csütörtöki napon történt
meg, mikor úgy döntöttem, megpróbálom.
Ezt soha nem fogom elfelejteni.
Az ablakhoz mentem, és a redőny
repedésein keresztül néztem az
embereket, akik dolgozni mentek.
Közéjük akartam tartozni!
Mögöttem a sötét szoba, és minden, ami a
múltra emlékeztetett.
Választanom kellett:
hátra vagy előre?
E l k e z d ődött az izolációm.
Nem értettem a szab á l y o k a t,
azt gondoltam: minek ezek a „hülyeségek”?
Azt éreztem, osztják az
észt, de nem azt teszik, amit mondanak.
Közben metadon-elvonásom volt. Harcoltam magammal
és a többiekkel. Azt gondoltam, ezek nem is igazi anyagosok. Azt
már tudtam, hogy ez a hely kell nekem, és, hogy jobb, mint az előző
terápiám.
Most elmondom milyen érzéseim
voltak: Tele voltam félelemmel.
Leginkább saját magamtól féltem.
Telt az idő, és letettem a metadont.
Megérte, hogy idejöttem! Kint nem
ment volna, és ez erőt adott. Két
hét volt, míg az elvonásom tartott.
Ez nem volt valami kellemes időszak, de kisebb célnak megfelelt.
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Az elvonásom harmadik napján
elfogadták a tervemet, ami nagyon
jó érzés volt. Azt éreztem, kezdenek bízni bennem.
Hallottam, hogy a terápiába lépésemkor tervet kell készítenem, és a
közösség előtt fel kell olvasnom,
majd el kell fogadtatnom velük.
Féltem, de azt hazudtam, nem izgulok. A megbeszélésen feszültség
volt bennem, amit próbáltam leplezni. Majd jöttek a kérdések. Azt
gondoltam, hogy be akarnak forgatni. Nem akartam hagyni magam, de ez nem ment. Nem hitték
el, hogy elegem van abból az életből, amit éltem. Még indulatosabb
lettem! Sikerült kihozniuk belőlem
azt, amire nem vagyok büszke: indulatot és agressziót. Bukott minden. Akkor először szembe kerültem magammal. Nagyon sokféle
érzés kavargott utána bennem. Azt
éreztem, lenyomtak a földre. Tudtam, hogy szeretnek, bíznak bennem, és tudnak segíteni. Ez nagyon
jó volt. Elsősorban a többiek hozzáállása, kemény szeretete, együttérzése segített utamon. Most jelenleg
már tudok nyitni. Fontosak a többiek nekem, elkezdtem szeretni magam, látom azt is, hogy mi értékes
bennem, vannak céljaim, és ki tudom mutatni érzéseimet.
Türelmet, szeretetet, bizalmat, elfogadást kaptam az izolációm alatt,
amit eddig még nem kaptam sehol
soha. Hidd el, érdemes küzdeni! Jó
érezni, és megtalálni magadat!
Tarts velünk ezen az úton, megéri.”
ARANY
RANY ZOLTÁN
OLTÁN
< aranyzoli@gmail.com >
Felhasznált irodalom:
 Ambrózay Anikó – Arany Zoltán:
Drog-rehabilitációhoz kapcsolódó szülőcsoport működésének
sajátosságai. Kézirat, 2003.
 Edward Kaufman M. D.: Családi
rendszerek és szerfüggés családterápiája. Addiktológia szöveggyűjtemény, 61-70. Budapest, 1995 .
 Huszárik Ilona – Kulmann Lajos
– Tringer László: A rehabilitáció
gyakorlata. Medicina, 2000.
 Martien Kooyman: The therapeutic community for addicts.
Rotterdam, 1992
 Talabér György: A Terápiás Közösség mint általános elmélet
és modell. Kézirat, é.n.

SZENVEDÉLYBETEGEK
CSALÁDJÁNAK INTEGRÁLÁSA
A TERÁPIÁS FOLYAMATBA
Cikkünkben a szegedi dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum
Rehabilitációs Intézetében működő
drogfüggő fiatalok családtagjaival
folytatott terápiás munka struktúrájának és fejlődési folyamatának bemutatását tűztük ki célul. A családokkal folytatott közös munkánk - igazodva a rehabilitáció folyamatához - a Terápiás Közösségi modell,
az önsegítő csoportok filozófiáján
és a rendszerszemléletű gondolkodáson alapul.
A drogfüggő családja
Számos elmélet foglakozik a drogfüggők családjának szerepével a
drogfüggőség kialakulásában és
fenntartásában. Most csak azokat
az elméleteket emeljük ki, amelyek
a mi munkánkra is hatással voltak.
Mivel családi rendszerben gondolkodunk, ezért a kábítószer-fogyasztást sok esetben a család patológiás működésének tüneteként foghatjuk fel.
A droghasználat fontos szerepet
szerepet
tölthet be a család széthul
széthullásának
hullásának
a megakadályozásában. A függő
bűnbakká válik, így a szülőknek
szülőknek
nem kell saját konfliktusukkal
konfliktusukkal foglalkozniuk (Kaufman 1995). Ezáltal
a drogfogyasztó maga
magatar
gatartás
tartás egy hohomeosz
meoszta
osztatikus
tatikus segédmechanizmus
szerepét tölti be.
A másik jelentős elmélet a kodependencia jelensége, amely nagy
szerepet játszik a függőség kialakulásában és fenntartásában. Kodependens az a személy, aki eltűri,
hogy valaki más viselkedése alapvetően befolyásolja az övét, és energiájának nagy részét leköti más
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emberek viselkedésének kontrollja
(Iván 1992). J. Small szerint a kodependens személy gyermekkori
sérüléseiből adódóan, felnőttkorában képtelen saját érzelmi vágyait
és igényeit hatékonyan képviselni,
másfelől kényszeresen törekszik olyan
események,
személyek kézbentartására, amelyek
nem kontrollálhatók a számára (Kelemen 1994).
A kodependens szülők
megpróbálják
kontrollálni
gyermekük drogfogyasztását, az ebből adódó kudarcaik miatt
egyre agresszívebben
viselkednek
gyermekükkel, de
mindig megbánják a
veszekedést. Hangulatukat elsődlegesen a gyermekük állapota határozza meg. Absztinens időszakokban jól vannak, a
visszaesések alkalmával együtt esnek vissza gyermekükkel. Gyakran
elkezdenek menekülni a helyzetből
(pl.: költözködés), érdeklődési körük leszűkül, kerülik családtagjaikat, barátaikat. Az idő előrehaladtával munkahelyi problémáik és anyagi gondjaik jelennek meg, megkezdődik a gyerek összes problémájának az átvétele. Napjuk nagy
részét gyermekük megmentése tölti ki, gyakran ők maguk is illegális
tevékenységbe keverednek. Ha ez
a családi kontextus nem változik,
akkor egy pozitív kimenetelű rehabilitációs folyamat végén. a fiatal
családba való visszatérése szinte
száz százalékos visszaesés-veszélyt hordoz magában.
A család és a terápia kapcsolatának története és változása
A nemzetközi szakirodalom szerint
az 1960-as évek második felében
jelent meg a Terápiás Közösségekben a családok felé nyitás. Ezt
megelőzően az Egyesült Államokban a drogfüggők számára létrehozott Terápiás Közösségek fejlődésének kezdeti stádiumában magát
a Közösséget tekintették a drogfüggők családjának, pótléknak a család helyett.
Mi magunk az indulástól (1995-től)

nagy hangsúlyt fektettünk a családnak a terápiába bevonására.
Ez eleinte elsődlegesen a kapcsolattartásra korlátozódott, illetve a szülők és rehabilitálódó
gyerekeik találkozásainak moderálására, de ez kevésbé bizonyult hatékonynak, mint az
1998-ban induló
szülőcsoportos
módszer, amely a
függő gyermek terápiájával párhuzamosan zajlott. A terápia végén lehetőséget
biztosítottunk közös családterápiás és konzultációs munkára.
Alapvetően két fő
célt tűztünk ki a
szülőcsoporttal
kapcsolatban:
Egy
biztonságos
hely megteremtése, ahol a problémájuk miatt gyakran izolálódott szülők újra átélhetik a csoporthoz való tartozás élményét.
Olyan sorsközösség létrehozása,
ahol stigmák nélkül beszélhetnek
problémáikról, fájdalmaikról.
A család felkészítése a gyermekük hazatérésére. Ebben a felkészítő folyamatban nagyon sok
minden megtörténhet. Sok esetben elindulhat a családi rendszer megrekedt működésének
fellazítása is.
A csoportot alapvetően egy nyitott - időhatáros - speciális csoportnak nevezhetjük (Yalom). A
vezetők szerepe leginkább a folyamat facilitálása, az itt és most
helyzet fenntartása. A gyakorlatban ez az eszközök biztosítását,
a keretek és a folyamat kézbentartását, betartatását, valamint
a visszajelzést jelentik. A vezetők
szerepmodellként is működnek.
Minden alkalommal két külön
részre osztottuk a foglalkozásokat. Az első rész témája: “Hogy
vannak?”. Fontos, hogy az “itt és
most”- ban és csak saját magukról beszélhettek a szülők, a gyermekükről nem. A második rész
rendszerint tematikus, 4 fő témát járt körül:
1.) Szülők által publikált írások
bizonyos részeinek kiemelése (a
szülők gyakran leírják saját tapasztalataikat, amelyeket külön-

féle egyesületek kiadnak, tekintettel arra, hogy ezek más szülők számára is hasznosítható tapasztalatok), ami a beszélgetés témájául
szolgál.
2.) A másik eszköz a terápiában
résztvevők által névtelenül összeírt
kérdések. Ezek olyan kérdések,
melyeket nem tudtak vagy nem
mertek megkérdezni szüleiktől.
3.) Harmadik eszköz az aktuális
problémák, nehézségek megbeszélése.
4.) A szülőcsoport utolsó fázisában
egy–egy, a terápiás programot már
régebben befejező fiatalt láttunk
vendégül a csoporton. Fontos kitétel volt, hogy ne olyan fiatalt válaszszunk, akinek valamelyik hozzátartozója részt vett a csoporton.
Összegezve a csoport célját, illetve
azt a feladatot, amit felvállalhat,
két fontos dolgot emelhetünk ki:
1.
A helyzetek, szerepek átélésének minőségi változása: a szülők
önmaguk számára váljanak fontossá, a drogtörténetben és a megváltozott élethelyzetben a saját érzelmeik, viselkedésük kapjon hangsúlyt.
2.
A megmerevedett családi
rendszer fellazítása és az átstrukturálás elindítása: alrendszerek, határok, tiszta kommunikáció kialakításának elősegítése. Ez az átstrukturálódás két szinten indul el. A terápiában lévő gyerek részéről: önállóság, felelősségvállalás, saját határok, elvárások meghatározása,
konfrontálódás. Másrészt a csoportban dolgozó szülők részéről történő fejlődés, ami a legtöbb esetben hasonló irányban mozog.
Hátrányként jelentkezett, hogy a
szülők nagy része továbbra is azt
gondolta, ha a gyermekük elvégzi a
terápiáját, azt követően nincs szükségük közös segítségre a kapcsolatuk rendezésében.
A 2007-es évben nyilvánvalóvá
vált, hogy a társadalmi, gazdasági
változások kapcsán újragondolásra
érett az eddigi programunk. A környezeti feltételek és a klientúra változása (szubkulturális jelleget felváltotta a fogyasztói magatartás, életkori összetétel alacsonyabb) magával hozta a terápiás modul átalakítását: időben rövidebb és dinamikusabb, élménycentrikusabb terápiás folyamat, valamint több habilitációs elem beépítése vált szüksé-
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gessé. Ennek következtében a családokkal való kapcsolatrendszer kiépítését is újragondoltuk, így a terápiában résztvevő kliens szüleivel
való kapcsolata szorosabbá és aktívabbá vált. Míg 10 évvel ezelőtt a
kliens csak 3-4 hónap elteltével találkozhatott a családjával, addig az
új modulban 1 hónap eltelte után
megindulhat a közös munka. A családtagok meghívást kaphatnak
gyermeküktől egy-egy csoportos
foglalkozásra és ünnepre is.
Magában a terápiás folyamatban
direktebben és strukturáltabban jelenik meg a családdal és környezettel való foglalkozás. Erre tematikus
csoportok segítségével készülhet
fel a szenvedélybeteg, míg a család
az önsegítő csoport keretei között
foglalkozhat saját életével és a környezetéhez fűződő kapcsolatával. A
közös találkozás családterápia, illetve családi konzultáció keretein
belül történik meg.
Az első két találkozás a segítő jelenlétében zajlik, melynek célja a
kapcsolat újrafelvétele, információk cseréje, valamint az, hogy a
szakember rendszerében lássa a
szenvedélybeteget a hatékonyabb
felépülési folyamat véghezvitele érdekében. Másik fontos cél, hogy a

A mentális figyelmem arra összpontosul: elérjem nálad, hogy azt csináld, amit én szeretnék..
szeretnék..
szülő és a gyermek is megfogalmazhassa, kimondhassa régóta cipelt fájdalmát és bűntudatát. Ettől
a ponttól kezdve a szakember viszszavonulhat, amennyiben a felek
képesek a közöttük kialakuló folyamatot továbbvinni. Erre kaphatnak
egyéni segítséget, önsegítő csoportok formájában. Ebből adódóan a
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találkozások, és a közös munka
rendszeressé válik, melyet a terápiában lévő kliensek maguk terveznek meg, és készülnek fel csoportos segítség által.
Abban az esetben, ha mindez kevésnek bizonyul, akkor két út lehetséges:

bevonása a terápiás folyamatba
szintén fontos, és hasonló mechanizmus alapján működik, mint a
fentebb leírt szülőkkel való munka.
Összességében elmondható, hogy
a strukturális változások, a család
rehabilitációs folyamatba való integrálása élőbbé és hatékonyabbá

A szakember újra jelen van a találkozásoknál, és facilitálja a beszélgetést, folyamatot. Ezáltal egy-egy
elakadáson átsegítheti a családtagokat.
Amennyiben a konzultációs technikák kevésnek bizonyulnak, és a
családban is megfogalmazódik
konkrét, megoldásra váró probléma, valamint egy strukturáltabb terápiás munka igénye, akkor lehetőségük van családterápiás szolgáltatás igénybevételére már a terápiás
folyamat elejétől kezdve, amely a
kliens talpra-állása után is folytatódhat.
Így lehetőség nyílik arra, hogy ne
csak a családi rendszer berögzült
működése lazuljon fel, hanem beinduljon egy másodlagos, mélyebb
szintű változás a család struktúrájában. Az elmúlt év tapasztalatai
azt mutatják, hogy akik igénybevették ezt a lehetőséget, azok nagyobb arányban maradtak bent a
terápiás folyamatban és fejezték
be azt.
A párkapcsolatban élő kliensek esetében az élettársuk, gyermekeik

tette a több mint 10 évvel ezelőtt
megalapozott terápiás modellt.
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báltam normális életet élni. Behívtak katonának, ott hivatásos
sofőr lettem.
 Hogy jelent meg a drog nálad?
nálad?

