„A lelki gyógyulást kereső elkeseredett
embertől azt kérdezte a Mester:
– Valóban meg akarsz gyógyulni?
– Ha nem akarnék, gondolod, hogy idejöttem volna?
– Persze a legtöbb ember azt teszi.
– Ugyan miért?
– Nem gyógyulásért jön, mert az fájdalmas. Enyhülésért.”
(Anthony De Mello)
2 | www.egerrev.hu
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BIZTONSÁGOT
ADÓ HÁTTÉR –
A FŐEGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
KÖZPONT EGER
Az egri Főegyházmegyei Karitász Központot az Egri Főegyházmegye alapította
azzal a céllal, hogy az egyház szociális
tanításának szellemében lelki és testi
sérült, alkoholista, kábítószeres, időskorú
és segítségre szoruló személyeket támogasson.
Jézus hegyi beszéde alkalmával fogalmazza meg egyértelműen követői
számára a karitatív szolgálat szükségességét. A több ezres tömeg láttán ezt
mondja tanítványainak: „Ti adjatok nekik
enni.” Ez a felszólítás ma is érvényes,
feladatot és kihívást is jelent minden
ember számára. A kereszténység több
mint 2000 éves története során minden
korszakban igyekezett az evangéliumi
feladatnak és kihívásnak megfelelni, és
testi – lelki táplálékot adni a rászorulóknak. A karitász munka, és ezen belül a
szociális segítés ennek megfelelően azt
jelenti, hogy a lehetőségeinkhez mérten
segítsük, támogassuk a rászorulókat.
1993-ban a Katolikus Karitász német-magyar projekt együttműködésben
kezdett el dolgozni azon, hogy kiépítsen
egy szenvedélybeteg-segítő hálózatot a
Karitász keretei között.
A Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatok
egyházba való befogadása egy modern
elgondolása a szenvedő ember felé
fordulásnak. Az az egyházi kezdeményezés, hogy az alkohol és a kábítószer
rabjainak gondozását beépítse program4 | www.egerrev.hu

jába, két forrásból táplálkozott. Egyrészt
a keresztény felebaráti szeretet parancsából, másrészt abból a több évtizedes
külföldi és hazai tapasztalatból, hogy a
szenvedélybetegségekkel szemben az
orvostudomány önmagában tehetetlen.
Az egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálatot az országos hálózat negyedik
elemeként, a Caritas Hungarica Eger
Alapítvány az Egri Önkormányzattal
megkötött ellátási szerződés alapján
hozta létre 1998 tavaszán, amely munkát
a Főegyházmegyei Karitász Központ
Eger, mint egyházi jogi személy vett át
2001-ben.
Az egyházi háttér olyan biztonságot adó
otthon lett a RÉV számára, amelyben
stabilan és dinamikusan tudott fejlődni.
A RÉV elsődleges feladata a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos kockázatok
és hátrányok megelőzése, kezelése és
csökkentése. Tevékenysége kiterjed a
prevenció – terápia - rehabilitáció hármas
egységére. Ezt a munkát támogatja nap
mint nap a RÉV-et fenntartó Egri Karitász
Központ.
A 20 év eredményeiért köszönetünket
fejezzük ki a biztos hátteret adó Egri
Főegyházmegyének és az Egri Karitász
Központnak. Hálásak vagyunk jelenlegi
karitász igazgatónknak, Árvai Ferencnek, aki mindig szívén viseli az egri RÉV
sorsát, és támogatja a szenvedélybetegek körében végzett munkánkat. Külön
köszönet illeti igazgató helyettesünket,
dr. Németh Zoltánnét, a biztonságos,
támogató szakmai háttérért.
Köszönjük!

az egri RÉV munkatársai
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MI A RÉV?

Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger hivatalos intézménye.
A név egy mozaikszó, amely a Remény, Élet, Változás szavak
kezdőbetűiből áll össze, de jelentheti a “révbe” érést is.
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-,
drog-, gyógyszer-függők, játékszenvedély-betegek, valamint
hozzátartozóik alacsonyküszöbű, pszichoszociális szakellátására
vállalkozik.
Célunk a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való
elérése, a motiváció felkeltése, az életmód, életvitel váltásának
ösztönzése, a változás elindítása és segítése, a szerhasználatnak,
valamint járulékos ártalmainak csökkentése.
Az egri RÉV 1998. április 1-jén, az országos RÉV hálózat negyedik
elemeként nyitotta meg a kapuit, a Karitász védőszárnyai alatt,
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával. Ennek,
és az akkori vezető, Godó János munkájának köszönhetően
Egerben is megkezdődhetett a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátása.
Szolgáltatásaink biztosítását alacsonyküszöbű intézményként
kezdtük meg. Ez azt jelentette, hogy a szolgáltatások igénybevétele ingyenes volt, anonim és nem kellett szermentes állapotban
érkeznie a hozzánk fordulónak.
Az egyéni esetkezelés mellett már a munkánk kezdetekor nagy
hangsúlyt fektettünk a csoportfolyamatokra és a közösségi
programokra. Olyan csoportokat indítottunk be érintetteknek,
amelyek a szenvedélybetegségekből történő felépülést, a változást szolgálták.
Fontosnak tartottuk azt is, hogy a szenvedélybetegséget mint
családi problémát kezeljük és ne pusztán a használó kapjon
segítséget, hanem az őt körülvevő család, illetve közösség is
részesülhessen a támogatásból. Tevékenységeinkkel szélesebb
rétegeket céloztunk meg. Dolgoztunk szerhasználó családban
felnövekvő gyerekekkel, szipus fiatalokkal és családjaikkal, állami
gondoskodásból kikerülő fiatal szerhasználókkal, szenvedélybete6 | www.egerrev.hu

gek hozzátartozóival, valamint elkezdtük külső helyszínekre vinni a
szolgáltatásainkat, és partikon, fesztiválokon biztosítani jelenlétet
(MÁS klub). Kiemelten fontosnak tartottuk a prevenciós munkánkat is, mellyel már akkor is sok iskolába jutottunk el.
Az érintetteken kívül olyan programokat is beindítottunk, amely a
fiatalok önkéntességét ösztönözte; kortárs-segítőket képeztünk
középiskolás fiatalokból, majd önkénteseket főiskolai hallgatókból.
A pedagógusok, szakemberek és érdeklődők részére továbbképzéseket, workshopokat, konferenciákat szervezünk.
Az 1998- 2004-ig terjedő időszak megalapozta a RÉV jövőjét. A
megkezdett tevékenységeket a mai napig folytatjuk, újra gondoljuk őket, fejlesztjük programjainkat és az új kihívásokra válaszokat
keresve dolgozunk a felépülésért, a változásért.
2005-től tevékenységünk tovább bővült, ekkor kezdtük meg az
alacsonyküszöbű szolgáltatásaink mellett az úgynevezett magasküszöbű tevekénységeket; elindítottuk a szenvedélybetegek
közösségi és nappali ellátását. A megnövekedett feladatokkal a
munkatársaink száma először öt főre, később kilenc főre növekedett.
Fejlesztéseink az évek során nem csak a programokat érintették,
az eredeti épület is teljesen megújult. Jelenleg 300 m2 épület várja a hozzánk fordulókat, amely számos klubszerű foglalkozásnak,
csoportnak, képzésnek, workshopnak tud otthont adni.
Jelenleg kilenc főállású munkatárs dolgozik intézményünkben,
munkájukhoz két gépkocsi áll rendelkezésre. Az érintettek a
közösségi ellátás keretein belül 44 településen vehetik igénybe a
szolgáltatásainkat.
A RÉV elmúlt 20 évét összefoglalni igen nehéz, hiszen egy szervezet 20 év alatt számos sikert és nehézséget él át.
Ha visszanézünk, hogy mi az igazán fontos az elmúlt 20 évben,
akkor sok érték jut eszünkbe, de mind közül talán a legfontosabb,
hogy meg tudtunk maradni annak a kis szakmai teamnek, akiknek
még most is az EMBER a legfontosabb, illetve a VÁLTOZÁS,
amely minden segítői folyamatban elindul, amikor valaki támogatást kér szolgálatunktól.
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Az egri RÉV

CSAPATMUNKA

ÉRTÉKÜNK

A CSALÁD

A RÉV Szenvedélybeteg-segítô Szolgálat feladata a füg-

gôségekkel kapcsolatos kockázatok és károk megelôzése ill.

A RÉV-es csapatot kilenc nagyon különböző ember alkotja.
Ugyanakkor ez ritkán okoz problémát, sőt, legtöbbször kihasználjuk ennek előnyeit, és különbözőségünkkel egymást és a
RÉV-et is erősítjük. Elhivatott, összetartó, vidám kis közösség vagyunk.
Számunkra nagyon fontos, hogy a munkánk során felmerülő problémákat
és kihívásokat együtt, csapatként oldjuk meg, mert hiszünk a csapatmunka erejében. Szakmai elhivatottságunk mellett személyes kötődéseink is
összefognak minket, mert tudjuk, hogy akkor tudjuk jól végezni a munkánkat, ha jól érezzük magunkat egymással, ha bízunk a többiekben, és ha
feltétel nélkül számíthatunk egymásra. És mi így vagyunk egy csapat.
Persze konfliktusok nálunk is vannak, de ezeket megoldjuk, majd egy közös
kávézás közben elfelejtjük.

kezelése és csökkentése.
Ennek érdekében szolgálatunk tevékenysége kiterjed a prevenció-terápia-rehabilitáció
hármas egységére.
A család
az a közeg, amely mindannyiun-

kat körülvesz, ismerjük, így könnyebben
RÉV alacsonyküszöbû, pszichoszociális ellátást nyújt a
tudunkAazonosulni
más családokkal is a
szenvedélybetegek és családtagjaik részére.
munkánk során.

