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Szerhasználó anyukák, rászoruló gyerekek 
 

 

A szegény családban élő roma nők többségének fogalma sincs arról, mivel jár, ha terhes lesz, sőt, van 

olyan nyolcgyermekes anya, aki azt sem tudja, mi az a szex. Tárgyként csinálják végig a szülést, mi-

közben az orvosok ingerültek velük és semmit sem magyaráznak el nekik, a kórházban pedig külön 

szobát tartanak fenn nekik, rendszerint a folyosó végén. Fogamzásgátlásról sosem hallottak, de pénzük 

sem lenne rá, így az első gyerek után kezdődik minden elölről. 

 

Jó napot kívánok! Adásainkban hétről hétre 

példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy 

intézmény, netán magánszemély milyen for-

mában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi 

gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az 

életminőség javításához, a fenntartható fejlő-

déshez, ily módon is kifejezve, hogy felelősséget 

érez azért a környezetért, amelyben él és dol-

gozik. Negyedik alkalommal ítélte oda a 

Jószolgálat-díj zsűrije a szociális szakma legran-

gosabb díját. A felhívásra több mint 800 jelölés 

érkezett, és 10 elismerést osztottak ki. Ma 2 díja-

zottat mutatok be. Zaveczki Tibor és Oberth 

Józsefet. (…) 

 

Második vendégem Oberth József, a Józan 

Babák Önsegítő Csoport alapítója. A klub 2006 

óta segíti a szerhasználó, gyerekvállalásra ké-

szülő vagy kisbabás nőket. Egy fejlesztésnek 

köszönhetően már átmeneti bentlakásos ott-

hont is tudnak nyújtani a leginkább veszélyezte-

tett kisbabás mamáknak, hogy egyben tudják 

tartani családjukat.  

 

A telefonnál Oberth József, a Józan Babák Klub 

alapítója, és tegeződni fogunk, mert régről is-

merjük egymást. 

 

Szia, Józsi! 

 

Szia, Bori! És köszöntöm a kedves hallgatókat is. 

 

Hivatásszerűen végzett szociális munka – egyé-

ni kategória. Ez az egészen pontos elnevezése 

a Jószolgálat-díj azon kategóriájának, amelyet 

te elnyertél. Gratulálok, Józsi. Ti egy olyan jó-

zsefvárosi klubot visztek most már közel 15 éve, 

ami kábítószer-fogyasztó, gyerekvállalásra 

készülő vagy már kisbabás nőket segít. Mi egy 

ideje nem beszéltünk, de nagy fejlemények 

vannak a ti házatok táján, ha jól tudom, hiszen 

a munkátokat, az alaptevékenységeteket most 

már kiegészítettétek egy bentlakásos otthon-

nal, vagyis a leginkább veszélyeztetett anyák a 

kisbabájukkal együtt találnak nálatok mene-

déket. Hogyan sikerült ez a fejlesztés, vagy 

hogyan jutottatok idáig? Mert ez azért egy 

nagy lépés a ti életetekben. 

Igen. Az előzménye az volt, hogy ugye mi szo-

ciális szolgáltató vagyunk, de ez néha így az 

egészségüggyel ilyen határos, amivel mi foglal-

kozunk, és sok olyan krízishelyzetet ismerünk 

régre visszamenően, amikor igazából az elhe-

lyezés maga is éppolyan fontos, mint az, hogy 

egészségügyileg vagy más módon, jogilag akár 

ellássunk embert, tehát hogy hova megy valaki 

a végén a gyerekével, amikor megszületett, és 

hogy lehetőleg az egy védett közeg legyen. 

Igazából addiktológiai, illetve részben mentális 

problémákkal élő anyák számára így specifiku-

san nem nagyon volt ilyen intézmény. Rövidke 

szakaszokra itt-ott előfordult, hogy kimondottan 

ilyen céllal férőhelyeket hoztak létre, és azért 

gondoltuk, hogy fontos volna ilyen állandó 

kapacitást létrehozni. 2017 év elején kinyitot-

tunk egy házat Budapesten, mindössze 6 férő-

hellyel, tehát egy pici létszámmal, amit támo-

gatott lakhatásnak hívnak. És akkor megnézzük 

azt, hogy ha ebbe beköltöznek már akár szülés 

előtt, vagy éppen valamivel szülés után olyan 

nők, akiknek valamilyen addiktológiai és eset-

leg mentális problémájuk is van, a gyerekükkel 

együtt, akkor az hogy működik. Főleg ez, hogy 

mennyire kell nonstop jelen lenni, ezt gyakorlati-

lag úgy csináljuk, hogy 0-24-ben mindig van 

valami ügyeletes jelleg, bár ezt jogszabály vagy 

az intézménytípus nem írná elő. Eddig az a ta-

pasztalat, hogy ez egy működtethető dolog, 

mondjuk egy sima kórházi ellátáshoz képest, 

ahol az addiktológiai osztályon mondjuk a szülő 

nőknek a fele lett képes nevelni a saját gyere-

két, ezt mondjuk ezzel a plusz szociális kapaci-

tással így ¾ körüli arányra tudtuk növelni. Tehát 

nem mindenkinek megy tartósan, de egy jelen-

tős javulást lehetett ezzel elérni. Például ezzel 

lehet jellemezni a dolog hatékonyságát. 