A KORTÁRS
KORTÁRS SEGÍTŐ
SEGÍTŐ
(Varga Sándor interjúja
Barna Istvánnal)
 Kedves István! Mióta ismerjük
egymást
egymást (jó pár éve), figyelemmel kisérem
kisérem munkádat, életedet, s amikor felvetődött az a
gondolat, hogy mutassunk
mutassunk be
valakit, aki „kortárs segítő”,
segítő”, egyből rád gondoltam. Azt hiszem
hiszem
bemutatkozásul legjobb, ha az
életed állomásairól kérdezlek.
 Tulajdonképpen ahhoz, hogy ez
érthető legyen, be kell valahogy
mutatni a drog-karriert . Az én életutam úgy kezdődött, hogy miután megszülettem, édesanyám
hamarosan meghalt. 20 éves
volt. Ettől kezdve a (nagy)mamám nevelt. Édesapám egyszerűen eltűnt, majd ’83-ban valahogy előkerült. Jelentkezett,
hogy: „Itt vagyok”. Rá egy hónapra ő is meghalt. Ettől kezdve
a tanulmányi eredményeim leromlottak. 13 évesen el kezdtem
csavarogni. Apám elvesztése nagyon nagy törés volt az életemben, mert előtte ugyan nem volt
velünk, de tudtam, hogy van. Eltávozását viszont „cserbenhagyásos gázolás”-ként éltem meg.
Kíváncsiságból - a bandában kipróbáltam először a gyógyszert, utána jött a szipózás, a
nyolcvanas évek drogja.
’84-ben állami gondozásba kerültem. Az intézetben tovább kerestük a kábulatot. Így jutottunk
el egy párttitkár pincéjébe, ahonnan elloptunk 10 liter bort.
Elkaptak. Ezért kaptam 2 hónap
börtönt. Az ifjúságomat ez törte
ketté. Mert jófejű srác voltam. A
Bíróság ezt olyan tragikus dolognak ítélte, mintha magához a
Pápához törtem volna be.
Aszódra kerültem. Ott voltam a
javítóban, majd egy verekedés
miatt áttettek Tökölre. Onnan
’88-ban sikerült kijönnöm. Pró-

 Így utólag értékelve a dolgot,
úgy látom, hogy a drog teljesen
átalakította a személyiségemet.
Ez rányomta bélyegét a párkapcsolatomra is. Próbáltam dolgozni, kamionos lettem. Normális lakást, családot szerettem
volna. Társam eközben itthon
magányossá vált. Emiatt szétmentünk. Nem tudtam a helyzetet kezelni. Mellesleg sok mindent nem tudtam kezelni. Eladtuk a házat, s akkor én ott találtam magam újra a drogos társaságban. A kamionos kapcsolatok alkalmasak voltak arra,
hogy a 90-es években megjelenő új drogokhoz hozzájussunk.
Ráhajtottunk a különböző gyógyszerekre is. Egyre beljebb kerültem a rendszerben, elértem a
„díler fokozat”-ot is. Budán a
hegyek közé hordtam a kokaint,
milliomos csemetéknek. Olyan
„jó foglalkozás” volt, amivel napi 160 ezer forintos forgalmat is
le tudtam bonyolítani. Igazából
a tékozló fiú életét éltem. Sok
mindent megpróbáltam. Pénzzel
mindent elértem. 750-es BMWvel szaladgáltam. A lányok azt
csinálták, amit kértem tőlük.
Ez a világ azonban nagyon hazug
volt. Sose felejtem el azt a kora
reggeli
reggeli órát, amikor ott ültem az eegyik utcán, az emberek mentek
munkába,
munkába, s én meg gyökértelennek éreztem magam.
Többször jártam kórházban, de
csak azért, mert pihenni akartam, illetve az orvosok, ápolók
eszén túljárva gyógyszereket
szereztünk be. Rendszeres rendőri intézkedés alanya voltam.
Megjártam a fogdákat.
 Mi hozott fordulatot benned?
benned
 2002-ben érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy ennek
véget kell vetni,
vetni mert másképp
a halál következik
következik.
vetkezik Nagyszénáson elvégeztem egy terápiát.
 VoltálVoltál-e egészségügyi „elvonó„elvonó- kúkúrán”, vagy hasonló kezelésen?
 Nem. Szerintem az egészségügy
akkor se, de most sem tud a

drogos témához komolyan hozzászólni.
 Mióta vagy „tiszta”, azaz nem
használsz „szert”?
 Már 6 éve, azaz 2002-től.
 Mikor volt az életedben az a forfordulópont,
dulópont, amikor drogosból
segítő lettél?
lettél?
 Az az igazság, hogy én sose akartam segítő lenni. A dolog úgy
kezdődött, hogy tanácstalanul
ott ültem a baptisták félutas
háza előtt, kezemben egy Bibliával. Azt kértem Istentől, hogy
kezdjen ő velem valamit, mert
nekem semmi ötletem sincs.

Egy dolgot tudtam magamban
értékelni: a „tisztaság”-ot. Ezen
kívül semmit. Kaptam segítséget ahhoz, hogy dolgozhassak.
Egy pékségbe jártam. Hajnalonként felfigyeltem a hajléktalanokra. Mivel láttam, hogy a baptisták enni adnak a hajléktalanoknak, kitaláltam, hogy kérek
a főnökömtől napi 100 zsemlét,
amit én munkával fizettem meg.
Ezt - egy másik segítővel - esténként elvittük a hajléktalan szállóra. Egyszer az egyik vezető úgy
nyilatkozott, hogy belőlem jó segítő lenne. Nem álltam egyből
kötélnek, csak úgy érlelődött
bennem a dolog.
 Ekkor jöttél hozzánk (Refomix
Kht.., Debrecen - a Szerk.) önkéntes
kéntesnek?
tesnek?
 Igen. Egy darabig állást is kaptam a hajléktalan ellátásban.
Jól éreztem magam. Iparkodtam
valami igazi szakmaiságot képviselni, de ez nem mindig sikerült. Ebből lettek is nézeteltérések, ami miatt elmentem. Ez
számomra törést jelentett. Hat
hónapig nem voltam képes dol-
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gozni. Utána mentem el szippantósnak. Közben a baptisták
létrehoztak egy „intézményt”, ahova meghívtak dolgozni. Már
négy éve itt dolgozom.
 Végiggondolva ezt a színes élet
életlettörténetet,
történetet, miben látod a
„kortárs segítő”
segítő” előnyeit?
 A dolog leglényege az, hogy én
„átlátok a szitán”. Engem nem
könnyű megvezetni, mert azt az
utat én is megjártam. Velem
nem tudják azokat a játszmákat
végigvinni, amit másokkal igen.
Talán tartanak is tőlem. Nekem
csak a valós problémákat

mondják el, nem tudnak „megetetni” akármivel, mert én is utcán éltem 10 évig. Azt is tudják
- a példámon keresztül látják -,
hogy ebből a helyzetből ki lehet
jönni. Ennek a fázisait is ismerem, nem tankönyvből, hanem
az életből. Nem egy példát tudok felsorolni, akik a mi kíséretünkkel ugyanazt az utat járják
be, amit én. Felemelő érzés
valakit a boros flakontól a normális párkapcsolatig és a munkahelyig végigkísérni.
Mi szeretünk minőségi munkát
végezni. De csak olyanokkal,
akik tényleg akarnak sorsukon
változtatni, és komoly az elhatározásuk.
VARGA SÁNDOR
< ave98@fibermail.hu >
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Sajnos manapság sokat hall az ember drogfüggő emberekről. Én személy szerint addig nem is hallottam
róla, amíg a családomban tragédia
nem történt. Azóta sok ismerősömnél is felmerült ez a probléma és
nagyon együtt tudok érezni a fájdalomban, amikor kiderül a hozzátartozóról, hogy szerhasználó.
Nekem sajnos a testvérem esett a
szer ördögi körébe. Egy kis faluban
nőttünk fel, ahol mindenki mindenkit ismer. Az egész család örült,
hogy ilyen nyugodt, gondtalan helyen lakunk. A szüleinkkel is kiváló
volt a kapcsolatunk. Esténként leültünk beszélgetni, hétvégeken programokat szerveztünk.
A gondok akkor kezdődtek, amikor
bátyám elkezdett szakmunkásképzőbe járni. Minden hétvégén bulizni
járt. Anyu egyszer talált a kabátzsebében egy üres zacskót. Persze fogalma sem volt, hogy mi volt benne
(természetesen így 7 év távlatából
már mindenki tudja, hogy drog).
Nem kérdezte meg testvéremet,
nem is gyanakodott, hiszen mindig
megbízott bennünk. Miután vége
lett az iskolai éveknek, külföldre
ment dolgozni, a jobb megélhetés
és a gyorsabb pénzkeresés reményében. Rövid idő alatt már volt
autója és elkezdett házra is spórolni. Szorgalmas volt, és mindannyian örültünk, hogy kezdi építgetni az
életét.
Egyik délután, mint derült égből a
villámcsapás, telefonált az egyik
munkatársa, hogy menjünk testvéremért, mert reggel szétrúgta a lakásajtót, összepakolt és elment.
Rögtön telefonáltunk, telefonját fel
is vette, de meglehetősen zavart
volt. Az mondta, hogy vett jegyet
hazafelé, menjünk érte az állomásra. Rögtön indultunk, de ő nem ér-