A rászorulók az ellátást ambuláns formában, önkéntesen és

Számukra
fontos, hogy
a családok veszik
is érezzék,
az anonimitás
biztosításával
igénybe.
hogy nincsenek egyedül. A családokban mindenki
Az egria másikra,
RÉV Szenvedélybeteg-segítô
Szolgálatot, egy orszáhat valahogy
így mondhatjuk azt is,
hálózat elemeként,
a Caritas
Hungarica Alapítvány a helyi
hogy gos
a családban
kezdődik minden.
A szenveÖnkormányzattal
megkötött ellátási szerzôdés alapján hozta
délybetegség
is.
létre.

És hogyan törődünk mi a családokkal és hogyan
próbáljuk őket támogatni? A családok sokszor
nem tudják, hogy nem csupán egy embernek,
Szolgáltatásaink:
hanem az egész családnak van lehetősége
segítséget kérni. Mi a RÉV-ben próbáljuk az egész
• Tanácsadás, konzultáció, pszichoterápia (egyéni,
családot gondozni, feltérképezni-támogatni.
család és csoport), krízisintervenció, információ
Rugalmasak
vagyunk,
alkalmazkodni
tudunk a delegálás,
(telefonos,
személyes),
közvetítés,
család kialakult
napirendjéhez,
emellett
lehetőség
utókezelés stb., valamint együttmûködés
van arraönsegítô
is, hogy saját
településükön
vehessék
csoportokkal (befogadóként).
igénybe segítségünket. A család támogató szerepet vállal
a szerhasználó
életében,
amely elősegíti
• Megelôzô
programok,
felvilágosító
elôadások
a szerhasználó felépülését, elbizonytalanodás
óvodákban, iskolákban, kollégiumokban,
esetén segítséget nyújthatnak számára.
munkahelyeken stb.
A család egy folyamatosan változó, alkalmazkodó
és újjászülető
organizmus,
melyben mindig
lát- segítôknek,
• Képzések,
továbbképzések:
önkéntes
ható a megújulás
lehetősége, ha ezt észre
tudjuk
szenvedélybeteg-segítôknek,
pedagógusoknak
stb.
venni. Ebben vállalunk mi részt, arra teszünk
törekvéseket, hogy a család „elég jól” legyen
ahhoz, hogy felismerje a problémákat, és képesek
legyenek megoldani azokat.
Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítô Szolgálat
3300 Eger, Kolozsvári u. 49. Tel./fax.: 36/321-577
E-mail: egerrev@mail.matav.hu
Számlaszám: 11739009-20117672
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A családban

kezdôdik
minden...
...a szenvedélybetegség is.
RÉV

SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTÔ SZOLGÁLAT
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KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ
A kreativitás és az innováció nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a RÉV fennmaradjon, és folyamatosan fejlődni tudjon, mióta megnyitotta kapuit.
Amikor egy új kezdeményezés elindul, idővel kiderül, hogy
mennyire tudja megállni a helyét a folyamatosan változó világban.
Vannak, akik nem tudják tartani a lépést, és eltűnnek, de vannak,
akik képesek fejlődni, és időről-időre megújulni. Az egri RÉV is
ezek közé tartozik.
Amikor a RÉV hálózat elindult Magyarországon, még nem volt
hagyománya az ehhez hasonló pszicho-szociális ellátóhelyeknek,
amik Németországban már évek óta működtek. Évek kellettek
ahhoz, hogy a hazai szakma meg- és elismerje ezeket az intézményeket, amihez elengedhetetlen volt a munkatársak hosszú és
áldozatos munkája. Az addikciók területén, különösen a szerhasználati szokások változását tekintve folyamatosan szükség van a
szakmai ismeretek és az érintetteket célzó programok megújítására. Az egri RÉV egyik legnagyobb erőssége, hogy minden
lehetőséget megad a kollégáknak, hogy kibontakoztassák a
bennük rejlő lehetőséget. A felmerülő kihívásokra adott válasz-

ként a jó hangulatban végzett csapatmunka legtöbbször meghozza a gyümölcsét. Ebből az alkotó folyamatból születtek eddig a
legjobb és legnépszerűbb programjaink is. Erre az egyik legjobb
példa talán az egyedülálló prevenciós eszköztárunk fejlesztése
volt, amit a munkatársak önkéntesek segítségével hoztak létre.
Emellett számos olyan program érdemel említést, ami a lehető
legrugalmasabban reagál a lakosság és a hozzánk forduló érintettek, és a szenvedélybetegség témája iránt érdeklődők igényeire.
Néhány ezek közül: egészségnap, egészségmegőrző torna,
ifiklub, informatikai klub, kortárssegítő képzés, pedagógusoknak
szemléletformáló képzés, drogprevenciós és ártalomcsökkentő
képzések önkénteseknek, iskolai kihelyezett tanácsadás, és még
folytathatnánk a sort.
A folyamatos fejlődés megjelenik az ellátási terület folyamatos
bővülésében is. A nappali ellátásban már az ország teljes területéről fogadhatunk érintetteket, közösségi ellátás keretében pedig
már 44 településen vagyunk jelen. A honlapunk is megújult, jelen
vagyunk a közösségi média felületein és számos ismeretterjesztő
cikket jelentettünk meg a függőség és felépülés témájában.

A szenvedélybetegség kezelése
naponta újabb kreatív feladatok elé
állítja a csapatot

10 | www.egerrev.hu
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A VÁLTOZÁS

Önéletrajz
öt fejezetben

RÉV – Remény-Élet-Változás
A változás állandó és biztos része a RÉV-es
mindennapoknak

Sétálok végig az utcán.
Van egy mély lyuk a járdán.
Beleesek.
Elveszett vagyok. . . remény nélküli.
Nem az én hibám.
Egy örökkévalóság lesz, mire kijutok.

A hozzánk fordulók változási szándéka, a
felépülések, a családok egymásra találása,
a visszaesések és krízisek mind a változás
része.
Egy biztos, hogy semmi sem biztos,
vagy hogy a változás örök – mondogatjuk gyakran szupervízión. A RÉV-ben
összességében nap mint nap a változáson gondolkodunk –
n Akkor is amikor esetmegbeszélőkön
közösen ötletelünk hogyan segítsünk
egy-egy szenvedélybetegnek a krízisen
átlendülni, vagy azon hezitálunk egy
szenvedélybeteg család kapcsán, hogy
mi az igazi segítség.
n Folyamatos útkeresésben vagyunk
például akkor is amikor rendszeresen
megújítjuk a prevenciós munkánkat.
n Változást hoz az is a mindennapjainkba amikor elbúcsúzik egy-egy régi
kolléga, mert máshol kezdi újra az életét, vagy az is amikor új munkatársnak
próbáljuk megfogalmazni, megmutatni
mi a RÉV és miben más mint a többi
segítő hely.

n RÉV-es mindennapokba minden
munkatársunk a változás lehetőségét
hozza. Tehetségükkel, személyiségükkel, ötleteikkel, kreativitásukkal mind
egy-egy utat jelentettek a hozzánk
fordulók számára. Ezek az utak mind
lehetőséget jelentenek a józanodás, a
változás érdekében.
n Ha munkánk során megrekedünk,
törekszünk a fejlődésre, megtanultuk
kikerülni az akadályt, és egy másik úton
végig menni, új lehetőséget találni.
n A változás így folyamatos útkereséssel jár mind a hozzánk fordulók
számára, mind a részünkre.
n A változást erőforrásnak tekintjük.
Mélyen hiszünk az erejében és lehetőségként tekintünk rá. Azt is mondhatjuk, hogy fontos munkaeszközünk.
n A változás, ha lefelé visz, és lehúz
olyan válságokat adhat ajándékba,
amitől az egyén azt érzi, MOST AKAR
változtatni. Ekkor megérkeztünk a józanodás lehetőségének legelső pillanatához. Valódi munkánk kezdetéhez.

1.

2.

Sétálok ugyanazon az utcán.
Van egy mély lyuk a járdán.
Úgy teszek, mintha nem látnám.
Megint beleesek.
Nem tudom elhinni, hogy megint
ugyanott vagyok.
De nem az én hibám.
Ismét hosszú időbe telik, mire kijutok.

3.

Sétálok ugyanazon az utcán.
Van egy mély lyuk a járdán.
Látom, hogy ott van.
Mégis beleesek. . . ez már szokás.
Nyitva a szemem, tudom, hol vagyok.
Az én hibám.
Azonnal kikerülök onnan.

4.

Sétálok ugyanazon az utcán.
Van egy mély lyuk a járdán.
Kikerülöm.