 

Ez azt is jelenti, hogy a hatékonyság az annak is 

tudható, hogy ezek a nők együtt élnek és 

egymásra is hatnak? Mert nyilván az is egy 

nagyon fontos dolog, hogy – ahogy mondod – 

tulajdonképpen éjjel-nappal biztosítotok egy-

fajta ellátást. Ez egy nagyon érdekes élethely-

zet szerintem, hogy a különböző életkörülmé-

nyekből, nem túl rózsás élethelyzetekből érkező 

nők és adott esetben a gyerekeik így egyfajta 

közösségben élnek tovább. 
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Igen, a 0-24-es működés nem azt jelenti, hogy 

ott nekünk állandóan terápiás céllal jelen kell 

lenni. Ez inkább az, hogy jelen van mindig a 

telephelyen egy ember, aki hogyha bárkinek 

bármi problémája van, akkor tudjon kihez for-

dulni. De az egész működés arról szól, hogy a 

lehető legnagyobb fokú önállósággal élje min-

denki a mindennapjait. Itt talán annyiban más, 

hogy nyugodtan tud valaki élni, de ez az élet-

helyzet nem sokszor adatott meg az érintettek-

nek, mert általában ilyen nagyon mozgalmas 

az életük. Itt meg azért valamennyire védettek 

és nyugalom van körülöttük, tehát senki nem 

piszkálja őket, hanem szép nyugodtan tudnak 

koncentrálni arra, ami igazából fontos, adott 

esetben mondjuk az, hogy hozzálátnak a gye-

rekükkel elég időt tölteni, foglalkozni, nincsenek 

olyan fölösleges izgalmak, tehát nincsenek 

frusztráló körülmények, és ez borzasztóan jól hat. 

Minden olyan szépen lassan csordogál, min-

denre hagyunk időt, senki nem kergeti a mási-

kat, hogy milyen céljai legyenek, hogy gyorsan 

menjen dolgozni és így tovább, amit egyébként 

a mindennapokban, így a szociális munkában is 

nagyon szokták mondogatni embereknek, 

hogy járjon bölcsödébe, dolgozzon, épüljön föl 

stb., és így hajtják az embereket. Ez itt nincs. 

Szándékosan nincs. Illetve itt mindig van több 

kisgyerek, tehát ez olyan, minthogyha egy pici-

ke bölcsődei csoport lenne, főleg ez a 0-3-as 

korosztály nagyon jól veszi ezt, hogy egyszerre 

4-5 kisgyerek, akik jól ismerik egymást, egy épü-

letben laknak, és az édesanyjuk mindegyiknek 

itt van, tehát ők remekül egymással tudnak 

felnőni, és nagyon nyugodt a közeg. Tehát ez 

az, ami igazából jól hat. 

 

És a legfontosabb az talán, hogy mindez, ez a 

környezet, amit ti biztosítotok, hogyan hat a 

gyerekekre, a kisbabákra. Nem beszéltünk 

még az alaptevékenységetekről és a Józan 

Babák elnevezésről, hogy ez mire is utal. Ugye 

azokra a kisbabákra, akik remélhetőleg a jö-

vőben már nem szerrel a testükben, a vérükben 

születnek. Tehát itt azért nemcsak arról van szó, 

hogy valaki egy rossz életkörülményből érke-

zik, hanem itt nagyon komoly szerhasználó 

anyukákról beszélgetünk.  

 

Nemcsak a kábítószer-használat, hanem na-

gyon sokszor a Magyarországon igen elterjedt 

gyógyszerhasználat is probléma, vagy éppen 

volt egy-két alkoholproblémás szülő is, és hát 

természetesen ugye ez egy absztinens intéz-

mény, tehát itt nyilván a gyerekek közelében 

mindenki józanul él, úgyhogy ezzel van talán a 

legkevesebb problémánk. Sokkal inkább az, 

hogy emberileg megterhelő családi közegek-

ből származnak, akik itt laknak. És főleg a 

traumafeldolgozás, amit ugye hoznak maguk-

kal már, nemcsak a nehéz gyerekkoruk, hanem 

a nehéz felnőttkoruk is, ami valóban azért ilyen 

extrém terheléseket vagy problémákat jelent. 

Nagyon sokan vannak, akiket különféle dolgok-

ra kényszerítettek, rendszerint majdnem min-

denkinél igaz, hogy az életük egy szakaszában 

prostituáltként dolgoztak, vagy különféle fizikai 

és egyéb bántalmazásoknak voltak kitéve. 