kezett meg, és semmi hírt nem
kaptunk róla.
Másnap jelentettük a rendőrségen
az eltűnését. Még aznap visszajeleztek, hogy Németországban őrizetbe vették, mert érvénytelen jegygyel utazott. Azonnal kocsiba ültünk és felkerestük azt a rendőrséget, ahová bevitték, de már nem
találtuk ott. Kiengedték, a telefonja
pedig ki volt kapcsolva. Így tehát
teljesen megszakadt vele a kapcsolatunk.
Ezután szörnyű 3 hónap következett. Nem jelentkezett, mi pedig
nem találtuk. Ekkor jöttem rá, hogy
ez a világ nagyon nagy és egy imádott embert keresni benne olyan,
Persze ebben az időszakban sok
mindenre fény derült: hogy hova
járt bulizni, és arra is, hogy drogozott. Elhatároztuk, hogy ha hazajön,
elvisszük kezeltetni, nehogy még
ennél is nagyobb baj legyen. Nehezen viselte mindenki a hiányát.
Szétestünk, nem kerestük egymás
társaságát, mert minden beszélgetésünk sírásba torkollott. Ha megcsörrent a telefon mindannyian
megrezzentünk, és csak arra tudtunk gondolni, hogy valaki hív minket, hogy megvan, de már sajnos
nem él.
Egy júliusi délután kimentem a postaládából kivenni a napi újságot.
Megláttam egy levelet, amit a testvérem írt. Sikítva rohantam a lakásba és örömömben elkezdtem sírni.
Szüleim megijedtek, de amikor a levelet eléjük raktam nekik is rögtön
felcsillan a szemük. Kiderült, hogy
Münchenben van. Lecsukták egy
verekedés miatt, de eddig nem
mert jelentkezni, mert szégyellte
magát. Ismét irány Németország.
Konzulátus, rendőrség, börtön, de
ő csak egy hét múlva jöhetett haza,
vagyis a határon vehettük át. Elmesélte, hogy gyógyszereket adtak neki, de ő nem vette be. Közösen leültünk beszélgetni és megegyeztünk,
hogy elmegy kezeltetni magát. Beleegyezett, de úgy éreztem ő már
nem olyan mint régen volt ... valahogy megváltozott.
Miután a kórházi kezelés befejeződött, kezdett minden a régi kerékvágányon futni. Lett helyben munkája, barátok vették körül, és - ami
mindenkit meglepett - végre lett barátnője, aki hozzánk is költözött.
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Boldogok voltunk, nem hánytorgattuk fel a múltat, csak ha ő akart róla beszélni. Úgy fogta fel azt az időszakot, mint egy kalandot.
De ismét elkezdődtek a gondok.
Szakított a barátnőjével, egyre gyakrabban járt konditerembe és a testépítés lett a mindene. Elkezdett
persze testépítő szereket is szedni,
ami ellen foggal körömmel tiltakoztuk, mert tudtuk, hogy veszélyesek
és neki eleve labilis idegrendszere
lett, amióta hazajött Németországból. Kezdett furcsán viselkedni,
úgy, mint egy skizofrén. Ő volt a tökéletes, kérdéseinkre olyan válaszokat adott, ami nem is éppen oda illett, stb. Ennek következménye
is lett. Totálkárosra törte össze az
autóját, barátaival egyre kevesebbet kommunikált, mindenki nem
normálisnak tartotta.
Egy éjjel arra keltünk, hogy üvölt és
veri a szobája falát. Kijött a rendőrség, a háziorvos, és egy mentő vitte
el a kórházba. A vérében semmit
sem találtak, és közölték velünk,
hogy nem sokáig kezelhetik, mivel
nagykorú és akarata ellenére nem
lehet benntartani. Olyan képzeletei
(sic!) voltak, hogy mi nem is vagyunk a családja; őt nem is úgy
hívják, ahogy; szóval teljesen öszszeomlott. Miután kijött a kórházból egyszerűen láttuk, hogy jobb az
állapota, de még mindig nem az
igazi.
Ezt a kört aztán még egyszer eljátszottuk. Egyszerűen nem is lehetett
vele együtt élni, féltünk lefeküdni, féltünk tőle is. Az összes pénzét elszórta, és nem mutatkozott meg semmiben, hogy vett volna valamit is.
Egyszer bejelentette, hogy elköltözik. Rettentően féltünk attól, hogy
az állapota így csak rosszabbra fordul, de meglepődve tapasztaltuk,
hogy nem. Sőt. Ismét dolgozott, tanulni kezdett és teljesen elszakadt
a régi dolgaitól, de ez a zavartsága
sajnos nem múlott el, és azt mondták az orvosok, hogy nem is fog,
mert annyira tönkretették a szervezetét a drogok és a testépítő szerek, hogy ezen sajnos segíteni már
nem lehet.
Ezzel a ténnyel szembenézni nagyon nehéz és sokszor okolja magát az ember, hogy mit tudott volna
jobban csinálni, hogy ő ne változzon meg ennyire, de mindig oda jutok, hogy csak azon lehet segíteni
aki igazán akarja. Ami azonban na-

gyon fáj, hogy a meghitt, nyugodt
családi életünk teljesen eltűnt. Ezt
az érzést senkinek sem kívánom.
Megfogadtam, hogy amíg az eszem
tudom, harcolok a drogok ellen, hiszen ha már elvett tőlem valamit,
legalább mással ne tegye.
EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS
(Az írás még I. éves főiskolai
hallgató koromban született.)



Jóbarátok Köre - AE Klub
8400 Ajka,
Ajka Móra u. 2.
Művelődési Központ
T.: 06-88/211-049



Romák - Alkoholizmus Elleni Klub
7826 Alsószentmárton,
Alsószentmárton Kossuth utca 5.
Szo.: 17:00 órától



Otthon - Alkoholizmus Ellenes Klub
6500 Baja,
Baja Pokorny utca 6.
T.: 06-79/321-551
Pszichiátriai Gondozó
Naponta



Alkoholizmus Elleni Klub
2660 Balassagyarmat,
Balassagyarmat Rákóczi út 125-127.
Dr. Kenessei A. kórház
T.: 06-35/505-001
H.: 17:00 – 19:00 óráig



Szabadidő - Alkoholizmus Elleni Klub
2660 Balassagyarmat,
Balassagyarmat Rákóczi u. 50.
Művelődési Központ
T.: 06-35/300- 622
Cs.: 16:00 – 20:00 óráig



Egészségügyi és Szociális
Ellátó Szervezet
5830 Battonya,
Battonya Hősök tere 8.
T.: 06-68/456-191

SZENVEDÉLYBETEGSÉG ELLÁTÁSSAL FOGLALKOZÓ
INTÉZMÉNYEK CÍMLISTÁJA

- Települések szerint Egy széles körben elterjedt szakmai véleménynek kezdtünk el utánajárni. Nevezetesen annak, hogy igaz-e az az állítás, hogy a korábban
alkohol-probléma kezelésére fordított finanszírozási források részben, a szenvedélybetegség kezelésére fordított új források pedig szinte kizárólag a „drog-scena”-ba kerültek, s ebből következően, a hazai alkohol-ügy tökéletesen háttérbe szorult.
Magunk is meglepődtünk, hogy legalábbis az alábbi terebélyes lista
szerint - az országban milyen sok
helyszínen zajlik alkohol-gondozás/
segítés/önsegítés/stb.
Olvasóinkhoz fordulnánk e kérdés
további tisztázása érdekében:
Kérjük írják meg, hogy az alábbi listát mivel egészítenék ki, hol módosítanák, s egyáltalán mi a véleményük a fenti dilemmáról.
(a szerk.)



Vészhelyzet Ifjúsági Egyesület
2740 Abony,
Abony Jókai u. 10.
T.: 06-53/360-042
József Attila Nevelőotthon
Szo.: 10:00 – 12:00 óráig



Herpály - Alkoholizmus Elleni Klub
4100 Berettyóújfalu,
Berettyóújfalu Bajcsy utca 27.
Szo.: 17:00 órától



Alkohol Mentes Szabadidős Klub
5630 Békés,
Békés Jantyik utca 21-25.
Művelődési Központ
T.: 06/66-341-142
H.: 17:00 – 19:00 óráig



Alkoholizmus Elleni Klub
8127 Bodakajtor
Elme Rehabilitációs Intézet
T.: 06-22/432-611



Egészség - Alkoholmentes
Rehabilitációs Egyesület
2092 Budakeszi,
Budakeszi Fő utca 258.
T.: 06-23/450- 798
Cs.: 17:00 órától



Levendel László - AE Klub
2092 Budakeszi,
Budakeszi Fő utca 108.
Művelődési Ház
T.: 06-23/451-161
Cs.: 16:00 – 20:00 óráig



AA - Anonim Alkoholisták
1536 Budapest,
Budapest Pf. 258.
T.: 06-1/251-0051
E.: info@anonimalkoholistak.hu
W.: www.anonimalkoholistak.hu

 ACA - Anonim Felnőtt Gyermekek
Alkoholbetegek, és más módon rosszul
működő családok felnőtt gyermekei
1399 Budapest,
Budapest Pf. 701/157
T.: 06-30/341-4100
E: info@aca.hu
W.: www.aca.hu


Add a kezed - Alkoholizmus Elleni Klub
1077 Budapest,
Budapest Rottenbiller utca 13.
Támasz Gondozó
Sze.: 16:30 órától
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ALAL- ANON Családi Csoport
Alkoholbetegek hozzátartozói
1399 Budapest,
Budapest Pf. 701/157
T.: 06-20/440-1932
E.: info@al-anon.hu
W.: www.al-anon.hu



ALAL- ANON Csoportok

 Baja,
Baja Pokornyi u. 6.
Városi Kórház (Mentőállomásnál balra)
T.: 06-20/579-9805
K.: 17:00 - 18:00
 Békéscsaba,
Békéscsaba Kanizsai u. 6/1.
Mi-értünk Egyesület
T.: 06-20/951-5543
Páros hét Sze.: 17:00 - 18:00
 Budapest,
Budapest VI. Eötvös u. 19.
„A Hely” (szuterén)
T.: 06-30/425-3183
P.: 18:00 - 19:00
 Budapest,
Budapest IX. Tűzoltó u. 23.
Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Pinceklub
T.: 06-20/440-1932
Sz.: 18:00 - 19:00
 Budapest,
Budapest XIII. Dózsa György út. 150-152.
Alagsor Civil pince (Angyalföldi u. sarok)
T.: 06-20/440-1932
H.: 18:00 - 19:00
 Debrecen,
Debrecen Szent Anna u. 8. Fszt.2.
„Függő-híd Egyesület”
T.: 06-20/440-1932
Sze. és V.: 18.00 - 19.00 és 19.30 - 20.30
 Dombóvár,
Dombóvár Kórház u. 41.
Kórház Tanácsterem
T.: 06-20/440-1932
H.: 17:00 – 18:00
 Kalocsa,
Kalocsa Szent István u.
Művelődési Ház
T.: 06-70/376-7386
H.: 17:00 – 18:00
 Kaposvár,
Kaposvár Zárda utca 2.
Nagyboldogasszony R.K.Ált.Isk.
T.: 06-20-440-1932
Sze.: 17:00 – 18:00
 Kapuvár,
Kapuvár Szent István király út 15.
Családsegítő Intézet
T.: 06-20/440-1932
Szo.: 16:30 – 17:30
 Kecskemét,
Kecskemét Fecske utca 20.
RÉV Szenvedélybetegség Segítőszolgálat
T.: 06-30/755-3315
Sze.: 17:00 – 18:00

 Nyírbátor,
Nyírbátor Édesanyák út 3.
Szociális Szolgáltató (Társalgó)
T.: 06-20/440-1932
H.: 17:00 – 18:00
 Pécs,
Pécs Váradi Antal u. 7/2.
Vasutas Művelődési Ház
T.: 06-20/551-2109
K.: 18:30 – 19:30
 Pécs,
Pécs Szabadság u. 35.
Református Templom
(udvaron balra alagsor)
T.: 06-20/440-1932
Szo.: 17:00 – 18:00
 Pécsvárad,
Pécsvárad Dózsa György út
Családsegítő Szolgálat
T.: 06-20/440-1932
Szo.: 17:30 – 18:30
 Siklós,
Siklós Köztársaság tér 8.
Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat (Udvar felől, folyosó végén, konferencia terem)
T.: 06-30/417-3702
H.: 18:00 – 19:00
 Siófok,
Siófok Batthyány út 46.
Családsegítő Központ
(Vasútállomástól két percnyi séta)
T.: 06-70/386-0107
Szo.: 15:00 – 16:00
 Szabadszállás,
Szabadszállás Kálvin tér 13.
Református parókia régi épülete
T.: 06-20/984-2501
Cs.: 18:00 - 19:00
 Szeged,
Szeged Keresztöltés u. 13.
„Tabán-családsegítő”
T.: 06-20/440-1932
H.: 18:00 – 19:00
 Szekszárd,
Szekszárd Munkácsi u. 5.
Városi RÉV Mentálhigiénés Központ
T.: 06-20/806-3234
H.: 17:30 – 18:30
 Szigetvár,
Szigetvár József A. u. 9.
Vigadó I. em.
T.: 06-20/440-1932
K.: 17:00 – 18:00
 Tiszaújváros,
Tiszaújváros Szent István u. 20.
Magyarok Nagyasszonya Plébánia
Közösségi Terem
T.: 06-30/342-4518
H.: 17:30 – 18:30

 Keszthely,
Keszthely Csók István u. 1.
Idősek Otthona
T.: 06-20/440-1932
K.: 18:00 – 19:00



 Kiskőrös,
Kiskőrös Szűcs József u. 8.
Baptista Otthon (TESCO-nál jobbra)
T.: 06-20/400-1932
K.: 16:00 – 17:00



 Komló,
Komló 48-as tér
Közösségek Háza (színház mellett)
T.: 06-20/440-1932
Szo.: 15:30 – 16:30
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 Mohács,
Mohács Szent Mihály tér 8.
Belvárosi Plébánia
T.: 06-20/440-1932
P.: 17:30 – 18:30

Álom Klub
1134 Budapest,
Budapest Róbert K. krt. 102.
T.: 06-1/330-5513
Nyitva: Sze.: 18:00 - 21:00 óráig
Anonim Gyógyuló Párok
Meghittség csoport
1119 Budapest,
Budapest Kocsis u. 26. 14. em.
Gyűlés időpontja: H. 18:00
W.: http://web.interware.hu/panisz1/rca/
index.html



Budavári Önkormányzat Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálata
Lelki, pszichológiai támogatás szenvedély-
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betegség esetén
1012 Budapest,
Budapest Attila út 89.
T./F.: 06-1/356-8363 és 06-1/356-9599
W.: www.budavarcssk.hu/szenvedely.html



CAT, Tűcsere program; Drogbusz
1136 Budapest,
Budapest Hollán Ernő u. 40.
T.: 06-1/320-2866



Csepeli Viktória - AE Klub
1215 Budapest,
Budapest Árpád utca 1.
Csepeli Munkásotthon
T.: 06-1/276-7733
H.: 15:00 – 19:00 óráig



Központi Alkoholizmus Ellenes Klub
1096 Budapest,
Budapest Haller utca 16-18.
K. és Sze.: 14:00 – 19:00 óráig



Magyar Karitász
RÉV SzenvedélybetegSzenvedélybeteg-Segítő Szolgálat
1115 Budapest,
Budapest Bartók Béla u. 96.
T.: 06-1/361-4252



Dr. Moravcsik - AE Klub
1085 Budapest,
Budapest Gyulai utca 7.
H., Cs., Szo.: 13:00 órától

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogadó PszichoPszicho-szociális Szolgálat
1016 Budapest,
Budapest Csap u. 2.
T./F.: 06-1/355-0337
1121 Budapest,
Budapest Márvány u. 42.
E.: fogado@mmszbp.hu
W.: Szenvedélybetegek Fogadója
http://www.mmszbp.hu/intezmeny/
szenvbeteg.html és www.kimondhato.hu







Emberbarát Alapítvány
(alkohol-, drogfüggőség)
1105 Budapest,
Budapest Cserkesz u. 7-9.
T.: 06-1/431-9792
F.: 06-1/431-9725
E.: emberbarat@emberbarat.hu
W.: http://www.emberbarat.hu
Tevékenység: Egészségügyi- és szociális
ellátás szenvedélybetegek részére.