5. Egy másik utcán sétálok.
A változás gyakran veszteséggel jár.
„A veszteség azt jelenti, hogy elhagyunk
valamit, „ami volt”, hogy valahol máshol valami
más legyen, „ami van”. És „ami van” az nem
ugyanaz „ami volt”. A változás akár külső, akár
belső mindig azzal jár, hogy fel kell dolgoznunk
a különbözőséget, alkalmazkodnunk kell az
újhoz, még akkor is, ha az jobb mint a régi.”
(Jorge Bucay)
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EGRI RÉV MUNKATÁRSAI

Várkonyiné Fülöp Anita
Egerben élek a férjemmel és két kislányommal.
2004 nyarán végeztem az Egri Eszterházy Károly Főiskolán Szociálpedagógus, tanácsadóként. Korábban egy alapítványnál dolgoztam, mint munkavállalási tanácsadó
2010 áprilisától dolgozom a RÉ V-ben, mint közösségi gondozó. Ez azt jelenti, hogy munkám
nagy részét külső „terepen” végzem. Tehát akik a környező településeken élnek és szenvedélybetegség kapcsán segítséget szeretnének kérni, azoknak nem szükségeltetik Egerbe beutazni
hozzánk, hanem kapcsolatot tudunk tartani az ő saját lakóhelyükön.
Munkámban nagyon fontosnak tartom a szociális szakemberekkel, és intézményekkel való jó
kapcsolat kialakítását, és a folyamatos együttműködést. Mert azt gondolom, hogy a kliensek
érdekében, és a hatékony munka szempontjából ez elengedhetetlen.

Erdődi Dzsesszika
Siposné Kohári Szilvia

Zelei Andrea

Az életem meghatározó pillanatainak egyike 1998. április 1. amikor a RÉV megnyílt. Mára büszkén mondhatom, hogy gyerekként
22 évesen érkeztem a RÉV-be. Akkor asszisztensként dolgoztam,
és itt nőttem fel, itt lett belőlem segítő, első sorban szenvedélybeteg-segítő. A szociális munkás diplomámat az ELTE-n szereztem meg 2004-ben és jóval később szakvizsgáztam pszichiátriai
és szenvedélybetegek szociális ellátásából.

1998. áprilisában hárman kezdtük a RÉV-et.

A RÉV-ben a 20 év alatt tulajdonképpen a szociális munka
minden területét kipróbálhattam. Tényleg sok mindent csináltam
(sok-sok egyéni munka, családi konzultációk, csoport folyamatok,
szabadidős programok, közösségi megmozdulások), és őszintén
mondhatom mind-mind sok örömet tartogatott számomra. A
legfontosabb azonban mégis az az út, amit a saját bensőmben
bejártam és járok most is.
A RÉV-es munkámban a legkiemelkedőbb azt hiszem az, hogy
újra és újra ösztönöz megújulásra, gondolkodásra, lehetővé teszi
a fejlődést a hozzánk fordulóknak és rajtuk keresztül az egész
teamnek és nekem is.
Jelenleg intézményvezetője vagyok az egri RÉV-nek ami sok-sok
kihívást tartogat számomra. A segítői tevékenység azonban nem
változott. A fókuszban mindig az egyén van és a változás.
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Egy tavaszi napon a pszichiátriai osztályon, ahol szenvedélybetegekkel dolgoztam csörgött a telefon és Godó János későbbi főnököm hívott. Érdeklődött nincs-e kedvem egy kávéhoz a Dobos
cukrászdában. Igent mondtam. Akkor indult minden.
A RÉV-ben 20 éve dolgozom segítőként. Szociálpedagógusként
végeztem, de a RÉV előtt 7 évig, mint ápolónő dolgoztam az egri
addiktológiai osztályon.
A 20 év alatt gyakorlatilag már mindent csináltam a RÉV-ben, és
ez most sem változott. Azt szoktam mondani, hogy nem munkakörök és ellátási formák vannak – RÉV van, ami tulajdonképpen
sokkal több mint bármilyen ellátási forma. Jelenleg is mindent
csinálok, hiszen intézményvezető- helyettesként a teljes intézményt át kell látnom. De munkaköröm szerint az alacsonyküszöbű
ellátásért is felelős vagyok.

2014 óta a RÉV teamjének tagja, közösségi gondozó munkakörben, de szívem csücske a
fiatalokkal végzett munka. Szociálpedagógus diplomámat az Eszterházy Károly Egyetemen
szereztem, (a csavar az benne, hogy akkor már a RÉV-ben dolgoztam) jelenleg szociálpedagógus mesterképzésben veszek részt. Egerben élek a párommal, akivel sok közös programot
szervezünk. Fontos számomra a művészet, 8 évig hárfáztam, és 11 évig kórustag voltam, de
nem csupán a zene, hanem a képzőművészet is vonz. Így törtem én be a Rév-be, mondhatni
„új időknek új dalaival”. Nagy színházrajongó vagyok, ami azért jelent nekem ilyen sokat, mert
a színházban sem láthatunk két egyforma előadást, és ez az életben is így van ez, sosincs két
egyforma nap, két egyforma történet. Nekem sem, Önnek sem.

Tőzsér Dalma
2016 óta dolgozom a RÉV- nél. Pszichológus diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem, jelenleg családterápiában képződöm. Főleg középiskolásokkal dolgozom, amit
azért szeretek, mert mindig lenyűgöz ennek a korosztálynak a lendületessége és a jófejsége.
Akár prevencióról, akár más jellegű segítésről van is szó, mindig sokat kapok én is a hozzám
segítségért fordulóktól. A munkám során nagyon fontos értéknek tartom a megbízhatóságot és a
folyamatos fejlődést.
Minden érdekel, ami irodalommal kapcsolatos, és nem ismerem a túl hosszú könyv fogalmát.
Szabadidőmben szívesen vagyok a természetben; túrázok és biciklizek. Egy másik kedvenc
helyem a konyha, nagyon szeretek főzni és új ízekkel kísérletezni, valamint ennek eredményét
elfogyasztani.
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Polgár Levente

Suha Tamás

Akkor kezdtem a Rév-ben dolgozni, amikor az életkorban ”általános iskolás” lett. Ma már
nagykorú.

Szociális munkás és okleveles szociológus végzettséggel rendelkezem. 4 éve dolgozom a
RÉV-nél, előtte pedig egy szegénységben élő családokat segítő alapítványnál dolgoztam a főiskola utolsó féléve óta. Elmondhatom magamról, hogy a RÉV mindhárom ellátását kipróbálhattam, először az alacsonyküszöbű szolgáltatásban, majd a közösségiben, jelenleg pedig a nappali
ellátásban vagyok, mint terápiás segítő.

Annak idején friss diplomás szociálpedagógusként úgy éreztem, hogy ”ide nekem az egész
világot”. Ma már higgadt, megfontolt segítőként tudom, hogy mik a lehetőségeim, meddig
terjed a kompetenciám. Elértem, hogy a kollégáim Sötét Nagyúrnak becéznek, a Szalában
Levente bá’nak szólítanak, a börtönben A Piros pólós embernek ismernek. Sorrendben ez
azt jelzi, hogy a munkahelyemen szeretem a rendet és ezt a kollégáimtól is elvárom – talán
kicsit kemény vagyok ebben-, a klienseim bíznak bennem, és külső helyszíni munka során is
mindig képviselem a Révet az öltözködésemmel.

A RÉV számomra egy érdekes hely. Itt, miután megtudták, hogy gitározom, lehetőséget biztosítottak arra, hogy ez a tevékenység a munkám része is lehessen, és elindítottam a gitárklubot.
Miután elvégeztem a szociológia képzést, lehetőséget kaptam arra, hogy a helyi börtönben
végezzek kutatást. Miután rossz, vagy jó dolgok történtek velem, akkor a munkatársaim velem
együtt szomorkodtak, vagy örültek. Ami a legfontosabb, hogy itt lehetőséget kaptam arra, hogy
olyan munkahelyen dolgozzam, ahová szívesen jövök be reggel.

A munkámra elhivatottsággal gondolok és ma is olyan energiákkal végzem, mint az elején.
Rosszul viselem a monotonitást, azonban ez itt nem fenyeget, folyamatos megújulást és
tanulást hoz minden egyes új nap.

Magamról annyit még, hogy két zenekarban játszom gitáron, olykor verseket is írok, fotózom és
szinte minden hónapban találok valamit az életben, amivel elkezdek foglalkozni (bár ezek nagy
részét aztán abba is hagyom).

Szeretek csapatban dolgozni, de önállóan is megállom a helyem. Pontos, megbízható ember
vagyok, de fontos pozitív tulajdonságomnak tartom a humorérzékemet is, mely szerintem
elengedhetetlen eleme a szakmai és a magánéletnek egyaránt.

Soós Ádám
’’ Már a gimi után tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. El is mentem vendéglátást tanulni, ahol hamar rájöttem, hogy ez tényleg így van, de biztosan nem ilyen
formában. Máshogy szerettem volna segíteni rajtuk’’ – ez egy lehetséges válasz a gyakran hallott: ’’ Na és miért éppen a szociális? ’’ kérdésre. Így tudom a legrövidebben és
legegyszerűbben leírni a RÉV-hez vezető utamat.