Főleg az ilyen brutálisabb cselekménynek a 

feldolgozása az, amire viszont nagyon nagy az 

igény, és ugye ennek a kontrasztja az, hogy itt 

ugye az embert nem bántják, nyugalom van, 

nem erőltetnek rá semmit, tehát hogy kap elég 

időt ahhoz, hogy egy másmilyen életet, egy 

nyugodtabb életet szokjon meg. Az, hogy 

mindeközben absztinensként élnek, az már 

inkább csak egy következmény. Ahogy sokak-

nál tünet az, hogy nem józanok, mert nagyon 

rossz körülmények között vannak, amit úgy jó-

zanul nehezen viselnek. És itt azért kipróbáltuk, 

hogy milyen az, amikor egy ilyen emberileg 

rendben lévő és nyugodt feltételrendszer van. 

Akkor nem okoz gondot például az absztinen-

cia sem. Ez egy nagyon fontos tapasztalat, mert 

sokszor tüneteket próbálunk kezelni, megpróbá-

lunk leszoktatni embereket különféle szerhasz-

nálatokról, és nem biztos, hogy ez volna a leg-

lényegesebb ilyenkor, hanem az ennél sokkal 

alapvetőbb emberi tartalmaknak a kezelése. 

Úgy tűnik legalábbis az itteni tapasztalatokból, 

hogy itt az utóbbi az, amire sokkal nagyobb 

hangsúlyt érdemes helyezni. 

 

És a tapasztalat még mit mutat? Tehát mennyi 

idő után mennek tovább, állnak tovább az 

anyukák, vagy kezdenek el saját életet? Nyil-

ván azért ez egyéni is olyan szempontból, hogy 

ki mekkora teherrel érkezik. Ugye nyilván ez 

egy átmeneti helyzet vagy állapot, amiben 

nálatok vannak. Mennyi idő múlva tudnak ők, 

amennyire csak lehet, aztán saját lábra állni? 

 

Hát itt nagyon elválik 2 csoport egymástól. Az 

egyik csoport az az, akinél nincsenek, mondjuk, 

fajsúlyosabb mentális problémák, vagy olyan 

súlyos traumák, csak enyhébbek mondjuk, amik 

akadályoznák őt. Itt érdekes módon az a hatás 

figyelhető meg, hogy szemben az általános 

gyakorlattal, amikor elmondják, hogy valahol 

kap mondjuk egy évre férőhelyet és ezen kell 

izgulni, hogy egy év alatt oldja meg a helyze-

tét, és nem szokott sikerülni. Itt ugye azt mond-

juk, hogy nincs időhatár. Ennek az a hatása, 

hogy általában 8-9 hónap alatt megoldják az 

emberek, hogy önállóan ki tudjanak költözni és 

önálló egzisztenciát hozzanak létre. És ezek 

után vagy családi kapcsolatokat tud rendezni 

és hazaköltözni, vagy albérletet tud szerezni, 

munkát tud szerezni. Tehát hogy ezek elég szép 

teljesítmények valójában. 

 

A másik fele a társaságnak, ahol komolyabb 

mentális problémák is vannak, de ezek inkább 

az ilyen súlyosabb traumatizált élettörténetek, 

ahol eleve az a cél, hogy akár így éveken ke-

resztül maradni tudjanak, mert ez egy lassú-

lassú felépülési folyamat lesz, és ott ugye na-

gyon lényeges, hogy itt azért gyerekekkel van-

nak, tehát főleg ez a 0-3-as korosztályú gyerek-

csoport. Ennél lényeges, hogy a szülőnek sem-
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miféle olyan fölösleges izgalmat ne okozzunk, 

ami miatt esetleg a gyereknevelésben nem 

tudna koncentrálni, odafigyelni a gyerekére, 

megélni azt, hogy ők együtt élhetnek. Tehát ott 

nem siettetünk végképp. Hát egyébként a gye-

rekek állapota az, ami talán a legjobban jelez 

vissza ilyenkor, és azt kell mondjuk, hogy a gye-

rekek egészségi állapota kifejezetten jó. Ami 

nagyon feltűnő, hogy ebben a felállásban, 

tehát hogy itt azért egy kisebb csoport él 

együtt, minden egyes ilyen szűrővizsgálatnál 

vagy egyéb vizsgálatoknál mindig kimutatják, 

hogy az itt élő gyerekek kommunikációs kész-

sége az a saját korosztályukét meghaladó, 

tehát egy kicsit fejlettebbek, mint a kortársaik. 

Nagyon jól illeszkednek közösségbe, tehát érez-

hető az, hogyha nem külön-külön lakásokban 

lakik egy család elszigetelve, hanem ilyen kiskö-

zösségben vannak, olyan, mintha egy bölcsö-

dében vagy egy óvodába élne az ember, ak-

kor ez nagyon jó hatással van a gyerekek fejlő-

désére, de súlygyarapodásban is, és sok min-

denben le lehet mérni. Nagyon megéri az, 

hogy biztosítsuk az együttélést, mert ez mind a 

gyereknek nagyon sokat használ, mind a felnőt-

teknek, hogy gyakorlatilag újrakezdjék az életü-

ket. 

 

A Józan Babák Klub alapítójával, Oberth Jó-

zseffel beszélgettem. Nagyon köszönöm, és 

még egyszer hadd gratuláljak a Jószolgálat-

díjhoz, és további nagyon sikeres munkát kívá-

nok nektek. 

 

Köszönöm szépen. 

 

 