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum
1238 Budapest,
Budapest Grassalkovich u. 104.
T.: 06-1-287-3863 és 283-9947
E.: mozsori@axelero.hu



Félút Centrum
1172 Budapest,
Budapest Liget sor 26.
T.: 06-1/258-6878
W.: www.feluton.hu

Nonszesz Egyesület
1113 Budapest,
Budapest Bocskai út 43-45.
T.: 06-20/337-9341
E.: nonszesz@drogport.hu és
czikora.attila@freemail.hu
Tevékenység: klubrendezvényeiken minden
alkoholproblémást várnak.
Helye: Bp. Mérnök u. 38-40.







Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula
Kórház Drogambulancia és Prevenciós
Központ
1135 Budapest,
Budapest Jász u. 14.
T.: 06-1/236-0787



Gamma gt. - Szenvedélybeteg Önsegítő
Csoport
Kaiser József T.: 06-30/336-8253
1035 Budapest,
Budapest Kórház u. 37.
Sze.: 18:00 - 20:00 óráig
1089 Budapest,
Budapest Bláthy Ottó u. 10.
Cs.: 18:00 - 20:00 óráig
1115 Budapest,
Budapest Csóka u. 5.
K.: 18:00 - 20:00 óráig
1196 Budapest,
Budapest Ady Endre u. 57.
H.: 17:00 - 19:00 óráig
W.: www.gamma.shp.hu



HajlékHajlék-Ért Egyesület
1134 Budapest,
Budapest Róbert K. krt. 102.
Gondozási Központ
T.: 06-1/330-5513
Sze.: 19:00 - 22:00 óráig



Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat
(KASZ)
1035 Budapest,
Budapest Kórház u. 37.
T. /F.: 06-1/242-2330
H.- Cs.: 9:00 - 17:00, P: 9:00 - 16:00 óráig
E.: lelkikozpont@freemail.hu



Kék Pont Drogkonzultációs
Központ és Ambulancia
1094 Budapest,
Budapest Balázs Béla u. 21.
T.: 06-1/215-7830



Kék Vonal GyermekGyermek- és
Ifjúsági Telefonszolgálat
T.: 116-111 és 06/80-505-000
H-P.: 8:00 - 21:00 óráig
Szo.-V.: 15:00 – 19:00 óráig

Országos Addiktológiai Intézet
1135 Budapest,
Budapest Lehel u. 59.
T.: 06-1/452-9450



Remény Egyesület
1097 Budapest,
Budapest Külsőmester u. 84.
T.: 06-1/217-6920
Sze.: 18:00 órától

 Sashalmi Új Élet - AE Klub
1163 Budapest,
Budapest Thököly utca 13.
Corvin Művelődési Ház
T.: 06-1/404-0406
P.: 16:00 órától


Segély Helyett Esély Alapítvány,
Thalassa HázHáz -Budatétény,
Pszichoterápiás és Pszichiátriai
Rehabilitációs Intézet
(alkohol-, drogfüggőség)
1223 Budapest,
Budapest Jókai M. u. 21-23.
T.: 06-1/226-8433
F.: 06-1/226-4452
E.: info@thalassahaz.hu
W.: http://www.thalassahaz.hu
Tevékenység: Különféle pszichés zavarokkal, elsősorban pszichotikus és személyiségzavarral, valamint addikt problémákkal
(drog, alkohol) küszködő betegek terápiáját
vállalják, alapvetően pszichoterápiás eszközökkel, a szükséges gyógyszeres kezelés
mellett.



Tiszta Fejjel Egyesület
1135 Budapest,
Budapest Dózsa u. 152.
T.: 06-1/329-1474
Cs.: 8:00 órától



Újpesti Baráti Kör - AM Klub
1046 Budapest,
Budapest Hárfa utca 11.
T.: 06-1/369-6573
H. és P.: 12:00 órától

 PiaPia-No Ifjúsági Alkoholmentes Klub
9500 Celdömölk,
Celdömölk Hámán u. 2/b.
T.: 06-95/423147
Szo.: 15:00 – 18:00 óráig
 Új Barátok - Alkoholizmus Elleni Klub
Cs.: 16:00 órától
Szo.: 9:00 – 11:00 óráig


Józan Élet - Alkoholizmus Ellenes Klub
6448 Csávoly,
Csávoly Arany utca 41.
Községi Könyvtár
T.: 06-79/325-203
Minden hó 1. H.: 17:00 órától



Gamma gt. - Szenvedélybeteg
Önsegítő Csoport
2370 Dabas,
Dabas Szent István u. 58.
Kossuth Lajos Művelődési Ház
H.: 18:00 - 20:00 óra között
T.: 06-70/517-8539
W: www.gamma.shp.hu



Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Mentálhigiénés Központ
4028 Debrecen,
Debrecen Ember Pál u. 19.
T.: 06-52/428-004
F.: 06-52/247-757
E.: debrecenrev@broadband.hu
Tevékenység: Szenvedélybetegek nappali
ellátása.



Főnix - Alkoholizmus Elleni Klub
4024 Debrecen,
Debrecen, Varga utca 1.
T.: 06-52/416-261
Ideggondozó Intézet
Cs.: 17:00 – 20:00 óráig



Gamma gt. - Szenvedélybeteg
Önsegítő Csoport
4031 Debrecen,
Debrecen Angyalföld tér 11.
Forrás Közösségi Ház
T.: 06-20/976-5335
W.: www.gamma.shp.hu
H.: 17:00 – 19:00 óra között



Somlóvár - Alkoholizmus Elleni Klub
8482 Doba,
Doba Somlóvár 1.
Pszichiátriai Szakkórház
T.: 06-89/278-003
K. és Cs.: 16:00 órától
V.: 15:00 órától



Fészek - Alkoholizmus Elleni Klub
2510 Dorog,
Dorog Bécsi utca 91.
Családsegítő Központ
T.: 06-33/431-170
Sze.: 14:00 – 20:00 óráig



Gamma gt. - Szenvedélybeteg
Önsegítő Csoport
2344 Dömsöd,
Dömsöd Szabadság út 36.
T.: 06-30/664-9408
W.: www.gamma.shp.hu
Cs.: 8:00 - 20:00 óra között



Harmónia - Ifjúsági Alkoholmentes Klub
9913 Döröske,
Döröske Fő utca 32.
P. és V.



Fogd a kezem - Alkoholizmus Elleni Klub
7020 Dunaföldvár,
Dunaföldvár Alpári utca 11.
T.: 06-75/342-618
P. és V. du.



Előttem az élet - Ifjúsági AM Klub
2400 Dunaújváros,
Dunaújváros Lajos király krt. 10.
K. és P.: 18:00 órától
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Szenvedély - HÁLÓ


Agria - Alkoholizmus Elleni Klub
3300 Eger,
Eger Baktai utca 38.
Megyei Kórház
T.: 06-36/411-963
K.: 16:00 órától







Esztergomi Szent Jakab Alapítvány /
Drogprevenciós Iroda
2500 Esztergom,
Esztergom IV. Béla király út 3.
T.: 06-33/400-808

Egészségvédő - AE Klub
3000 Hatvan,
Hatvan Madách utca 10.
Ideggondozó Intézet
T.: 06-37/341-330
Páratlan hét Sze.: 15:00 órától

 Sziget Gondozóház Alapítvány
3895 Gönc,
Gönc Rákóczi út 89.
T.: 06-46/705-538 (ellátás helyszíne)





Bugát Pál Kórház Támasz és
Drogambulancia
3200 Gyöngyös,
Gyöngyös Erzsébet királyné út 10.
T.: 06-37/312-491 / (402.mellék)
Fogadás: H.-P.: 9:00 – 16:00 és
 Mátra - Alkoholizmus Elleni Klub
Hónap első Cs.: 14:00 órától



Tolna Megyei Kékkereszt Egyesület
7045 Györköny,
Györköny Kossuth u. 320.
T.: 06-75/352-456
Tevékenység: Rehabilitációs munkák szervezése (fizetésért), szociális támogatás, lakhatás biztosítása. Gyógyításhoz, iskolakezdéshez, nyári táborozás költségeihez, útiköltséghez való hozzájárulás.

 Fókusz - Alkoholizmus Elleni Klub
9023 Győr,
Győr Corvin utca 20.
H. és Cs.: 17:00 – 20:00 óráig


Gamma gt. - Szenvedélybeteg
Önsegítő Csoport
9025 Győr,
Győr Bálint Mihály u. 54.
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
T.: 06-20/584-5825
W.: www.gamma.shp.hu
H.: 18:00 – 20:00 óra között



Petz Aladár - Elő Klub
9024 Győr,
Győr Zrínyi utca 13.
Megyei Kórház III. Pszichiátria
T.: 06-96/418-244 (685 mellék)
Sze.: 09:30 – 10:30 óráig



Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
TÁMASZ KrízisKrízis- és Drogambulancia
9023 Győr,
Győr Szigethy A. u. 109.
T.: 06-96/411-807
E.: info@petz.gyor.hu



Arrabóna Ifjúsági Alkoholmentes Klub
9023 Győr,
Győr Corvin utca 20.
P.: 17:00 – 20:00 óráig



Békés Megyei Képviselőtestület
Pándy Kálmán Kórháza
5700 Gyula,
Gyula Semmelweis u. 1.
T.: 06-66/361-833

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
Támogató Alapítvány
7696 Hidas,
Hidas Kossuth u. 62.
T.: 06-72/457-040



Inta - Alkoholizmus Elleni Klub
9951 Intaháza
Pszichiátriai Kórház
T.: 06-95/445-070
Minden hó 3. Cs.: 14:00 órától



Józan Fejjel - AE Klub
9545 Jánosháza,
Jánosháza Berzsenyi D. u. 42.
Családsegítő Központ
T.: 06-95/450-551
Kéthetente P.: 14:00 órától



Sóder Egyesület (drog)
7400 Kaposvár,
Kaposvár Hunyadi S. u.71.
T.: 06-72/525-471
F.: 06-72/525-472
E.: merfoldko@axelero.hu
Tevékenység: Kábítószerfüggő személyek
rehabilitációjának elősegítése, gondozása,
utógondozása, társadalmi integrációja,
ártalomcsökkentő szemlélet terjesztése.
Az ellátás Somogy megyében és környékén
történik.



Róna - AE Klub
5300 Karcag,
Karcag Rákóczi u. 3.
Cs.: 16:00 – 21:00 óráig



Ifjúsági Alkoholmentes Klub
6400 Kiskunhalas,
Kiskunhalas Árpád utca 12.
Szakszervezetek Művelődési Háza
T.: 06-77/422-792



Remény Egészség és
Családvédelmi Egyesület
6400 Kiskunhalas,
Kiskunhalas Kossuth u. 21.
Boróka Ifjúsági és Civil Ház
T.: 06-77/421-004
Páros heteken P.: 16:00 órától



Várda AE Klub (alkohol)
4600 Kisvárda,
Kisvárda Szent László u. 54.
Szociális Szolgálat
T.: 06-45/415-085
Tevékenység: Gyógyult alkoholbetegek rehabilitációja, családterápiával kiegészítve,
klubfoglalkozások, orvos-beteg találkozók
H.: 18:00 órától



Viktória - Ifjúsági Alkoholmentes Klub
7300 Komló,
Komló Kossuth u. 117.
Zrínyi Művelődési Ház
T.: 06-72/482-277
Naponta: 18:30 órától



Őrség - Alkoholizmus Elleni Klub
9900 Körmend,
Körmend Szabadság tér 11.
T.: 06-94/410-335
Naponta
 Új Hullám - Ifjúsági Alkoholmentes Klub
Naponta



Irottkő - Alkoholmentes Klub
9730 Kőszeg,
Kőszeg Dózsa utca 24.
Szociális Gondozó Központ
T.: 06-94/360-299
K.: 17:00 órától
Egyetértés - Alkoholizmus Elleni Klub
5440 Kunszentmárton,
Kunszentmárton Szapáry utca 5/1.
H.: 17:00 – 21:00 óráig



Kőrös - Ifjúsági Alkoholmentes Klub
5440 Kunszentmárton,
Kunszentmárton Kossuth utca 16.
T.: 06-56/463-586
Naponta: 8:00 – 23:00 óráig

 Jóbarátság - Alkoholizmus Elleni Klub
4700 Mátészalka,
Mátészalka Kölcsey u. 2.
T.: 06-44/310-211
Zalka Művelődési Ház
H.: 16:00 órától





Főplébániai Karitász Alapítvány
6000 Kecskemét,
Kecskemét Kossuth tér 2.
T.: 06-76/415-466 és
06-76/508-499



Megyei Kórház Pszichiátriai Osztály
TÁMASZ Drogambulancia
6000 Kecskemét,
Kecskemét Izsáki út 5.
T.: 06-76/484-384