Tóth Róbert
2009 óta erősítem a RÉV csapatát.
Ugyanebben az évben végeztem Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán szociálpedagógusként kriminálpedagógia szakirányon. Ezzel párhuzamosan mediátor diplomát szereztem Miskolcon, jelenleg pedig szocped mesterképzésben tanulok. A RÉV-ben kezdetben a
szenvedélybetegek nappali ellátásában dolgoztam terápiás munkatársként, jelenleg pedig
az alacsonyküszöbű ellátásban tevékenykedek, ami rugalmassága miatt sokkal közelebb
áll hozzám. Az elmúlt kilenc évben számos programban vettem részt, legyen az prevenció,
börtönön belüli munka, vagy pedagógusok képzése. Tevékenységeim közül a kamaszok és
fiatal felnőttek segítése áll legközelebb hozzám, akiknek hálás vagyok, mert nagyon sokat
tanulhattam a velük folytatott beszélgetésekből. A munkámon kívül megpróbálok minél
több időt a gyerekeimmel és a feleségemmel tölteni. Nagyon szeretek utazni, új helyeket
megismerni. Ezen kívül van egy, a kollégáim előtt nehezen titkolható szenvedélyem, a
telefongyűjtés.
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Szociálpedagógus hallgatóként az egri Eszterházy Károly Főiskolán kerültem ’„Velük”
kapcsolatba, valamelyik rendezvényükre hívták meg az egyik kedvenc zenei előadómat,
Bérczesi Robit. Ha jól emlékszem, akkor voltam először RÉV-es programon. Érdekes,
hogy azóta együtt is voltunk a zenész fellépésén és
volt, hogy Party Service munka miatt kellett kihagynunk a koncertet.
A csapatba nem volt nehéz beilleszkedni, bár voltak
furcsaságaik bőven, már az elején is ( talán éppen ezért
nem okozott gondot  ) A nappalis irodán belül az én
íróasztalom van a legközelebb a csapat elsődleges közösségi teréhez, a konyhához, így általában akarva–akaratlan
jelen vagyok a rögtönzött szakmai és kevésbé szakmainak
mondható beszélgetéseken. Hogy néhány szó essen a
munkáról is, a feladatok, teendők sokszínűségét emelném ki,
ami nem hagy unatkozni minket. A hozzánk fordulók közül a
középiskolásokat, a fiatal felnőtteket emelném ki, velük szeretek a leginkább foglalkozni.
Az egri RÉV fennállásának 20. évfordulóján én valamivel több,
mint 2 éve vagyok részese a csapatnak. Végszóként kapnék az
alkalmon, és boldog születésnapot kívánok a RÉV-nek! Örülök,
hogy az egyik kis szelet én vagyok a tortából 

Ádi

Tomi

Dalma
Dzsessz
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RÓLUNK MONDTÁK
Kedves Kollegáim, Barátaim!
Azon kevesek közé tartozom, akik az egri RÉV életét a kezdetektől kísérhetem, kicsit belülről is.
Láttam az első lépéseteket, részese lehettem örömötöknek,
amikor új épületrészbe költöztetek, létszámban is gyarapodtatok. Munkánk a mai napig sok szállal köt össze bennünket,
kapcsolatunk barátsággá is alakult.
Büszkék lehettek töretlen szakmai fejlődésetekre.
Elismerésre méltó a lelkesedésetek, a fáradhatatlan megújulási készségetek, humanitásotok, amivel a legelesettebb,
legreménytelenebb fiatalokat segítitek talpra állni.
dr. Szigethy Anna
addiktológus, főorvos

dr. Papp Zoltán
osztályvezető tisztiorvos
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Gratulálok 20. születésnapotokhoz!
Szívből kívánom és remélem szolgálatotokat folytatni tudjátok, amíg csak szükség lesz rá.
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tevékenysége a
szenvedélybetegek és hozzátartozóik mentálhigiénés ellátását szolgálja. Ezen feladatukat az iskolai színtéren is végzik, így
saját egészségfejlesztési munkám során ilyen környezetben
kerültem először kapcsolatba a Szolgálattal. Első benyomásként dinamikus, felkészült csapatként jellemeztem magamban őket. Az azóta eltelt időszakban iskolán
kívül is – például célzott lakossági szűrővizsgálatok, öngyilkosság megelőzést célzó megyei program során – volt alkalmam
„élesben” megtapasztalni munkájukat és a megkezdett
jellemzési listát így indokoltnak láttam kiegészíteni a rugalmas és a megoldás orientált jelzőkkel is. Munkakapcsolatunk
2017-ben tovább „bonyolódott” és ismét az iskolákat céloztuk
meg, melynek hatására a jelző lista „sajnálatos” módon ismét
kiegészítésre szorult: gyakorlatias hozzáállásuk és a tizenévesek megszólítása során szerzett tapasztalatuk nagy segítséget
jelentett egy komplex feladat ellátásában. Zárszóként annyit
tennék még hozzá, hogy a listám még tovább bővíthető és
reményeim szerint lesz is rá módom!

RÉV - ületben együtt
Lehet hárman csoportot vezetni? Lehet olyan szakemberekkel
dolgozni akik már régóta benne vannak a sűrűjében, és el kell
viselniük azt aki újonnan jön és meg akarja mondani hogyan is
kell szociális készséget fejleszteni?
Igen! Igen! Igen! De hogy... Örök barátsággal. Örök szakmai
egymásra támaszkodással, mely nem kopik hiába az
idő vas foga. Úgy, hogy hiába nem találkozunk fél évet, de
ha elkezdünk dolgozni, egymás mondatait fejezzük be. Tudjuk
miben jó a másik, és azt is miben még jobb az egyik, és ez nem
szakmai féltékenységet szül, hanem egy olyan alázatot, melyben
eltűnnek az egyéni érdekek, és a kliens, a cél kerül – marad – a
középpontba és dolgozunk, csak dolgozunk, csak fejlődünk
EGYÜTT!
Ez volt, ez most, és ez lesz nekem a RÉV! Ez nekem Kohári
Szilvi és Zelei Andi! Hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettelek Titeket!

dr. Hadnagy József
tanszékvezető

Boldog születésnapot!
Kerek-Bócsi Ivett vagyok, szociálpedagógus, mentálhigiénés
tanácsadó, volt kortárssegítő, önkéntes és édesanya.
A szerepeim felsorolása nem véletlen. 8 évvel ezelőtt, egy esti
szupervízióra mentem az egri RÉV-be. Lelkes, kíváncsi és tettrekesz voltam. Vágytam az ismeretekre és tudtam itt megkapom.
Nagyot tévedtem, hisz a tudás mellett szemléletet, feltétel
nélküli elfogadást és bizalmat kaptam. A szakmai identitásom
legmeghatározóbb alapkövei a RÉV falai között, a RÉV munkatársai által kerültek letételre. Az életemben megjelenő szerepek
mindegyikéhez hozzátett az a rengeteg tapasztalat, élmény,
amit itt kaptam. Hálás vagyok a sorsnak, az akkori főiskolai tanaraimnak, Szilvinek, Andinak és a csapatnak, hogy kicsit én is
RÉV-es lehettem. Köszönöm, a sok gondolatot, ötleteket, nevetést, lehetőséget, hogy érezzem jó szakember
vagyok, hogy a mai napig – már valódi szakmabeliként
– együtt dolgozunk. Hiszem, hogy ez a következő 20
évben is így marad.

Kerek-Bócsi Ivett
kortárssegítő, irodavezető
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Ha valaki börtönbe kerül, az kudarc az egyén számára, de
ugyanúgy kudarc a család, az iskola, az egyház, végül is az
egész társadalom számára. Ahhoz, hogy ezeket az embereket
visszavezessük a közösségbe - bármennyire is elhívatott - a
büntetés-végrehajtás személyi állománya önmagában nem
elég. Kell a család, kell az iskola, kell a munka, az egyház és
minden olyan társadalmi szereplő, aki segíthet ebben a nagyon összetett és kihívásokkal teli folyamatban. Ilyen felelős
szervezet az egri RÉV is, amelynek kollégái áldozatos
munkájukkal nagyon sok fogvatartottnak segítettek
megtenni a társadalmi reintegráció felé vezető első
lépéseket a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben.
Juhász Attila bv. ezredes

Egy hely, ahol csodák történnek…
Hosszú évek óta látom és műsoraimban megpróbálom bemutatni ezt az elkötelezett, a nehézségek ellenére is lelkes kis
csapatot és tevékenységüket. A szenvedélybetegség – családtagokat is beleértve - több millió embert érint hazánkban.
20 év alatt sokat változott a társadalom, változtak a szerhasználatra és az emberek megszólíthatóságára, magányból, kilátástalanságból fakadó elszigetelődésére vonatkozó kihívások
is. A RÉV szakemberei elhivatottságukkal, programjaikkal, időről időre megújuló módszerekkel, személyre
szabottan, maximális diszkrécióval kínálnak megoldási lehetőségeket a különböző kihívásokra.
Papp Ildikó
szerkesztő- riporter

Számomra örömteli az a kezdeményezésük, hogy prevenciós jelleggel foglalkoznak kisgyermekes családokkal és
kamaszokkal klubfoglalkozások keretében (pl. baba-mama
klub, gitárklub, sportklub), amely nem kötődik kifejezetten a
szenvedélybetegséghez, de nagyon nagy közösségformáló
ereje van és egy olyan felületet biztosít, ahol közösen lehet
válaszokat keresni - hasonló élethelyzetben lévőknek - a
felmerülő problémákra.
Az útját mindenki maga járja végig, a nehézségeket mindenkinek magának kell legyőznie, de jó, hogy van egy hely és
vannak emberek, akik mankóként segítenek megtenni az első
és még néhány lépést annak, aki eltévedt…
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Ha létezik olyan, hogy szakmai barátság, akkor a miénk az.
Több, mint jó együttműködés. Az egri RÉV szakmai stábjának
látogatásával kezdődött. Ezek a látogatások azóta rendszeressé,
az évek során egyre szívélyesebbé és oldottabbá váltak, biztos
pontot jelentenek a komlói közösség életében. A mi egri kirándulásaink, színházas bemutatkozási lehetőségeink, jó hangulatú
ott alvásos kalandjaink során pedig újra és újra szembesülünk
azzal a zavarba ejtő szeretettel, amitől nehézzé válik összefüggően fogalmazni. Szóval, hogy mi jut eszünkbe az egri RÉV-ről?
Tisztelet,
elfogadás,
nyitottság,
gondoskodás,

Leo Amici 2002 Alapítvány

befogadottság,
szeretet,
szakmaiság,
folytonosság,
és
biztonság.

