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A csoport tagjai hétfőnként 
gyûlnek össze, 18-tól 20 óráig, 
a Lakótelepi Klubövezetben, 
az Enikő utca 2-ben. A csoport 
vezetőjét, Biri Imrét először a 
kezdetekről kérdeztük:

 – Erre a nem kis, de nagyon 
szép feladatra miért vállalko-
zott? 

– Magam is sokáig szenved-
tem az alkohol rabságában és 
forogtam a nyerőautomaták, 
játéktermek világában. Ez az 
életforma hosszú ideig határoz-
ta meg az életemet. Rájöttem, 
majdnem későn, hogy ez így 
nem mehet tovább, ezért elha-
tároztam, hogy változtatok az 
életemen. Nehéz volt a kive-
zető út, de megérte. Mikor 
látok embereket, akik hason-
ló gondokkal küzdenek, akkor 
máshogy tudok rájuk tekinte-
ni. Szeretném előhozni belő-
lük a szabadulni akarás vágyát. 
Mindenki felelős a saját életé-
ért. Mi, a közösség tagjai segí-
tőtársként szeretnénk haladni 
velük, és „fogni a kezüket”. 
Nekem is csak egy támogató 

kéz segítségével sikerült új éle-
tet kezdenem. Már hét éve egy 
korty alkoholt nem ittam, nem 
dohányzom, és nem „gépezek”. 
Meg kellett tanulnom józanul 
szembenézni a problémáimmal, 
és meg kellett tanulnom józanul 
örülni. Azért alapítottam ezt a 
közösséget-csoportot – ahová 
mindenki díjtalanul járhat –, 
hogy segítségére legyek a füg-
gőségben szenvedőknek.

– Mi történik a foglalkozáso-
kon, mi a programjuk?

– Ha egy szenvedélyfüggő 
eljár egy támogató közösségbe, 
ahol megértik, akkor már meg-
tette az első lépést. A klubban 
a saját tapasztalatainkat pró-
báljuk meg átadni egymásnak. 
Ha új ember jön, akkor bemu-
tatkozik, elmondja a problémá-
ját, és beszélgetünk róla. Ha 
az állandó tagok jönnek, akkor 
ők elmesélik, hogy mi történt 
velük a héten. Mindenkinek 
szeretnénk segíteni, hogy 
a céljait és a vágyait józanul 
érje el. Ha valaki a családjával 
akarja rendezni a kapcsolatát, 

akkor tanácsokat adunk, lelki-
leg támogatjuk. Elmondjuk a 
mi esetünket, hogy mi milyen 
lépéseket tettünk meg ebbe az 
irányba. Az orvostudomány azt 
mondja, hogy az alkoholizmus-
ból nem lehet meggyógyulni, én 
meg azt mondom, hogy lehet. 
Én gyógyultnak érzem magam. 
Volt idő, amikor úgy éltem, 
hogy a mindennapjaimhoz hoz-
zátartozott az alkohol. Aztán 
gyökeres változás történt az éle-
temben, a gondolataimban, a 
lelkivilágomban, a szívemben. 
Megpróbáltam alkohol nélkül 
élni, és sikerült. Kezdetben az  
volt az elsődleges célom, hogy 
az élet minden területén józa-

nul tudjak döntéseket hozni. 
Az alkoholt most már szük-
ségtelen dolognak tartom. 
Társaságban jól tudom magam 
érezni úgy is, hogy üdítőt 
iszom. A boldogságot és az örö-
möt alkohol nélkül is megélem. 
Tudom, hogy mások ezt nagyon 
nehezen értik meg. Én minden 
szenvedélynek hódoltam, ame-
lyek teljesen szükségtelenek. 
Ma pedig már mindezektől 
mentesen tudok élni. Sportolok 
is, mert felelős vagyok a saját 
testemért. Most 39 éves elmúl-
tam, nekem még 25-30 évig úgy 
karban kell tartanom magam, 
hogy aktívan tudjak dolgozni. 
Nem akarok rokkantnyugdíjas 
lenni.

 – Melyik az a pillanat az élet-
ben, amikor az emberek jelent-
keznek a klubba?

– Általában akkor jönnek, 
mikor már a család és mindenki 
elfordult tőlük. Néha a szom-
széd szól nekik, hogy olvasta 
a szórólapunkat vagy hallott 
rólunk. Elmennek egy pszichi-
átriai rendelőbe, ahol megkap-
ják a gyógyszeres segítséget, 
de nem kapnak elég figyelmet, 
ami nem az orvosok hibája. Egy 
ilyen emberre több időt kell for-
dítani, ami egy rendelőben nem 
kivitelezhető. A csoportunkban 

Csoport, amely a szenvedélybetegek  

gyógyulását segíti 
Biri Imre azzal a szándékkel alapította a csoportot 
2007 decemberében, hogy azoknak az embereknek 
segítsen, akik az alkohol, a drog és más szenvedélyek 
rabságában szenvednek.

most nincsenek drogosok. Volt 
egy 13 (!) éves fiatalember, 
akin úgy tudtunk segíteni, hogy 
elhelyeztük Budapesten egy 
rehabilitációs otthonban. Egy 
édesanya a játékgépes fiát hozta 
el közénk, de ahogy látom, a 
legtöbb problémát az alkohol 
jelenti. Kapcsolatban állunk 
rehabilitációs otthonokkal, ha 
valakinek komolyabb segítségre 
van szüksége, akkor odairányít-
juk. Eddig az volt a problémánk, 
hogy nehezen találtunk állan-
dó helyet, ez most talán ren-
deződik. Kell egy biztos pont, 
különben sokan kimaradnak a 
csoportból. Azokat várjuk, akik 
szeretnének megszabadulni 
valamilyen szenvedélyüktől, 
de jöhetnek az érintettek csa-
ládtagjai is. Például a szülő a 
gyereke miatt vagy a feleség a 
férje miatt.

 – Ön ma hogyan él? 
– Józanul élek, és értékes 

dolgokat próbálok tenni. Itt, 
Érden találtam meg a páro-
mat, akivel teljes és boldog 

az életem. Ismeri a múltamat, 
igazi társ az életemben, segít 
nekem ebben a munkában. 
Sok hasznos dolgot tanulok 
tőle. Mindezt ezúton is köszö-
nöm neki. A közösség vezeté-
se pedig önkéntes szolgálat a 
részemről, amellyel szeretnék 
hozzájárulni a környezetem 
jobbá tételéhez. Úgy érzem, ez 
kötelességem. Ezen a területen 
a prevenció is nagyon lényeges, 
ezért felvilágosító előadásokat 
tartok iskolákban. Ilyenkor az 
életemről is mesélek a gyere-
keknek, bízva abban, hogy a 
hallottak után a józanság mel-
lett döntenek. Ha van rá igény, 
szívesen ellátogatok bármi-
lyen közösségbe, mert ma már 
hiszem, hogy van kiút. Ezúton 
is kérem, ha valakinek a kör-
nyezetében van szenvedély-
beteg, akin szeretne segíteni, 
írjon nekem a biri.imi@citro-
mail.hu-ra, vagy hívjon a 06-
20/824-8193-as telefonszámon, 
vagy keressen hétfő esténként 
a közösségben. Ozsda
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