Csillag Baráti Kör
4220 Hajdúböszörmény,
Hajdúböszörmény Petőfi utca 42.
P.: 17:00 órától





Hadház - Alkoholizmus Elleni Klub
4242 Hajdúhadház,
Hajdúhadház Kazinczy utca 8.
Családsegítő Központ
T.: 06-52/384-115
P.: 17:00 órától



Anonim Gyógyuló Párok
Tavasz csoport
6000 Kecskemét,
Kecskemét Deák F. tér 1. 176-os
terem, Erdei Ferenc Művelődési Központ
Gyűlés időpontja: K.: 19:00-20:30
E.: Laci angelaci@netquick.hu
Angéla somangika@freemail.hu
W.: web.interware.hu/panisz1/rca/
index.html

Ifjúsági Alkoholmentes Klub
9342 Kisfalud,
Kisfalud Ady utca 2.
Művelődési Ház
T.: 06/96-253-102
Sze.: 18:00 órától
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Hőforrás - Alkoholizmus Elleni Klub
4200 Hajdúszoboszló,
Hajdúszoboszló Kossuth utca 15.
T.: 06-52/361-742
Családsegítő Szolgálat
Sze.: 17:30 órától

Alföld - AE Klub
6100 Kiskunfélegyháza,
Kiskunfélegyháza Korond utca 5.
Rendelő Intézet
T.: 06-76/463-611 (43 mellék)
Kéthetente Cs.: 16:00 órától

Drogambulancia Alapítvány
3525 Miskolc,
Miskolc Feszty Á. u. 25.
T.: 06-46/431-310



Semmelweis KórházKórház-Rendelőintézet
Drogambulanciája
3501 Miskolc,
Miskolc Csabai kapu 9-11.
T.: 06-46/431-310



Vidám Társaság - AE Klub
3526 Miskolc,
Miskolc Kassai utca 19.
10. számú Bölcsőde
P.: 16:00 – 18:00 óráig



Tükör - Alkoholmentes Klub
7700 Mohács,
Mohács Vörösmarty utca 3.
Bartók Művelődési Központ
T.: 06-69/311-828
H.: 17:00 – 20:00 óráig
A Városi Kórház pszichiátria társalgójában
T.: 06-20/413-5428

Szenvedély - HÁLÓ
E.: mohacstukor@citromail.hu
K.: 14:00 -15.00 óráig



Csillagfény - Alkoholizmus Elleni Klub
4320 Nagykálló,
Nagykálló Szabadság tér 13.
T.: 06-42/563-850
Sze.: 18:00 órától és
 Jonatán - Alkoholizmus Elleni Klub
K. és Cs. du.

Anonymus Közhasznú Egyesület
Elnök: Dibusz János
7632 Pécs,
Pécs Regina u. 3
7632 Pécs, Siklósi út 70.
T.: 06-72/411-594 és
06-30/450-6864
M.: 06-20/208-1452
E.: anonymusegyesulet@gmail.com
W.: www.anonymusegyesulet.hu/index.html







A Reménység GyermeksegélyGyermeksegély- és Rehabilitációs Alapítvány
8674 Nágocs,
Nágocs Ady Endre u. 11.
Várkonyi András: 06-20/569-7394
E.: varkonyi.andras@vipmail.hu
Horváth Gábor: 06-20/379-6099
E.: gaborisz@gmail.com
W.: www.alkoholbeteg.hu/main.html

 RehabRehab -Ház
8456 Noszlop,
Noszlop Alkotmány u. 20/a.
T.: 06-88/234-411


ÁNTSZ ÉszakÉszak-alföldi Regionális Intézete,
SzabolcsSzabolcs-SzatmárSzatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége
4400 Nyíregyháza,
Nyíregyháza Árok út 41.
T.: 06-42/438-316

 Család - Alkoholizmus Elleni Klub
4400 Nyíregyháza,
Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
T.: 06-42/411-822
Váci Mihály Művelődési Központ
K.: 17:00 órától és
 Nyíregyenes - Alkoholizmus Elleni Klub
H.: 17:00 órától és
 Fiatalok Életmód Klubja


Jósa András - AE Egyesület
4400 Nyíregyháza,
Nyíregyháza Május 1. tér
T.: 06-42/448-005
Jósa Művelődési Ház
Sze.: 17:00 órától

 Szebb Jövőt Egyesület
4400 Nyíregyháza,
Nyíregyháza Kéményseprő u. 20.
T.: 06-42/461-269
Sze.: 16:00 órától


Szenvedélybetegekért
4400 Nyíregyháza,
Nyíregyháza Városmajor u. 5.
Közösségi Ház
T.: 06-42/434-002
K.: 17:00 órától

 EgyüttEgyütt- Egymásért - AE Klub
5900 Orosháza,
Orosháza Kohán utca 10.
T.: 06-68/414-814
Sze.: 18:00 órától


Alkoholmentes IFI Klub
Jószerencsét - AE Klub
2840 Oroszlány,
Oroszlány Táncsics udvar 17.
T.: 06-34/363-672
Naponta 17:00 órától



Numeró - Alkoholizmus Ellenes Klub
3600 Ózd,
Ózd Nemzetőr utca 6.
T.: 06-48/470-160
P.: 18:00 órától



Szivárvány - Alkoholizmus Elleni Klub
8500 Pápa
Várkastély Művelődési Központ
T.: 06-89/324-805
Sze.: 18:00 – 20:00 óráig

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat
GyógyítóGyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány
(INDIT)
7623 Pécs,
Pécs Szendrey J. u. 6.
T.: 06-72/315-083
F.: 06-72/315-083 és 332-600
E.: drog@dravanet.hu
Tevékenység: Terápia kidolgozása, szakmai
képzés, önkéntes segítés.



INDIT Közalapítvány
7623 Pécs,
Pécs Szendrey J. u. 6.
T.: 06-72/315-083 és
06-72/332-600



Leo Amici Alapítvány (drog)
7623 Pécs,
Pécs Semmelweis u. 11.
T.: 06-72/482-903 és 581-560
és 06-72/532-295
F.: 06-72/581-560
E.: leocska@freemail.hu
Bentlakásos intézménye:
Komló, Bajcsy Zsilinszkij u. 30.
Tevékenység: Drogfüggőségben szenvedők
kezelése, rehabilitációja.



MárkaMárka-Dera Egyesület
2013 Pomáz,
Pomáz Pomáz-Dolinapuszta
Pszichiátriai Szakkórház
T.: 06-26/325-288
K., Cs.



Holdvilágárok - AE Klub
2013 Pomáz,
Pomáz Pomáz-Kiskovácsi Pszich.
Szakkórház II. osztály
T.: 06-26/325-244
Heti egy alkalommal



Rába - Ifjúsági Alkoholmentes Klub
9776 Püspökmolnári
Kossuth utcai Művelődési Ház
P.: 18:00 – 22:00 óráig



Ifjúsági Alkoholmentes Klub
9641 Rábapaty,
Rábapaty Felsőpatyi u. 98.
Községi Könyvtár
Sze., P., Szo. du.

 Szabadidő - Alkoholmentes Klub
2651 Rétság,
Rétság Rákóczi utca 26.
Művelődési Ház
T.:06-35/350-785
Kéthetente Cs. du.


Családi Kör - AE Klub
3980 Sátoraljaújhely,
Sátoraljaújhely Vasvári utca 32.
T.: 06-47/326-631
Szo.: 16:00 órától



Siklós - AE Klub
7800 Siklós,
Siklós Dózsa utca 8.
Gondozási Központ
T.: 06-72/352-836
Sze.: 19:00 – 22:00 óráig



Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány
7818 SiklósSiklós-Máriagyüd,
Máriagyüd Tenkes u.9.
T.: 06-72/579-203
F.: 06-72/579-204
E.: bethania@axelero.hu
W.: http://web.axelero.hu/bethania és
 Javuló Alkoholisták Klubja
K.: 19:00 – 21:00 óráig
Tevékenység: Súlyos alkoholbetegek 3-6
hónapos bentlakásos intézeti kezelése;
munkaterápia: egyéni, csoportos és lelki
terápiával.



Alkoholellenes Klub
7823 Siklósnagyfalu,
Siklósnagyfalu Kossuth utca 1.
Római Katolikus Plébánia
T.: 06-72/379-428



Alkoholizmus Elleni Klub
9633 Simaság,
Simaság Szabadság utca 26.
Pszichiátriai Kórház
T.: 06-94/388-090
Hó 3. Cs. de.



PiaPia-No Ifjúsági Alkoholmentes Klub
9633 Simaság,
Simaság Szabadság u. 16.
Községi Klubház
Sze. és P.: 18:00 órától



Csökkent Munkaképességűek és
Rokkant Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületének Szivárvány AlkoholAlkoholellenes Klubja
9400 Sopron,
Sopron Horváth J. u. 29.
T.: 06-99/317-929
F.: 06-99/511-881
Tevékenység: Alkoholbetegek rehabilitációja, visszatérés a társadalmi és családi életbe. Érdekvédelem.



Szivárvány - AE Klub
9400 Sopron,
Sopron Horváth utca 29.
T.: 06-99/317-329
K.: 17:00 órától
V.: 9:00 órától



Pelikán - AE Klub
8330 Sümeg,
Sümeg Kossuth u. 12.
T.: 06-87/352-333



Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata, „Dr. Farkasinszky
Terézia” Ifjúsági Drogcentrum
6726 Szeged,
Szeged Fésű u. 4.
T.: 06-62/436-353



Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
RÉV SzenvedélybetegSzenvedélybeteg-segítő Szolgálat
7100 Szekszárd,
Szekszárd Munkácsy u. 7/A.
T.: 06-74/ 413-037 és 06-74/511-585



Ne add fel! - Ifjúsági AM Klub
2000 Szentendre,
Szentendre Dózsa u. 6.
Helyőrségi klub
T.: 06-26/312-822
H.: 17:00 – 19:00 óráig



Bugyi István, dr. Kórház,
Addiktológiai és Drogambulancia
6601 Szentes,
Szentes Sima F. u. 44-58.
T.: 06-63/313-244 és
06-63/313-972



Tiszta forrás - Alkoholizmus Elleni Klub
6600 Szentes,
Szentes Nagyörvény utca 53.
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II. sz. Idősek Klubja
T.: 06-63/312-391
H.: 17:00 órától



Határkő - Alkoholizmus Elleni Klub
9970 Szentgotthárd,
Szentgotthárd Szél tér 11.
Polgármesteri Hivatal
T.: 06-94/380-010
Kéthetente Sze. du.



Alba Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV SzenvedélybetegSzenvedélybeteg-segítő Szolgálat
8000 Székesfehérvár,
Székesfehérvár Móri u. 20.
T.: 06-22/506-606 és
 Gamma gt. - Szenvedélybeteg Önsegítő
Csoport
T.: 06-20/530-3311
W.: www.gamma.shp.hu
Cs.: 17:00 -19:00 óra között



Harmat - Alkoholizmus Elleni Klub
8000 Székesfehérvár,
Székesfehérvár Bőrgyár utca 4.
T.: 06-22/316-476
H. és Cs.: 17:00 – 21:00 óráig



Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Addiktológiai Központ
5000 Szolnok,
Szolnok Tófenék út 17.
T./F.: 06-56/378-460
E.: szac@segelyszervezet.hu



Mentálhigiénés Klub
2800 Tatabánya,
Tatabánya Huba vezér u. 14.
Családsegítő Központ
T.: 06-34/335- 370
Naponta



Kabay János - Alkoholizmus Elleni Klub
4440 Tiszavasvári,
Tiszavasvári Bátori u. 6.
Hó első és utolsó Sze.