Vidó Zoltánné Andrea vagyok. 13 éve dolgozom iskola védőnőként, középiskolában. Kb. 6 éve kerültünk közelebbi munkakapcsolatba a RÉV munkatársaival.
Mi jut eszembe a RÉV-ről? Önzetlen segítségnyújtás.
Az iskolában való jelenlétükkel, (nevükhöz híven: REMÉNY
ÉLET VÁLTOZÁS) pozitív változást hoztak, nemcsak a
diákok, de a pedagógusok és a szülők mentálhigiénés
szemléletmódjába is.
Nekünk, az iskola egészségügyi feladatokat ellátó szakembereknek is jelentős szakmai segítséget nyújtanak.
Tevékenységük hiánypótló, az ellátási rendszerben jelenlévő űrt
próbálják kitölteni. A „hétköznapi problémák” megoldásában
tudnak azonnali, hatékony megoldásokat adni, kiutat mutatni.
További munkájukhoz sok sikert kívánok!

Vidó Zoltánné Andi
iskola védőnő
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A Verpeléti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulás
több éve együttműködik a Főegyházmegyei Karitász RÉV
Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat közösségi gondozóival,
akik a szenvedélybeteg szülők és fiatalkorúak gondozásában
nyújtanak segítséget. A családsegítő szolgálatunk a változtatni
vágyó szenvedélybeteg emberek felépülésében támogatást
nyújt abban, hogy kapcsolatba tudjon lépni a RÉV munkatársaival, és ez által elindulhasson a segítő folyamat. A lakosság
számára kedvező, hogy a családsegítő szolgálathoz tartozó öt
településen igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást és nem
kell utazniuk. Szakmailag felkészültek, segítőkészek és
tudásukkal támogatják a rászoruló személyeket, hogy
elindulhassanak a gyógyulás útján.
Simon Henriett
intézményvezető

Együttműködésünk kiváló. Köszönjük a munkájukat.

A RÉV-ről profik jutnak eszembe. Profi szakembereken
keresztül menthettem életet, profiktól tanulhattam és
profikra számíthattam bármikor. Precíz, összeszedett,
barátságos emberek jutnak eszembe ha a Révre gondolok.
Soha nem felejtem el Őket.

SZÁMUNKRA FONTOS
MÉRFÖLDKÖVEK
Ez történt a világban

Ez történt az egri RÉV-ben

1990.

Létrejött az első weboldal

A Magyar Karitász ismét a katolikus
egyház hivatalos segélyszervezete lett

1992.

Elküldték az első SMS-t

Megnyílt az első RÉV, Budapesten

1998.

A Titanic 11 Oscar -díjat kapott

Megnyitott az egri RÉV 3 munkatárssal

1999.

Véget ért a Szomszédok
című sorozat

A MÁS klubban elkezdődtek a „Révület” csoportok és fesztiválok, melyek a mai party service szolgáltatásunk gyökereinek tekinthetők

2000.

Megalakult a 30Y nevű
pécsi zenekar

2 éves az egri RÉV - az első nagyobb
rendezvényünk

2004.

Magyarországon megszűnt a sorkatonaság

Elkezdődött az új épületszárny építése

2005.

Megnyitották
a Művészetek Palotáját

Az új épületszárny átadása

2006.

A Föld lakosságának száma
elérte a 6,5 milliárd főt

Elindult a nappali és a közösségi ellátás

2008.

A Biblia éve Magyarországon

Az egri Karitász Központ élére új igazgató került Árvai Ferenc atya személyében,
a RÉV-ben pedig Siposné Kohári Szilvia
lett az intézményvezető

2009.

Bevonták a 200 forintos bankjegyet

Az egri RÉV munkatársainak száma 9 fő lett

2013.

Bezárt a Budapesti Vidámpark

15 éves születésnapi konferencia

2015.

Hazánkban megtörtént az első
tüdőtranszplantáció

Egy modern, 3 szintes épületszárnnyal
bővültünk

2018.

A Metallica Tankcsapda dalt
játszott Budapesten

20 éves az egri RÉV

Pöttler Anton Georg
kortárssegítő, önkéntes
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ESETEINK

EGY SEGÍTŐI KAPCSOLAT
ESZENCIÁJA

ÉDESANYA

EASY RIDER

V. egy édesanya, aki közel 10 éve elkeseredett elszenvedője a
fia szerhasználatának. Mire kapcsolatba kerültünk, ő maradt a
családban az egyetlen, aki jövedelemmel rendelkezett, ő látta el
a háztartásban az összes feladatot, minden felelősség az ő vállát
nyomta, és szerhasználó fia gyermekének is ő volt már a gyámja.
Nevelte, ellátta és lelkileg támogatta a 6 éves unokáját, aki még
felnőtt embert is próbára tevő lelki megterhelésen ment keresztül
az édesapja miatt, akit rajongásig szeret.

K. 17 éves volt, amikor eljött hozzám. A pártfogója kísérte el,
visszahúzódó, szégyenlős fiú volt, aki szeretett volna gyorsan
túlleni ezen a kellemetlen beszélgetésen. De mégis maradt, és
minden megbeszélt alkalomra eljött. Eleinte nem volt egyértelmű,
hogy meddig tudunk még dolgozni. K. lassan kezdett megnyílni, megosztotta velem, hogy nagyon szeretett motorozni, hogy
szinte minden spórolt pénzét erre költötte, aztán…aztán jöttek
a barátok, a bulik, a herbál és a kristály. Ezzel vége lett a boldog
motoros időszaknak, a járgány eladásra került, és K. életében először úgy érezte, valami nem engedi, hogy boldog legyen, de nem
akart tenni ellene. A családi feszültségek szintén nagy szerepet
játszottak abban, hogy K. a függőség útjára lépjen. Édesapja meghalt, jelenlegi nevelőapja nagyon szigorú, érzelmeket nem lehet
kifejezni előtte, édesanyja érzékeny, szerető, de tart új párjától.
És egyszer egy szép őszi délutánon K. engedte, hogy minden feszültség, fájdalom és düh, amit érez, felszínre kerüljön. Sírt, mint
még soha, némán, megengedve magának, hogy érezzen,
hogy önmaga legyen. Ettől a perctől fogva őszintén beszélhettünk, sokat dolgoztunk, olykor nehézségekbe ütköztünk. És egy
nap K. nem jött el a megbeszélt időpontra. És a későbbiekre sem.
Édesanyja telefonszámát adta meg elérhetőségnek, hát felhívtam,
hogy érdeklődjek hogyléte felől. Az édesanyja elmondta, hogy
nem tudja adni K.-t mert éppen motorozik. Ekkor tudtam, hogy
a munkánk egy szakasza befejeződött. De tudta, ha elakadása
lenne, akkor bátran kereshet. Keresett. És végre jól van.

Szerhasználata miatt V. fia sorozatosan meglopta a családot, a
házban alig maradtak ép bútorok és használati tárgyak.
Ezen a ponton V. belátta, hogy nem tudja tovább tolerálni
a fia szerhasználatát. Megértette, engednie kell, hogy
a fia le tudjon süllyedni arra a szintre, ahonnét talán
egyszer majd föl akar állni. Elköltözött a fiától egy védettebb
környezetbe, de biztosította arról, hogy a család mellette áll, és
mindenben segíti őt, ha változtatni szeretne az életén.
Néhány hónap múlva a magány, a téli időjárás, a nélkülözés és
az éhezés eljuttatta a fiút arra a pontra, hogy már elege lett a
szerhasználó életből, a szerhasználó barátokból. Úgy érezte,
hogy ennél többet ér az élete, és vissza akarja kapni a fia
bizalmát és szeretetét. Így arra a döntésre jutott, hogy szeretne
bekerülni egy olyan rehabilitációs intézménybe, ahol hosszúterápia segítségével tud józanodni és az életén változtatni.
Közösen megtaláltuk a számára megfelelő rehabilitációs intézményt. Közreműködésünkkel és V. folyamatos ösztönzése mellett,
az egy hónapos előgondozást követően sikerült terápiába kerülnie. Jelenleg harmadik hónapját tölti a ráckeresztúri Drogterápiás
Otthonban.