Fehér Folt - Alkoholizmus Elleni Klub
4244 Újfehértó,
Újfehértó Eötvös utca 18.
Családsegítő Szolgálat
T.: 06-42/290-097
Sze.: 17:00 órától



Megújulás - Alkoholizmus Elleni Klub
5052 Ujszász,
Ujszász Szabadság tér 1.
T.: 06-56/366-401
P.: 16:30 – 18:30 óráig



Tölgy - Alkoholizmus Elleni Klub
5052 Ujszász,
Ujszász Abonyi u. 1.
T.: 06-56/366-000
Cs.: 15:00 – 16:30 óráig



Reneszánsz - AE Klub
5000 Szolnok,
Szolnok Hild tér 1.
T.: 06-56/344-133
Sze.: 15:00 – 18:00 óráig

Új Barátok Klub
2600 Vác,
Vác Dr. Csányi L. krt. 63.
T.: 06-27/316-411
Művelődési Ház
Kéthetente Cs.: 16:00 – 18:00
óráig







Tabán - AE Klub
5000 Szolnok,
Szolnok Tószegi utca 4.
és 21.
Kórház Pszichiátriai Osztály
T.: 06-56/421-521
Naponta: 16:00 órától



Gamma gt. - Szenvedélybeteg Önsegítő Csoport
9700 Szombathely,
Szombathely Nagy Lajos
kir. útja 47.
Hársfa Ház
W.: www.gamma.shp.hu
P.: 18:00 – 20:00 óra között



„Jóbarátok Köre" AE Klub
9700 Szombathely Bem J.u.9/B.
Humán Civil Ház
T.: 06-94/324-228
Tevékenység:
Tevékenység Alkoholbetegek
rehabilitációjának elősegítése.
H.: 17:00 órától és
 Józan Cimborák Ifjúsági AM Klub
K. és Cs.: 17:00 – 20:00 óráig
 Keresztút - Ifjúsági AM Klub
Sze. és P.: 17:00 – 20:00 óráig

 Jóbarát - AE Klub
9700 Szombathely,
Szombathely 11-es Huszár u. 138.
Megyei Kórház Addictológiai
Osztály
T.: 06-94/311-260
Kéthetente Sze.: 15:00 órától


Szociális Segítő Alapítvány
Szőlőtő AE Klub
2890 Tata,
Tata Almási utca 24.
T.: 06-34/380-179
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H. és Cs.: 08:00 – 11:00 óráig
Sze.: 17:00 órától

AlkoholAlkohol-Drogsegély Ambulancia
8200 Veszprém,
Veszprém Pápai út 37/B;
T.: 06-88/421-857
F.: 06-88/421-660
E.: ada@mail.uti.hu és drogambulancia@invitel.hu
Tevékenység: Szenvedélybetegek gyógyításában, rehabilitációjában való részvétel. Megelőzés.
Jogi, addiktológiai tanácsadás,
ártalomcsökkentés. és
 Mentálhigiénés - AE Klub
Sze.: 16:00 órától és
 Alkohol és Drogsegély Egyesület
Naponta: 8:00 -16:00 óráig, és
 Ifjúsági Alkoholmentes Klub
Szo.: 15:00 órától



Alkoholizmus Elleni Megyei
Egyesületek és Klubok Országos
Szövetsége
8900 Zalaegerszeg
Radnóti u.14.
T.: 06-92/347-780
M.: 06-30/227-9250
W.: www.tar.hu/cimlista és
 Göcsej - Ifjúsági Alkoholmentes Klub
Naponta



Göcsej - Alkoholizmus Elleni
Klub
8900 Zalaegerszeg
Zalaegerszeg-Pózva Pszichiátriai
Osztály
T.: 06-92/311-570
K.: 14:00 órától

PSZICHIÁTRIAI
SZICHIÁTRIAI BETEGEKKEL
BETEGEKKEL
VÉGZETT
VÉGZETT CSOPORTMUNKA
TAPASZTALATAI
TAPASZTALATAI

A pszichiátriai betegség: alapjaiban
rendíti meg az egyén egész valóját,
mert megkérdőjelezi különböző
szerepeiben érvényes kompetenciáját, megrendíti kapcsolatait, megtörheti életpályáját.
Az érintett személy szemszögéből a
pszichiátriai betegség félelem, hogy
„megváltozik az egész személyiségem, elvész ítélőképességem, megbélyegeznek, kirekesztenek”.
A környezet szemszögéből a pszichiátriai betegség az egyén viselkedésének megváltozása. Meglepő,
furcsa, sőt bizarr viselkedés, melyről a beteg azt állítja, nem akaratlagos. Persze ezt mi nem hisszük el
neki! Félelmünk: ha nem uralható,
akkor ez az ember mindenre képes!
A pszichiátriai betegség (elme
(elmeza
mezazavar, lelki zavar, elmeelme-betegség stb.)
definíciója
definíciója:
finíciója lelki jelenségeknek olyan eltérése, mely a beteg számára szenvedést okoz, és mindennapi
életvitelét akadályozza. (Pável-Ónody-Vikár, 2002.)
Ezek a tünetek - szubjektív megélésükében - nem különböznek a testi
betegségektől, csak a sérült lélek
nem látható, ezért nem vált ki együttérzést. Míg a testi betegség
mérhető tünetekkel jelentkezik (köhögés, láz, törés, duzzanat, stb.) és
leveri a lábáról a beteget, addig a
lelki zavar a lelki jelenségek megváltozásával jár. Az élménymódok,
a hangulat, a figyelem, az érzelmi
állapot és az érdeklődés, stb. változásai pedig nehezen mérhetőek.
(Pável-Ónody-Vikár, 2002)
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A csoportmunka bemutatása
Csoportmunka bemutatása: A csoport, egy nappali szabadidős klub
Napfény klub, mely egyrészt szupportív, azaz támogató közösséget
biztosít a pszichiátriai betegek részére, másrészt a szabadidő tartalmas és örömteli eltöltéséhez nyújt
megfelelő közeget.
A csoport létrehozása, helyszíne
2004. áprilisában hoztuk létre a
Napfény klubot Szegeden, a Tabán
Családsegítő Közösségi Házban,
mely a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Humán Szolgáltató Központ szervezetén belül működik. A
klubnak jelenleg 15 tagja van. Hetente 1 alkalommal, kedden 14-17
óráig tart 3 órás foglalkozásokat.
A csoport indításának
szakmai indokai
Statisztikai mutatók
A Családsegítő klienskörében a hozott problémák között első helyet
foglalnak el az anyagi jellegű, valamint a foglalkoztatással összefüggő nehézségek (együttes arányuk,
2003-ban 58% volt, ma 84%).
84% A
munkanélküliség és a megélhetési
gondok jelentősen érintik a pszichiátriai betegeket.
E mellett növekvő tendenciát mutat
a több probléma együttes előfordulása (2003-ban 2%, jelenleg 40%).
A több probléma között kiemelkedő
a pszichiátriai és szenvedélybetegségek magas aránya (a két probléma gyakran egymásból következik)
Viszonylag alacsony, de növekvő
tendenciát mutat az egészség
gészségká
ségkáro
károrosodással
sodással összefüggő, hozott problémák aránya, (2,5
2,5 %). Ezek között
szintén fellelhetők a pszichiátriai
betegségek. Jelenleg a kliensek kb.
5% - a részesül pszichiátriai, vagy
addik
addiktológiai
diktológiai kezelésben, és további kb. 5 %%-ra tehető a látens pszicpszichiát
hiátriai
átriai betegségek aránya.
Tapasztalataink alapján az érintett
családokban jellemző tendencia,
hogy a családi élet fokozottan korlátozódik a rutin feladatok elvégzésére. Ritkulnak a strukturált munkahelyi, szabadidős, kulturális, valamint az ünnepnapokhoz kötődő
tevékenységek. Nincs hobbi-, vagy
bármilyen elmélyült, feszültséget

oldó, közösségi tevékenység. A családtagok elszigetelődnek egymástól, így nem nyújtanak érzelmi melegséget. Eltávolodnak a külső kapcsolatrendszerektől, reális élettel
való kapcsolatuk gyengül, mivel főként kapcsolatteremtő, stressz-kezelő és konfliktus- megoldó képességeik sérülnek.
A Probléma és a szükséglet
feltárása, előzetes célcél- és
feladatfeladat- meghatározás
Szegeden nem működik olyan nappali klub a pszichiátriai betegek részére, ahol közösségben tölthetnék
el szabadidejüket, és szervezett
programokon vehetnének részt.
A klubunk létrehozását hosszú felkészülési időszak előzte meg.
Megfogalmaztuk a kezelni kívánt
problémát, melyet kezelni szeretnénk: a pszichiátriai betegség miatt
bekövetkező elszigetelődést, a társas készségek gyengülését, az életvezetés egysíkúvá válását.
Meghatároztuk a célcsoportot: a
Családsegítő látókörébe került pszichiátriai betegeket.
Kitűztük a célt: intézményi oldalról
a pszichiátriai betegekkel való foglalkozást, csoportmunka keretében. Továbbá - a célcsoport oldaláról - a klub működtetésével segítséget nyújtani a pszichiátriai betegeknek egy támogató közösség kialakításához (társas kapcsolataik javításához, társas szerepeik és szocializációs sémáik megerősítéséhez, elszigetelődésük megakadályozásához, közösségi érzés és egymás iránti tolerancia kialakításához).
Meghatároztuk a feladatokat: a
klub tagjai részére kötött és kötetlen szabadidős programokat szervezését (a felmért igények, és a lehetőségek alapján).
Csoportösszetétel
meghatározásának folyamata
A klub létrehozásának ügyében egy
közös munkaértekezletre került sor
a Felnőtt Pszichiátriai Gondozó
munkatársai, valamint a családsegítő szakmai stábja között. Ennek
célja a tapasztalatcsere volt, ugyanis évekkel korábban az intézményük működtetett szabadidős
klubot (Ferenczy klub). De csak kevés felhasználható információhoz
jutottunk. A klubfoglalkozás iránt

motivált betegek felkutatása érdekében többször tartottunk közös esetmegbeszéléseket. Ezek a megbeszélések a Családsegítő szakképzett munkatársai, és a Pszichiátriai gondozó asszisztensei között
zajlottak. Egyeztettük a klub működésével kapcsolatos elképzeléseinket, és megegyeztünk néhány általános szabályban, a klub működtetését illetően:
• nyitottság,
• maximális létszám 15 fő,
• elsősorban krónikus pszichotikus betegek fogadása.

Ebben az időszakban végre felvettük a kapcsolatot egy hasonló klubbal. A Sotéria klub egyik szociális
munkása előadás keretében nyújtott tájékoztatást a klub működtetésének tapasztalatairól, és a pszichiátriai betegek közösségi gondozásának sajátos feladatairól.
Működési feltételek
(személyi, anyagi, tárgyi, szakmai)
Kiválasztottuk a klubvezetőt, akinek egészségügyi végzettsége, valamint szakmai tapasztalata garantálta a klub szakszerű vezetését. A
szakember 10 évig dolgozott idegelme ápolóként, így a leendő klubtagokat is ismerte. Cél volt, hogy 12 éves irányított működés után a
klub önsegítővé váljon. Később ezt
a célt elvetettük, mivel olyan krónikus betegségben szenvedőkkel indult el a klub, akiknek súlyosan sérültek a társas készségeik is. A
klubvezető tiszteletdíját saját költségvetésből biztosította az intézmény, de dologi költségekre már
nem volt keret. Az anyagi erőforrásokat az SZMJVÖ Szociális Gyermek és Ifjúságvédelmi Keret által
évente kiírt, rehabilitációs és prevenciós célú pályázataiból tervez-
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tük bővíteni. A pályázati önerőt az
Intézmény biztosította. A pályázatok írását és a programszervezést
én vállaltam. Tárgyi feltételekként :
a Családsegítő Intézmény klubterme és közös helyiségei szolgáltak,
melyeket azóta is heti egy alkalommal, kedden 14-17 óráig használhat a klub. A klubtagok igénybe vehetik a Családsegítő szakmai szolgáltatásait. A klubvezető szupervízióját az intézmény biztosítja.
Csoportterv elkészítése

ai szakápoló volt. A változás némileg megakasztotta a csoportfejlődés folyamatát (gyászmunka, vezetés változása).
Ugyanebben az évben pályázatot írtunk a klub beindításának támogatására. A megnyert pályázati öszszegből (140 eFt) szervezett első
nagyobb közösségi program az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Feszty-körkép megtekintése volt, ahol részt vettük egy
közös étkezésen.
Feltárult erősségek:

A csoporttagok szükségleteit és igényeit megkérdezéssel (közös beszélgetések, ötletbörze), illetve egyéni (tartós figyelem, nyelvi készség) és társas (kapcsolatteremtő,
empátiás, konfliktuskezelő) készségeit megfigyeléssel mértük fel.
Egyrészt csoportos foglalkozásokat
terveztünk helyben (kézműves tevékenységek, közös játék, közös
beszélgetés és közös főzés), melyek elősegíthetik a társas készségek szinten tartását (lehetővé teszik normák és szabályok, szerepek és viselkedési sémák gyakorlását), önkifejezési módszer elsajátítását, problémák felszínre kerülését, csoport előnyök tudatosítását,
tehát növelhetik a csoportkohéziót.
Másrészt házon kívüli kulturális
programokat és kirándulásokat,
melyek lehetőséget nyújtanak a reális élettel való kapcsolat erősítésére, így elősegíthetik a társadalmi
visszailleszkedést is.
Csoportmunka leírása időrendben, eredmények és kudarcok,
vezetői szerep értékelése
A 2004. áprilistól júniusig tartó időszak az ismerkedés időszaka volt.
Kialakult egy nagyjából állandó, 6
fős létszám, akik a csoportfoglalkozásokon, társas- és szituációs játékok segítségével ismerkedtek egymással. A klubtagok a Napfény
klub nevet adták maguknak, és
megrajzolták klub logoját. A foglalkozásokon - a klubvezető mellett társ-vezetőként vettem részt. Így látogattunk el a Szegedi Csillagvizsgálóba, és a Szegedi Vadasparkba,
a Vármúzeumba és a Móra Ferenc
Múzeumba.
Az első év végén elhunyt a klubvezetőnk. Néhány hónappal később
érkezett az új vezető, aki szintén egészségügyi szakember, pszichiátri-
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Nőtt a motiváció.
motiváció Korábban: „csinálni kéne valamit, de mit!” volt
jellemző, de már a kirándulás szervezése is kedvezően hatott a csoportra: sokat fantáziáltak az útról,
tervezgettek. Az utazás: a csoporttagok népdalokat énekeltek, a videó-kamerát kivették a kezünkből,
és egymást filmezték, pózoltak. Izgatottak voltak a tervezett ebéd miatt (mit fogunk enni, hogyan kell
egy előkelő étteremben viselkedni.)
Ez volt az első alkalom, hogy észrevettünk közöttük valódi párbeszédet:
det séta közben a csoport tagjai
párban beszélgettek egymással, illetve néhányan a sofőrrel.
Közös normaképzés és önsegítés
indult
indult el.
el Az étteremben hangoskodtak, feltűnően és zavartan viselkedtek. Azonban a csoportfejlődés
szempontjából fontos előrelépés
történt. A zavarban lévő csoporttagokat nyugtatták, segítették őket
az ételrendelésben, tanították egymást az evőeszköz használatra. A
hangoskodókat megkritizálták. Tehát nem a vezető fegyelmezett, hanem a sorstárs képviselő mondogatta, hogy: „Ne égess bennünket”.
Visszaindulás: nótákat és dalokat
énekeltek. Egyszer szakítottuk meg
az utat. A klubtagok mosdóba mentek, egy presszóban. Tizenöt perc
elteltével mentünk utánuk: a pult
mellett éppen italt rendeltek, tehát
a „lendületbe hozás” sikerült! (A
közös ivásnak kapcsolat-építő ereje
is van.)
Összegezve: a kirándulás csoportdinamikai szempontból kedvező folyamatokat indított el.. Nyilvánvalóvá vált, hogy a közös kirándulásnak
csoportkohézió-növelő hatása van.
„A csoporttagok kölcsönhatásából
olyan erő fakad, amely összetartja
a csoportot” (Hidas 1984).

Feltárult gátak
Feltárult, hogy a csoporttagok különböző átmeneti szerepekhez kapcsolódó viselkedés-repertoárja szűkös (a buszon, és a vendéglőben
zavarban voltak, bizarr módon viselkedtek).
Feltűnt, hogy a kávé fogyasztása és
az édességek nassolása kiemelkedő jelentőséggel bír a csoporttagok
életében. Ez a tevékenység gyakran
jellemzi a pszichotikus betegeket:
feszültség-levezető funkciót tölt be.
Mindezen tapasztalatok birtokában
tudatosabban igyekeztünk megszervezni a klub életét: olyan programokat szervezni, melyek erősíthetik a reális élettel való kapcsolatukat.
TiszaTisza-parti szalonnasütést,
szalonnasütést az előkészületeket, a program lebonyolítását a klubtagok önállóan végezték.
Meglátogatták a Somogyi Könyvtá
Könyvtátárat,
rat ahol a beiratkozás feltételeivel
és a könyvtárhasználattal is megismerkedtek. Megnézték a könyvtár
üvegfestmény kiállítását. Láthatóan ötleteket merítettek, mert nőtt
az érdeklődés a betervezett kreatív
foglakozáshoz.
A társas érintkezés szabályainak
gyakorolása érdekében a látogatásokat kávéházi programokkal zártuk. Ezek továbbá lehetővé tették
az élmények megosztását, így a
csoportkohézió erősítését is.
Megnézték a Móra Ferenc Múzeum
időszakos kiállítását,
kiállítását és a szegedi
szegedi
Dóm altemplomát.
altemplomát
Házon belül közösen főztek (gyakorolva a közös tevékenységek szabályait).
Kreatív foglalkozások alkalmával,
például üveget festettek és, papírmontázst készítettek.
Az egyházi ünnepkörökhöz kapcsolódó szokásokat és szokásjátékokat elevenítettek fel. Mikulás és kakarácsonyi
rácsonyi ünnepséget,
ünnepséget klubévfordulót, közös főzéseket, óév-búcsúztatást rendeztünk: „Soha ilyen karácsonyunk nem volt még!”. (Gólya,
2005) A pályázati összegből színházjegyeket vásároltunk.
Az első év eredményei
Az éves program sikerrel zárult: a
csoport 8 klubtaggal működtethető
az intézmény számára, és nőtt
vonzereje a célcsoport számára
(csoportkohézió nőtt).
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Azt hittük, mindig így lesz...
2005-ben - anyagi támogatás nélkül - főként házon belüli programokat szerveztünk, illetve városnézést, múzeum-látogatást. A felkeltett érdeklődést, illetve a felélesztett társas igényeiket, főként a társadalmi visszailleszkedés iránti
szükségletüket már nem tudtuk kielégíteni. Így a csoport fejlődése
láthatóan megállt.
2006. évi pályázati program
110.000 Ft pályázati összegéből az
alábbi programokat szerveztük:
Az első két év tapasztalatait felhasználva négy csoportba soroltuk
a tevékenységeket:
• kirándulások,
• kulturális programok,
• kreatív foglalkozások,
• csoportfoglalkozások.
Vezetői szerep értékelése
Az új klubvezető - az ápolóként kialakított kapcsolatra építve - mégsem tudta kellőképpen vonzóvá
tenni a klubot a betegek számára.
Feltehetőleg a korábbi „ápoló-beteg közti hierarchia” miatt nem alakulhatott ki partneri viszony közöttük. A létszám a kritikus határig
csökkent (4-5 fő). Tehát az egészségügyi szakember kiválthatja a
klubtagok ellenállását.. A nappali
klub előnyösebb, ha távol van az egészségügyi intézménytől, ugyanis
annál szívesebben keresik fel a betegek. Le kellett vonnunk a következtetést: a klubvezetőnek nem elel-

sősor
sősorban
sorban pszichiátriai szakembernek, hanem megértő és hiteles szeszemélyi
mélyiség
lyiségnek
ségnek kell lennie,
lennie aki érzelmi
szinten tudja megszólítani a csoporttagokat.. „Fontos feladata a vezetőnek, hogy a csoporteseményeket empátiával kövesse.
kövesse Mind az egyének, mind a csoport hangulatának és közérzetének szempontjából is át tudja élni a jelenségeket,
képes legyen követni és tudatosítani is azokat a csoport tagjaiban. Így
segítheti a destruktív folyamatok
feloldását (túlzott kitárulkozás-elzárkózást, bűnbakképzést, stb.)
A vezetőnek közvetett (nondirektív)
(nondirektív)
utakon
takon kell serkentenie az önszabályozást (pl. figyelemirányítással,
probléma felvetéssel, érdeklődés
kifejezésével stb.). A pszichiátriai
betegség ugyanis az önszabályozás
zavara, amely interperszonális kapcsolati zavarokban is megnyilvánul.” A vezető non-direktív tevékenysége igen elmélyült szellemi
munka, és nem egyszerű passzivitás! A szabályozás eszközei: meghallgató, együttérző, érdeklődő magatartásával, probléma felvetéssel,
figyelemirányítással a csoportból előhívja az önszabályozást. Tehát
nem direkt beavatkozással teszi.
(Hidas 1984).
Fontos momentum az egyenrangúság:: „a vezető viselkedésével ne fegyelmezzen, hanem nyújtson visel
viselselkedési
kedési mintát,
mintát amellyel csoportnormát alakító szerepet tölthet be. Például egymás iránti toleranciát, egymás bizarr megnyilvánulásait akceptálható, egymást tisztelő hozzáállást vehetnek át a csoportta-

gok” (Hidas 1984). Valóban azt tapasztaltuk, hogy a vezető vonatkoztatási személy, így a csoporttagok
mindig figyelnek viselkedésére, öltözködésére („Hol vetted? Mindig
összehangolod a színeket?”), értékítéleteire. Megnyilvánulásai gyengéd nyomást is gyakorolnak a csoporttagok viselkedés-változása irányába. Például nehezen beszélnek
érzéseikről, ezért a konfliktusokat
is nehezen vállalják fel. A vezető
saját érzéseinek megosztása segít
nekik ezen túllépni.
A vezető feladata, hogy segítőkész
légkört
légkört alakítson ki,
ki melyben a pozitív és negatív érzések is felvállalhatók. Ezek elviseléséhez az átlagosnál nagyobb mértékű tolerancia
kialakítása szükséges, pl. a konfliktusok felvállalása.
Továbbá a vezető tegye lehetővé a
beszélgetés szabad kibontakozását, sőt serkentse azt. És álljon ellen a csoporttagok függőségi igéigényeinek
nyeinek.
inek Például azt tapasztaltuk,
hogy szívesen veszik (elvárják) a
vezetőtől, hogy előadást tartson,
vagy aktívan irányítsa a beszélgetést, értékeljen, visszajelezze viselkedésük helyességét.
A vezető feladata kikerülni, vagy a
csoportcél
csoportcél érdekében alakítani a
játszmahelyzeteket
játszmahelyzeteket,
mahelyzeteket mert a pszichotikus betegek kedvelik a játszmákat, és azok állandóságát, ugyanis biztos fogódzót nyújtanak
nekik. (Benedek, 1992) Például Gy.
kezdetben minden alkalommal látványosan kipakolta gyógyszereit az
asztal szélére, és teátrális mozdulatokkal egyenként bekapkodta a-
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zokat. A csoporttagok minden alkalommal visszajelezték, „jó sok
gyógyszert szedsz!”, de különösebb
jelentőséget nem tulajdonítottak
ennek, hiszen ők is sokat szedtek.
A vezető nem avatkozott közbe, s a
csoportban beindult az önszabályozás. Mára eltűnt ez a viselkedésforma.

Ugyancsak a vezető dolga az is,
hogy úgy szabályozza a csoportfolyamatot, hogy a tagok között ne alakuljon ki nagy intimitásbeli különbség
lönbség,
ség mert az bűntudat, és szégyenérzet kialakulásához vezethet.
A keretek megtartása is a vezető
feladata („a direktív és non-direktív
eszközök adekvát alkalmazásával”
Hidas, 1984.). Felismertük, hogy bizonyos formai követelményeknek
szükséges meg kell felelnünk. Azt
tapasztaltuk, hogy fontos a csendes, nyugodt és ízléses környezet,
ahol lehetőség van körbe ülni (pl. a
közös beszélgetéshez működtetéséhez). Nélkülözhetetlen, hogy előre megbeszélt időpontban, és időben elkezdődjenek a foglalkozások,
mindenki a megszokott helyére ülhessen (egyfajta kapaszkodó).
A szabályokat (pl. klub célja, klubélet rendje, elvárt viselkedés, nyílt
vagy zárt csoport, időtartam stb.)
ha csupán néhány mondatban is,
de tisztázni kell, mert normaszegő
viselkedés esetén szükséges lehet
erre visszautalni. Például Gy. társasjáték közben szeret evidens, de
ki nem mondott szabályokat felrúgni. De, ha előre lefektetjük a játékszabályokat, akkor nem ellenkezik.
A vezetőtől jogosan várják el (a
csoport gyengéd nyomása a vezetőre), hogy nyújtson biztonságot és
védelmet, képviselje érdekeiket a
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csoport külső kapcsolatrendszerében: „nélküled ne jöjjön a mi kis
családunkba senki! T, te tudod, mi
a jó nekünk!” (kapuőr).
A külsős klubvezető (egyéb elfoglaltságai miatt) 2007. II. félévben elköszönt. Mivel a programszervezési
feladatokat kezdetektől én láttam
el, jól ismertem a tagokat. Ezért
tehát - harmadik klubvezetőként én kezdtem meg a munkát a klubbal. A kezdeti időszakban nehéz
volt tudatosítani (a klubvezető és a
csoporttagok számára is), hogy a
klub a közösségi ellátásnak csak
egy szelete, és nem töltheti be annak minden funkcióját. A védett
munkakörök és támogatott munkahelyek Szegeden túlnyomórészt
megszűntek, a betegek családi
kapcsolatai általában megszakadtak, vagy nehezen vihetők, külső
kapcsolataik, és örömet adó tevékenységeik nem alakultak ki, vagy
elmaradtak. Ezért minden fontos
társas szükségletüket a klubfoglalkozásokon keresztül igyekeztek kielégíteni. Így a határokat rugalmasan, de határozottan kellett kijelölni.
Több év tapasztalata az is, hogy
pszichiátriai csoport esetén hangsúlyosan fontos a nyitottság (intimitás hiányának veszélye, beilleszkedés nehézsége), és a zártság (elszigetelődés veszélye, a létszám az alsó határig csökkenhet, a kimaradók nélkül megszűnik a csoport) egyensúlyának megteremtése.

Mivel a klubfoglalkozásokon személyesen kell részt venni, rendszeresek az ülések, és kicsi a létszám,
a kapcsolatok személyesek, nem
lehet a tömegben elbújni. Pl.: „Gy,
Te mért nem ülsz soha közénk?”
Közös értéket teremtettek.
teremtettek
Elvárásokat fogalmaztak meg egymás iránt: rendszeres személyes
részvétel, ítéletmentesség, elfogadás és őszinteség. Egy új, csatlakozni vágyó klubtagot nem fogadott
be a csoport, mert gondozatlan külsővel és ittasan jelent meg: „Ez
nem az a csoport!”
Információt és életvezetési tanácsot, vagy anyagi és tárgyi segítséget nyújtanak egymásnak..
egymásnak..
A szeretetteljes tanácsot hasonló
helyzetben lévőtől mindannyian
könnyebben fogadjuk el, mert nem
a gyengeségeink felhánytorgatásának érezzük, hanem az egymás
közti kölcsönös gondoskodást és
érdeklődést fejezi ki. Ezért a tanácsadás folyamata csökkenti a
csoporttagok feszültségét. Pl.: T.
minden új tagot pártfogásába vesz,
elmeséli milyen nehéz volt az első
nap a klubban. - P. hajléktalan, és
egy hónapig albérletben élt L.-nél. I.
és B. kisegítik egymást cigarettával. Gy.-nek nyíltan tanácsolják,
hogy dobja el a mankót, csak útjában van.
Megtapasztalják az önzetlenséget

Csoportnagyság kérdése
Ha kevesen vannak, könnyen érdektelenné válnak egymás iránt, és
megnőhet a vezető szerepe, ha pedig túl sokan vannak a csoportban, akkor nehezen alakul ki a bizalom és indul el a normaképzés,
kevés lehetőség adódik a személyes megnyilvánulásokra. A második év végére valóban ellaposodott
a klubélet, és beállt az alacsony, 46 fős létszám.
Elemzés: Hogyan valósul meg a
közösség támogató funkciója?
A csoport mint közösség meghatározása: társas erőforrás (adok bele
és kapok belőle), az egyén társadalmi beilleszkedésének eszköze,
védőháló, az önazonosság pillére,
és az önmegvalósítás egyik terepe.