A munkám során mindegyik eset egyedi, valamiért
mind különleges. Nehéz feladat kiemelni bármelyiket
is, pontosan az egyediségük miatt. Számtalan személyes „sikerben” és „kudarcban” volt részem.
Az egyik segítettem eredetileg szerencsejáték problémával fordult hozzám, azonban hamar világossá vált,
hogy az alkohol iránti szenvedélye is nehezíti az életét.
Nehezen, visszaesésekkel, el-eltünésekkel indult a segítői
kapcsolat, mára azonban már a kilencedik józan születésnapját is megünnepelhette.

SZEMÉLYES SIKERKÉNT
ÉLEM MEG…
Amikor az egyik 18 éves kliensemmel dolgoztam együtt. A lány
átlagos családból való, gimnazista volt, akinek a szüleivel, a „titkos”
párkapcsolatával és a baráti közösség hiányával volt a legfőbb
probléma. Ritkán használt szert, rá inkább az önsértő magatartás, és a végtelen tehetetlenség, elkeseredettség volt jellemző.
Gyakori volt, hogy úgy jött hozzám a segítői beszélgetésre, hogy
takarnia kellett az alkarját, mert vágások voltak rajta. Bemutattam
egy pszichológus szakembernek is, akivel nem volt hosszú az
együttműködése.
A több, mint egy éves közös munka után, egy nagyon elkeseredett pillanatában ténylegesen véget akart vetni az életének, így
segítséget kellett kérnem az illetékes szervektől. Ezt követően
kórházba került, majd folytattuk az élete rendbe tételét. Új kapcsolata lett, a szüleivel nyitottabb kommunikációt folytatott, és új
szabadidős elfoglaltságot is talált magának.
Jelenleg azon gondolkozik, hogy a szociális pályán tanul
tovább, mert megtapasztalta az embereken való segítést
kliensként, és ő is segítő szeretne lenni.

KLIENS
SZTORI
Ádám az első klienseim között
szerepelt, szóval nem mai a történet. Bent ülünk a kliensszobában,
egymással szemben. A főszereplőnk ekkor még tőmondatokban,
távolságtartóan vázolja fel, miért
is vagyunk itt. Akkor még nem
mondta el a mesébe illő sztorit
a kiváló sportolóról, a feleségéről,
a gyermekeiről, a kiváló szakemberről – ezek később derültek ki, lassan. A
szerelme hatására fordult hozzánk, aki miatt
le kellett mondania a fent sorolt szépségekről.
A szerelmét alkoholnak hívták, és ezúttal nem
változtattam meg a nevet a korrektség miatt.
Ezek voltak az első munkával töltött hónapjaim, szokatlan
volt még az utcán, civilben találkozni egy klienssel. Miután a
RÉV-ben nem adhattam neki, gondoltam most megkínálom egy
szál cigivel, hisz most nincs meló. Elrakatta velem, hogy ezt nem
lehet. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy ilyet csináltam, többet
azóta sem. Ezerszer hallott, közhelyes szövegnek hangozhat, de
tényleg rengeteget tanulunk a kliensektől.
Tudnék most rengeteget sztorizni a munkakeresésről, a közös ön-
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életrajzírásról, de nem teszem. Egy sikert viszont megemlítenék,
az első melóját, amit együtt találtunk. Egy beszélgetéskor eszembe jutottak az otthoni hisztijeim, hogy én nem akarok felkelni, nem
akarok menni dolgozni. Ádám hajléktalan volt, az utcáról járt be a
munkahelyére. Azért itt elgondolkodtam egy kicsit.
A következő kép, hogy egy délelőtt becsönget. Ekkor már tudtam,
hogy gáz van, nem itt kellene lennie. Két hét utáni felmondás,
újabb másnapos – néha talán aznapos – megjelenések a RÉVben. Csalódottság, hagyjuk a francba az álláskeresést.
Ádám eddigi RÉV-es történetének utolsó fejezete, amikor a

PINK HELL
Ahogy a fiatalokat körülvevő világ is sokat változott az elmúlt
pár évben, úgy a RÉV-nél is új lehetőségeket kellett keresnünk,
hogy azoknak is segíteni tudjunk, akik valami miatt nem jutnak
el hozzánk. Erre talán az egyik legjobb példa az iskolai kihelyezett tanácsadás. Ez egy teljesen új műfaj, amit kísérletképpen
kezdtünk el pár éve, hátha több fiatal keres meg, ha ott vagyunk
helyben, mintha a város szélére kéne valahogy eljutniuk. Itt
ugyanúgy négyszemközt, minden kötöttség nélkül beszélgethetnek a függőséggel kapcsolatos kérdéseikről, problémáikról, mint
kint a RÉV-ben, csak éppen könnyebben elérnek minket. Az egyik
tanácsadás alkalmával egy lány keresett meg, akin látszott, hogy
nagyon izgul. Elmondta, hogy azért keresett meg, mert mostanában sok energiaitalt iszik, cigizik, előfordul, hogy teljesen elveszti
a kontrollt, amikor lerészegedik, és mostanában egyre több a
konfliktusa a többiekkel. A beszélgetés végére nyilvánvalóvá vált,

szokásos zuhanyzás és borotválkozás után bejelenti, hogy talált
munkát. A beosztás miatt nem fog tudni jönni többet. Még párszor
felhívtam telefonon, rövid szóváltások voltak ezek, dolgozott. Már
nem hallok róla, a kapcsolata megszakadt a RÉV-vel, munkatársaim szokták látni a városban. Ránézésre rendben van, úgy néz ki,
hogy alakul valami. Azt azért megfogadtam, ha találkozok vele és
cigivel kínál – szabályzat, etika, következetesség ide vagy oda – el
fogom fogadni tőle, és szívesen meghallgatom, ha lesz mondandója. Ha pedig újra segítségért jön, akkor ott folytatjuk, ahol
korábban abbahagytuk.
hogy a tünetek mögött a lány valójában olyan terheket cipelt a
vállán, amibe többen már rég belerokkantak volna. Feldolgozatlan
gyász, irreális családi elvárások, dühkitörések, önsértések, egyre
erősebb öngyilkossági késztetések, és még folytathatnám a sort.
Hálás vagyok, hogy megtisztelt a bizalmával, és hogy volt bátorsága elmondani ezeket a dolgokat, amiről korábban még nem
beszélt senkinek. Mivel hatalmas volt rajta a nyomás, közösen
megbeszéltük, hogy itt más szakember segítségére is szükség
lesz, mégpedig gyorsan. Innentől szervező és összekötő szerepbe
léptem át, így a szülővel és az orvossal egyeztetve, hamar sikerült
eljutnia szakrendelésre, majd több hetes gyermekpszichiátriai
kezelésre. Azóta még párszor találkoztunk, beszélgettünk. Jobban
érzi magát. Elmúltak a rossz gondolatok, kevesebb a konfliktus,
gyógyszert is szed. Van egy közösség, ahová jár, fontolgatja, hogy
újra sportolni kezd, mosolyog. Azóta több hónap telt el. Múlt héten
utánam szaladt az iskolában, és kérte, hogy találkozzunk. Nekem
ez már siker. Ha baj van, tudja, hogy hová fordulhat.

ILYEN VOLT, ILYEN LETT...

Több ablakot nyitottunk a világra...

Sárgából halványzöldre váltottunk...

Nem csak a fa változott...
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ÉRDEKES TÉNYEK
AZ ELMÚLT 20 ÉVBŐL
Szolgálati autókkal
megtett távolság:
kb. 147.000 km

Ez Eger és Tokió távolsága oda-vissza
8-szor vagy a Föld megkerülése 3,5-szer

A könyvelőirodába a
különböző papírokkal
együtt bekerült gemkapcsok súlya: kb. 13 kg
Ez 325 dobozt jelent, melyek 100 darab gemkapcsot tartalmaznak

A nappali ellátás igénybevevői számára adott tea/
szörp: kb. 18.500 liter
Ezzel a mennyiséggel 185 darab fürdőkádat
meg lehet tölteni

A tábla mögött a lényeg...
RÉV VEZETŐK
VOLTAK
Godó János
Klement Mariann
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MUNKATÁRSAINK VOLTAK
Simon-Bunda Zsófia
Rákosné Gordos Marietta
Ferencsák István
Hornyák Julianna
Koncz Edina
Kovács Boglárka

Kovács Ildikó
Petőné Kovács Veronika
Pikula Zoltán
Tajtiné Lesó Györgyi
Takács Réka
Bóta Melinda

A nappali és a közösségi
ellátás igénybevevőinek
száma: ~11300 fő

A Partiszervízek során
felhasznált mogyoró/
ropi mennyisége: 1140
nagy csomag

Ez átlag 400 grammos csomaggal számolva
kb. 450 kg rágcsálnivaló

Ez körülbelül annyi ember, mint Tiszafüred
lakossága
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SZÓRÓLAPJAINK

34 | www.egerrev.hu

www.egerrev.hu | 35

KLIENS SZÓTÁR
A
alapfokú analfabéták – analfabéta –
írástudatlan (személy)
„Ezek ilyen alapfokú analfabéták”
almafabéka – lásd ALAPFOKÚ ANALFABÉTÁK
antibikum - orv antibiotikum - élő szervezetek (pl. penicillingombák) életműködése folytán keletkezett anyag, amely
gyulladást okozó baktériumokat pusztít.
„Annak kell szedni antibikumot, akinek
nyirokcsomója van.”
„Nem megyünk iskolába, mert nyirokcsomónk van.”
átalkodik (megdöbben) – Mások akarata, tanácsa vagy a józan ész és erkölcsi
szabályok ellenére nyakasan, makacsul
saját akarata, indulata, szenvedélye mellett marad, megdöbben
„Teljesen meg voltam átalkodva!”