Az egymást segítő megnyilvánulások, például egymás értékeinek
visszajelzése, elősegítik az önbecsülés javulását, mert sikerélmény
adnak. A csoporttagok megtapasztalják, hogy tudnak adni, tehát
hasznosak. Pl.: Gy.-nek visszajelezték, hogy a dicséretei örömet okoznak, ez pedig egy kölcsönös megerősítő folyamatot indított el. A mindig kritikus Gy. először tiltakozott,
de lassan változott a viselkedése:
egyre gyakrabban ült oda T.-hez beszélgetni, és kevesebb kritikát fogalmazott meg. Így egyre több dicséretet is kapott. - G.-t, aki korábban csak ült a többiek között maga
elé meredve, megérintette I. elesettsége, ezért pénzt kölcsönzött
neki.
Izoláció csökkenése
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A közös probléma (pszichiátriai betegség) csökkenti azt a félelmet,
hogy az egyén a nehézségeivel egyedül van, így más, mint a többi
ember. Elfogadhatatlan, ezért titkolózni kell. Általános emberi tulajdonság, hogy a beszéd csökkenti a
az elszigetelődés érzését. Akiknek
módjukban áll beszélni gondjaikról,
azok kisebbnek érzik problémájukat, „ha kimondom hatalmam lesz
felette”, illetve a hozzá kapcsolódó
érzés átélése segíti a feldolgozást.
Annál is nagyobb ennek a jelentősége, mivel a társas készségek
gyengülése miatt a pszichiátriai betegeknek általában nincs lehetőségük őszinte beszélgetésekre. Pl.: T.
szégyelli diagnózisát, titkolja betegsége nevét, de tüneteit megosztotta a klubtagokkal. És megfogalmazta, csak itt mer erről beszélni, mert
„Itt mindenki hasonló, mert mindenki szenved”. - Zs. elmondta,
hogy a betegsége miatt gyakran fogyatékosnak tekintik. Párkapcsolatában is hátrány volt túlzott érzékenysége. A többiek is megosztották hasonló, kirekesztettség élményeiket. Z., aki mindig csak saját
témáit darálta, magáról viszont sosem beszélt: „Minden jó, sosem vagyok szomorú”, kihívta M.-et beszélgetni, és megosztotta vele a zűrös családi eseményeket.
Megtapasztalják az egyetemesség
élményét, amely megszünteti a
stigma érvényességét és a kiszolgáltatottságot is.
Mivel a klubélet személyes megjelenést igényel, csökkenti az elszigeteltséget. A csoportkohézió növekedése - az összetartozás élményé-

nek szorongás-csökkentő hatása
miatt - pedig tovább javíthatja a társadalmi visszailleszkedést. Pl.: P.
tervezget egy budapesti kirándulást, és szórakozóhelyek meglátogatását. - I. hosszú idő után végre
elhelyezkedett, ami elmondása
szerint javította önmagáról alkotott
képét, és családi megbecsültségét
is. „Anya már nem ugráltat, büszke
rám!”.
Reményt adnak.
A csoporttagok állapotának javulása, romlása, vagy stabilitása kihat
az egész csoport közérzetére. Az
aktívabb klubtagok pozitív példája
reményt kelthet. Pl.: T. fia, B. 10 évig nem mozdult ki a szobából. I. vidám és optimista szemlélete, és
társasági aktivitása reményt adott
T.-nek: B. számára is kinyílhat a világ. B. heti, kétheti rendszerességgel fagyizni megy I.-vel.
A társas tanulás lehetőségét
adják egymásnak.
A pozitív elfogadó légkörben minden ember könnyebben viseli el a
visszajelzéseket, akár kritikákat is.
A csoport szeretetteljes nyomást
gyakorol a viselkedés- változás irányába. Mivel korábbi társas interakciók során mindenki sok elutasítást kapott, kialakítottak valamilyen védekező magatartást. Pl.: I.
nem mer végzettségének megfelelő állást megpályázni, nehogy csalódjanak benne. - Gy. például mindenkit kritizál, gyakran vannak támadó és becsmérlő megnyilvánulásai. A mankóra lelki mankóként támaszkodik. Azonban a kritikát roszszul viseli, sérülékeny. Z.-től mégis
elviseli, hogy „botalábúnak” nevezi
őt. „Te vagy a mi „morgós medvénk!” I.-re Gy. mosollyal reagál,
nem neheztel. Általános emberi jellemző, hogy minél inkább érzelemmel telített egy kapcsolat, annál hatékonyabb a befolyása az egyénre.
Ugyanis minél inkább csökken a
társas szorongás, annál kevésbé
szükséges védekeznie az egyénnek. A kellemes a viselkedést a
környezet elfogadja, pozitívan értékeli, ami tovább csökkenti a szorongást. Ez fenntartja a pozitív viselkedést. Pl. Z.-nek sokszor jelezték, hogy sokat beszél.
Felelősséget vállalnak.
vállalnak

A gyengéd visszacsatolás lehetőséget ad arra, hogy megértsék, hatással vannak másokra. Pl.: Gy, aki
többnyire lehangolt, sőt keserű, telve van panasszal, egyszer visszajelezte, hogy jót játszott. Mivel többen reagáltak pozitívan, Gy. rácsodálkozott: „Én örömet okoztam?”. Z. három év alatt lassan leszokott
arról, hogy saját témáit darálja, figyelmes és érdeklődő klubtag lett:
névnapokra személyre szóló ajándékokat hoz.
Felerősödött az egymás iránt érzett szolidaritás
Gyakrabban hiányolják a távol maradókat, és eljárnak egymáshoz takarítani, valamint közös programokat szerveznek (önállóan a klubfoglalkozásokon kívül). A krízisben lévőkkel együtt éreznek, és figyelnek
rájuk.
Internalizáció:
az összetartozás élménye.
Bensőséges csoportban gyakoribbak az elfogadó és értő megnyilvánulások, valamint könnyebben kerülnek felszínre az ellenséges indulatok is. Pl.: Gy., akinek mindig saját gondjai körül forogtak a gondolatai, a harmadik évben, egy mozielőadás után a cukrászdában bensőséges beszélgetést folytatott Z.vel: „Nahát, ennyi idő után nem is
tudom, hogy van testvéred?!”.
Ugyanekkor megbeszélték egymással, hogy Gy. mindig „beszól”, Z.
meg ezt „nem hagyja szó nélkül”.

Erősebb csoportkohézió esetén nagyobb rendszerességgel járnak el a
klubtagok („Együtt még hallgatni is
jó”). Valamint fontosabb a tagok
véleménye, és így nagyobb a csoporttagok befolyásolhatósága. Ugyanis fontossá válik a tagok megbecsülése, így a csoport kedvéért
az egyén változtat viselkedésén. A
közös normát könnyebben betartják. Pl.: T. kimondta, hogy elfoga-
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dást és megértést vár el, valamint
egymás meghallgatását. Ezzel mindenki egyetértett. - Z., aki korábban
csak hallgatott, vagy monológjait
adta elő, és elfogyasztotta az egész
havi édességkészletet, most beül a
beszélgető körbe. Nem kapcsolódik
be, de figyel. - Gy. korábban egy
külső körben ült és láthatóan kirekesztve érezte magát, később figyelt, de nem gúnyolódott. Majd beült a körbe. A klubéleten kívüli közös programok jelzik a csoporttagok erős kötődést. Pl.: I. eljár B.-vel
fagyizni, T.-nek pedig ruhaadományokat szerzett. T. meghívta I.-t unokája névnapi családi ünnepségére.
Összegzés, elvárások
és célok teljesülése
Összességében az egymás közti kökötődés, valamint a külvilághoz való
tődés
való
kapcsolódásuk szorosabb lett, érdeklődésük és látókörük kiszélesedett, így életvitelük is színesebb
lett. Nőtt a csoport elfogadottsága
(a munkahelyi teamben: „Olyan jó
hozzátok bemenni, mindig jó a han-
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gulat!”, és a külső kapcsolatrendszerbe, pl. a moziba, múzeumba régi ismerősként térnek vissza).
A csoportkohézió erősségét jelzi,
hogy egymás között határozták
meg a foglalkozások menetét (minden alkalommal közös beszélgetéssel induljon a nap, majd társasjátékok és kreatív tevékenységek legyenek; havonta egyszer menjünk
moziba, negyedévente színházba;
évente kétszer szervezzünk egy napos kirándulást; legyen egy zenés
törzshelyünk).
2007. II. félév és 2008. I. félév között összesen 8 új tag kapcsolódott
be a tevékenységbe, így a csoportlétszám elmozdult a kritikus pontpontról.
ról Jelenleg 15 aktív tagja van a
csoportnak. A klub úgy működik,
mint egy lassú nyílt (Hidas 1984)
csoport: az összetétel lassan, de folyamatosan cserélődik.
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ANDKE:
Mikor a gyermek gyermek volt ...
… karját lóbálva ment.
patak helyett bőgő nagy folyót akart,
s e tócsa helyett a tengert.

mikor a gyermek gyermek volt,
alig ment le a torkán a spenót,
a borsó, a tejberizs,
most megeszi mindegyiket,
és nem csak akkor, ha muszáj.
mikor a gyermek gyermek volt,
egyszer idegen ágyban ébredt,
most meg újra és újra.
sok ember tűnt neki szépnek,
most meg csak szerencsés esetben.
látta maga előtt, milyen a paradicsom,
most meg csak sejteni képes.
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1094 Budapest,
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nem tudta elképzelni a semmit,
most meg undorodik tőle.
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mikor a gyermek gyermek volt
nem tudta, hogy ő gyermek.
mindennek lelke volt még,
s egy volt minden lélek.
mikor a gyermek gyermek volt
semmiről nem volt véleménye.
nem volt megrögzött szokása,
elszaladgált a helyéről,
törökülésben ült,
forgója volt a feje búbján,
és nem grimaszolt, ha fényképezték.
mikor a gyermek gyermek volt,
ilyeneket kérdezett folyton:
miért vagyok én én, s miért nem te?
miért vagyok én itt, és miért nem ott?
hogy kezdődött az idő, s hol ér véget a tér?
életünk ezen a földön
nem csupán egy álom?
mindaz, amit látok hallok és szagolok
nem csak egy világ előtti világ
csalóka képe?

mikor a gyermek gyermek volt,
magával ragadta a játék,
most belefeledkezni csak a munkába tud.
mikor a gyermek gyermek volt,
elég volt neki, ha almát és kenyeret evett,
mint ahogy ma is még.
a bogyók bogyóként hulltak a kezébe,
mint ahogy ma is még.

A friss diótól érdes lett a nyelve,
mint ahogy ma is még.

tényleg létezik a gonosz, és emberek,
akikben benn lakik a gonosz?
hogyan lehet az, hogy én,
aki én vagyok,
mielőtt lettem nem voltam.
és hogy egyszer én, aki én vagyok
nem leszek már az, aki vagyok.

minden hegycsúcson még nagyobb
hegycsúcsra vágyott,
s minden városban egy még nagyobb
város után.
jó érzés volt, mikor a fa csúcsán
cseresznyéért nyúlt, mint ahogy ma is még.
megijedt minden idegentől,
mint ahogy ma is még.
úgy várta az első havat,
mint ahogy ma is még.
Mikor a gyermek gyermek volt,
egy botot lándzsaként a fának dobott,
s az ott rezeg ma is még.
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lennél.
Győlölöm,
amikor azt
mondják
nekem:
RAJTA!
CSINÁLD!

▲

Azt hiszik
rólam az
emberek,
hogy jól
megbirkóztam
apám
halálával.

▲

VELÜNK

Néha azt
hiszem, az
a dolgom,
hogy a kevésbé szerencséseket
segítsem,
De legszívesebben
csak ülnék
és innék.

▲

▲

▲

PAPA!
Azt
szeretném, ha

Sokszor
felteszem
magamnak a kérdést: vajon
másoknak
könnyebbe az élete,
vagy csak
ügyesebben HAZUDNAK?

Nem is
CASEY-nek
hívnak.

▲

TIT...
…KOK

Régi dalokat énekelek a konyhaablakomon át a
szemközti
idısek otthonába ...
azt remélem, hogy
odaát meghallják, és
visszaemlékeznek arra, amikor
frissek, fiatalok és
boldogok
voltak.
Így egy
kicsit én is

Valójában
pedig ÚGY
TESZEK,
mintha
soha nem
is létezett
volna.
Az albérletem tulajdonosa
VISSZA-

▲

Amióta
egy temetkezési
vállalatnál
dolgozom,
sokkal
jobban
értékelem
a saját
ÉLETEMET.

▲

a 200
dolláros
letétemet.
Én meg az
ı 2.000
dolláros
csillárját.

RÉSZE
LEHETEK

ennek az
emléknek.

A macskámnak
MINDENT
elmesélek.
▲

▲

TARTOTTA

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