B
bebáboz, benyálaz – ige – megkörnyékezni valakit, majd a bizalmába férkőzni
azzal a szándékkal, hogy kihasználják
„Nem hagyom, hogy ezek a szutykok bebábozzanak, benyálazzanak, utána meg
lessek, mert lehúznak!”
borkondibáj – borkombinát – Egerben
a Verőszalában található, régebben a
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borvidék meghatározó borászati üzeme,
az Egri Borkombinát, a későbbi Egervin
Borászat.
„Ezek meg ott vótak beszívva a borkondibájban. Tudja maga, hol van a borkondibáj, nem?”
bioantikum – lásd ANTIBIKUM

C

rongásokat okozó lelkiállapot
„Kitomboljuk magunkból az egész napos
dresszet”

F
feketenadrág krém - fn fekete nadálytő
krém - ízületi- és izomfájdalmak enyhítésére vény nélkül kapható krém

civiláció - civilizáció - a társadalmi szerkezet és az anyagi, szellemi fejlettség
magas foka

K

P

SZ

kijelző - fn kitűző

platymag - fn csövibor, tablettás bor rossz minőségű olcsó kannásbor

Sztarsztrekksz - Star Trek - Űrszekerek
egy amerikai tudományos-fantasztikus
filmsorozat, ami 1966-1969 között az
NBC hálózaton futott

„Nekem is van olyan kijelzőm.”

L
lelki fulladás - fn lelkiismeret-furdalás
„Megbántottam, ezért most lelki fulladásom van.”
légikert - fn légtér
„Elnézést, de mit ért légikert alatt? - Hát
ahol a repülő is megy ott fönt! - A légtérre
gondol? - Azaz!”

R

M

CS

maipunál – ige manipulál – mesterkedik, befolyásol

„Az is durva volt, tudja, az a Cserbonil.
Hogy ott mi volt, amikor felrobbant az
atom.”

D
decifit eljárás – közg deficit (eljárás?) –
a kiadások többlete a bevételhez képest
(az államháztartásban)
dressz – biol stressz – az emberi vagy
állati szervezet védekező válasza a külvilágból érkező, veszélyt jelentő ingerekre;
lél az ennek folytán előállott feszült, szo-

„Nagyon fájt a lábam, ezért bekentem a
nadrágomat ilyen feketenadrág krémmel.”

I

„Én nem hagyom, hogy engemet maipunáljanak!”
minaret kaja – mirelit, fagyasztott étel

runit - rutin - nagyfokú jártasság, ügyesség (valamiben)

„Ez nem jó, amit ma betettek, legyen má
inkább Sztarszrekksz a filmklubban!”
szurevén - pol, jog szuverén - jogilag
és cselekvőképességében nem korlátozott, önálló, független, szabad (állam,
személy)

U
ultravénás - orv intravénás - gyűjtőérbe
adott (injekció)

“Magában nincs még runit, nem jó a tea,
amit csinált”

S
spajzmirigy – biol pajzsmirigy – Az
emberi szervezet legnagyobb belső elválasztású mirigye
„Szegénynek meg spajzmirigye van”

interszív osztály - orv intenzív - a súlyos eseteknek kijáró fokozottan gondos
ápolást és állandó készenlétet biztosító,
életmentő berendezésekkel felszerelt
(osztály kórházban)

„Toltam én mindent, szívtam füvet,
herbált, cracket, meg ultravénásan kristályt.”
unárium - kém urán - a legnagyobb
atomsúlyú természetes elem, radioaktív
fém

„Ott vót bent szegény az interszív osztályon.”

„Mi ilyen minaret kaját eszünk.”

impregnálódni - integráció - egységesülés, beilleszkedés

mustokányos – muskotályos - fehér
szőlőfajta, borszőlő változata mellett
csemegeszőlőként is kedvelt

„Mi is szeretnénk impregnálódni!”

prembráj – fn pendrive - USB csatlakozóval egybeépített adattárolásra alkalmas
hordozható eszköz
„- Hogy hívják azt-e, amin a film van,
prembráj? - Nem, pendrive. - Jóvanmá
mittudjam én azt”

„Én is itt élek a civilációban!”

Cserbonil - földr Csernobil- Ukrajna
északi részén, a kijevi terület Ivankivi
járásában, a Pripjaty folyó partján fekvő
város

“Pfejj, én nem tudom, hogy tudják meginni ezt a platymagot.”

„- Tudja mit kéne
vinni a méhbe, amiért sokat adnak?
-Mit? – Hát unáriumot!”

„Inkább veszek a Tescoba ilyen jó mustokányos bort”
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SZ. TÖRTÉNETE

Ahogy az lenni szokott, társat is találtam a hazugsághoz, a nagymama személyében, hiszen első unoka, nem lehet semmi baja,
védjük, óvjuk mindentől. Aztán jöttek a komolyabb problémák,
iskolában megbukott tantárgyakból, lógások, amire mindig volt
valami kifogás. Kapcsolatba kerültünk a RÉV-vel, de nem hittem
nekik, hogy ilyen nagy a baj.
Mindent elmondtak, hogyan fog alakulni, de természetesen úgy
gondoltam, hogy ez az én fiammal nem történhet meg.
MEGTÖRTÉNT!!!!!
Eközben már mindenkinek hazudtam a családban és azon kívül
is. A középiskolából az igazolatlan órák miatt kirakták, rendes szülőként azonnal intéztem egy másik iskolát, ahelyett, hogy a fiam
igazi problémájával kezdtem volna foglalkozni.

Tele vagyok kuszábbnál kuszább gondolatokkal.
Hogy hol is kezdődött? Már most nem tudom, de nem is szabad
keresni.
Valamikor 2010 környékén vettem észre apró jeleket, amelyeknek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, hiszen a kamaszkorba „belefér”, gondoltam én.
Járt iskolába, NB-I-es csapatban játszott, esténként otthon volt.
Minden a normális mederben volt, legalábbis én azt hittem.
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Jöttek az anyagi problémák, apa külföldre ment, anya dolgozni kezdett itthon, hiszen valaki maradjon a gyerekekkel, kell a
felügyelet. A mai eszemmel már tudom, hogy nem jól csináltuk,
hiszen nem beszéltünk meg sok-sok mindent. A család klasszikus
értelembe véve, szétszakadt. Első körben nem akartam tudomásul venni, hogy az én okos, értelmes fiam drogfüggő kezd lenni,
ezt is a kamaszkori próbálgatásnak tudtam be.
A páromnak, aki az anyagi biztonságot adta meg külföldről, nem
mondtam el az igazságot, hazudtam, hogy itthon minden rendben
van, bár nem volt…..

Igyekeztünk hinni neki, sulit intéztünk, ismét mindent a feneke alá
toltunk. NEM KELLETT VOLNA!
Közben megtanultuk, hogy amit mi akarunk és amit ő akar az nem
ugyan az. Mi akartuk, hogy menjen „elvonóra”. Nem az ő döntése
volt, így nem is sikerült.
Közben még mindig nem hittünk a RÉV-nek, hogy van még
lejjebb és lejjebb.
Bevallom, nekem is nagy szerepem van a függőségben, hiszen
társa voltam mindenben, mert úgy gondoltam, így segítek.

Lassan észrevettem, hogy kezdenek eltűnni otthonról tárgyak,
pénz és különböző értékek. Természetesen felelősségre vontam
a gyereket, már nem voltam annyira naiv, de még mindig úgy gondoltam, hogy egyedül meg tudom oldani, majd én leszoktatom.

Most már tudom (2018), hogy akkor segítek, ha nem segítek.
Kezdtünk minden téren tönkre menni, nem hittem abban, hogy
lehetünk még „család”.

Nehéz volt megnyílni, elmondani másnak a gondjaimat, hiszen a
szennyest nem teregetjük ki.

Kisebb-nagyobb problémák adódtak a középiskolában, de mindig
megbeszéltük, megoldottuk ezeket.

A férjemmel eljutottunk odáig, hogy elküldtük az első „rehabra”,
de 60 nap után eljött onnan, fogadkozott, hogy vége, nem drogozik többet.

És még mindig nem hittem a RÉV-es segítőnek!

Közben szép lassan felemésztett a hazugság, amibe saját magam,
önszántamból mentem bele.

Nagyon nehezen fogok hozzá a sorok leírásához. Amikor megkérdezték tőlem, hogy megosztom-e a sorstársaimmal a gondolataimat, könnyen vágtam rá az IGENT, de nem könnyű!

Néha addig jutottam, bár tudom, ez nem lett volna megoldás,
hogy autóval hajtok a fának és akkor megoldódik minden.

Próbáltam más anyukákkal felvenni a kapcsolatot, hogy oldjuk meg a gyerekek drogozását, de sokszor falakba ütköztem,
„struccpolitikával” találtam szembe magam. Teltek a hónapok,
egyre mélyebbre süllyedtünk mindannyian.
A fiam a drogozásba, én a hazugságokba. Aztán „borult a bili”,
minden kiderült, a férjem előtt is, így már duplán szégyelltem
magam.
Kerestük a megoldást, és közben nem hogy összetartottunk, de
kezdtünk széthullani apró darabjainkra.
A fiamból a droghasználat, és a droghoz való jutás kényszere az
agresszivitást hozta ki, így amikor én támadtam szóban, ő támadott fizikálisan. A fizikai agresszió miatt beindult bennem egy nagy
félelem.
Féltettem a lányomat is, aki ekkor kezdett kamaszodni, nem
tudtam, hogy mi lesz velünk.

Beindultak a rendőrségi procedúrák, hívtak hol a kórházból, hol
a rendőrségről, már minden telefoncsörgésre görcsbe rándult a
gyomrom, hiszen nem tudtam, hogy mikor miért keresnek.
Közben még mindig mi kerestük a megoldást a drogproblémára,
és nem a gyerek. Igen, gyerek, hiszen mindig az marad számomra.
Sok-sok rossz dolog történt az évek alatt, amihez nem lehet hozzászokni, csak belekeményedni, és amiről nem beszélsz évekig,
lassan azt veszed észre, hogy még ha sírva is, de beszélsz róla,
aztán elmarad a sírás.
Verekedések, veszekedések kezdték jellemezni a napjainkat,
nem hittem, hogy van ebből valaha is kiút.
Aztán jött az áttörés, amikor egy októberi esős estén „szót
fogadtam” a segítőnek, és összepakoltam a táskáját a fiamnak, és
kiraktam az utcára.
Nem kívánom az ellenségemnek sem azt az éjszakát. Ez volt
az első ilyen. Sajnos megint hittem az ígérgetéseinek, és ezt az
éjszakát még sok „kirakás”követte.
Kegyetlen érzés, amikor nem tudok róla semmit, és talán kegyetlenebb, amikor látom széthullva az én okos gyerekemet.
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Minden nap rettegéssel töltött el – mikor hívnak,
hogy nagy baja van, vagy esetleg meghal.
Többször vitték detoxikálóba, mindig megígérte,
hogy ez volt az utolsó.
Lassan kezdtem nem hinni neki, és elfogadni a segítséget. Ezek alatt az évek alatt én is darabjaimra
hullottam, kezdett kicsúszni a talaj a lábam alól.
Elegem lett az ígérgetésekből és a hazugságokból.
A férjemmel még mindig nem tudtam őszintén
beszélni, hiszen a szégyen és a kudarc mindig
bennem volt. Kudarcként és szégyenként éltem
meg minden pillanatot, ami velünk, velem történt,
történik.
Mára maximálisan együtt dolgozva haladunk az
úton, de mire ide eljutottunk, sok víz folyt le a
Tiszán.
Mára megtanultam, hogy egyszerre voltam megmentő és áldozat.
Nem segítettem abban, hogy kimásszon a gödörből, hanem minden tettemmel a gödröt mélyítettem mindenki alatt.
Az a pillanat nem tudom mikor és hogy jött el, amikor mindent sikerült elvenni tőle, de megtettük.
Igen, többesszám, hiszen sikerült a férjemmel
közösen lépnünk egy új útra, amire a kezdetekben
nem léptünk rá.
Ehhez is, mint mindenhez ketten kellettünk, elfogadtuk a külső segítséget, megértettük, hogy nem
várhatunk el mástól változást, ha mi nem változunk.
Ez sem volt könnyű! Még most is folyamatban van.
Mindeközben ma már tudom, hogy menekültem.
Kimentem én is külföldre dolgozni, meg akartam
szabadulni az én „függőségeimtől” (anyagi – emberi – társ).
A férjem 2016-ban hazajött Magyarországra dolgozni, és lassan ő is „belekóstolt” az én életembe.
Nem éreztem jól magam miatta, de úgy érzem
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ez is kellett ahhoz, hogy a mai ponton legyünk.
Megküzdött a hasonló esetekkel, éjszakákkal és
nappalokkal, amikkel én is.
Tanulság ebből az, hogy jobb lett volna közösen, de
akkor úgy éreztem így jobb.
Végre ki tudtam vonni magam a mindennapi
„sz@rból” (bocsánat), és elkezdtem magammal
foglalkozni. Fontos volt saját magam számára,
hogy bizonyítsam mindenkinek, hogy én is vagyok
valaki.
Éveken keresztül mindenki más sokkal fontosabb
volt, saját magamat teljesen háttérbe raktam. NEM
SZABAD!!! Mindenkire egyformán kell figyelni,
nem szabad rangsort állítani. Hallgassuk meg a
másikat és hallgassuk meg magunkat is.
Két éve voltam a komlói intézet színházterápiás
előadásán, mely mély nyomot hagyott bennem,
úgy érzem a férjem, és nem utolsó sorban a fiam
fejében is.
Ha tudnám pontosan idézném, de a lényeg az volt,
hogy „valami elromlott”, illetve, hogy „azt hiszed,
hogy vége, akkor nincs vége”.
Azon a napon történt valami, ami elindított minket
egy közösebb úton.
A fiam azt hitte más miatt hívom, beállva, bár
letisztálkodva jelent meg az előadáson. Üdvözölte
a Komlón megismert felépülőket is, de az előadás
után agresszív lett, szerintem valamit ő is felfogott
az előadásból.
Ekkor már ki tudja hanyadszor volt kirakva otthonról, kezdett elveszíteni minket is. Rossz érzés
volt hátat fordítani neki, de a párommal egymást
támogatva mentünk haza, ki-ki a saját gondolatával elfoglalva.
Napokkal vagy hetekkel később, már nem tudom,
került sor arra, hogy a RÉV közreműködésével
Kovácsszénájára került a fiam, ami végre a saját
döntése volt.

Nehezen éltem meg, de gondoltam vége a
megpróbáltatásainknak. Nem volt vége, 60 nap
„nyugalom” után kirakták a rehabról, mivel nem volt
igazán közreműködő a terápiában. Ezt akkor még
nem értettem, de ez is kivilágosodott lassan.
Jöttek megint az ígéretek, dolgozom, tanulok, nem
drogozok, stb.
Sajnos csak ígéretek maradtak, minden vissza a
régi, rossz kerékvágásba.
És eljött a pillanat, amikor mindent elvett tőle a
DROG!
Semmilyen támogatást nem kapott, még kenyeret
sem.
Itt jelezném, hogy a nagyszülőkkel volt a legnehezebb dolgunk, hiszen az unoka az nem a gyerekem,
tehát nagyobb az engedékenység, hiába lopta meg,
vagy ütötte, alázta meg őket. HITTEK NEKI!!!

kellett megélni.
Aztán a szószoros értelemben mindent elveszített.
Engem is, és azt éreztem belehalok abba, hogy
nem tudok segíteni rajta, pedig tudtam, hogy csak
saját magán tud segíteni, kevesek vagyunk hozzá,
neki kell akarni. Nem szabad irányítani, hiszen az elveszített önbecsülését nem fogja megtalálni soha.
Játszma – játszma hátán még mindig.
Aztán augusztus végén ismét irány Kovácsszénája,
amiben nem hittem, mivel addigra már rabosításon
is túl voltunk, és azt gondoltam ismét a börtönt
akarja megúszni.
Ekkor külföldön dolgoztam, és mindennap attól
féltem, hogy olyan telefonhívást kapok, amit senki
nem vár, de féltem attól, hogy meghal.
Azóta sokat beszélgettem a RÉV-es segítővel, aki
elmondta, hogy nem állt messze tőle.

Nem szabad elfelejteni, hogy a családi összetartás
ilyenkor fontosabb, mint bármikor.

Azóta is Szénáján van, eltelt több mint 200 nap,
lassan kezdek bízni, de nagyon lassan.

2017 nyara életem egyik legkeményebb időszaka
volt. Rengeteg rendőrségi ügy, már nem lehetett
követni, kórház, detox, mentő, stb.

Ez az út eleje még, de én kitartok, amiben lehet
támogatom, és a férjemmel együtt igyekszünk nem
beleesni ugyanabba a hibába, ami közrejátszott a
fiam drogozásába.

Innen-onnan hallani, hogy melyik lépcsőházban,
padon, vasútállomáson látták ilyen-olyan állapotban.
Elment „szerencsét” próbálni a Balatonhoz, hogy
onnan hogy jött haza nem tudom, de mindig a
szülővárosa volt a menedék.
Kezdtek begyűrűzni a bajok a feje felett, így menekülésként önszántából kórházba vonult.
Én ezt csak színjátéknak vettem, így hozzájutott a
napi adaghoz, illetve a rendőrök sem „zaklatták”.
Nem hittem neki, hogy józanodni akar!

Már most a következő lépést várom, tanulom vele a
józan szermentes élethez szükséges dolgokat.
Azóta lassan rendeződött a párommal is a kapcsolatunk, amit szintén köszönhetünk a RÉV segítségének is, és a férjem hozzáállásának, hiszen nem
gondoltam, hogy még ennyi szeretet van benne
irántam azok után, hogy hazudtam és becsaptam.
Nagyon hosszú utat tettünk meg idáig, de ahogy
mondták, „ha azt hiszed hogy vége van akkor sincs
vége….”

Nehéz újra hinni és bízni, de majd szép lassan ez is
menni fog, dolgozom rajta.
Ahogy az a nagykönyvben meg van írva, lopás
miatt kirakták a kórházból, ismét a napi stresszt
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