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Már a harmadik pandémiás évben járunk és gyakran szembesülhetünk azzal, hogy a 
megváltozott körülmények hatással voltak a körülöttünk élőkre, megváltoztatták a 
szokásaikat. Az ismeretlen helyzetek, félelmek gyakran okoztak stresszt. A 
függőségben érintett, veszélyeztetettek számára sem könnyű ez az időszak.  

A Nyírő Gyula Kórház Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet 
Pszichoterápiás Osztályának munkatársai összeállítottak egy kezelési módszert 
COVID-19 betegségen átesettek számára. „A COVID-fertőzést átélve sokan számolnak 
be újfajta belső élettapasztalatokról. A betegség kapcsán korábban megoldatlan lelki 
és életvezetési nehézségeikkel szembesülnek, a COVID addig elhordozott 
problémákat hoz felszínre. A járvány mindenkit testileg és lelkileg is megterhelő, 
esetenként traumatikus élethelyzetek elé állított.” 

Az összeállított tréning anyag szabadon felhasználható, alkalmazható. 
Elérhető az alábbi felületen: 
http://www.nygy-opai.hu/images/hirek/20210304/PosztCOVID_Nyiro_1.0.pdf 
___________________________________________________________________________ 

A Pesterzsébeti KEF lakossági programot fog tartani a Csili Művelődési Központ és a 
BFKH Népegészségügyi Osztálya által szervezett Egészségnapon és Gyereknapon 
2022. május 28-án és 29-én a Kosutiban. A KEF standon drogtotót, gyerekek számára 
készült kvízt, illetve kirakó játékot lehet majd megoldani nyereményekért.  
___________________________________________________________________________ 

A XIII. kerületi Prevenciós Központ együttműködésével készült el a „Melyik úton?” 
című prevenciós, interaktív film, melyet fel lehet használni 16 éven felüliekkel való 
foglalkozás keretében. https://melyikuton.hu/ A film egy buliban töltött időt dolgoz 
fel, ahol adott szituációkban választás elé kerül a néző, és a megfelelő lépés 
kiválasztásával lehet a cselekményt alakítani. A film hatását célszerű feldolgozni a 
fiatalokkal. Az alábbi linken érhető el a szakemberek számára készített útmutató a 
program használatához.  

http://melyikuton.hu/wp-content/uploads/2018/10/Drogprevenci%C3%B3s-
seg%C3%A9danyag-pedag%C3%B3gusoknak-az-%C3%89jjeli-utak-
c%C3%ADm%C5%B1-filmhez.pdf  
__________________________________________________________________________ 
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A Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rajzpályázatot hirdetett „Szer-telen 
szórakozás” címmel XX. kerületi általános iskolás diákok részére. 
A pályázat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a hasznos 
időtöltések fontosságára, a függőségek káros hatásaira. Hat 
pesterzsébeti általános iskolából, 54 pályamű 
érkezett.  

A rajzok értékelésében részt vett Pinczés József festőművész,  
D. Udvary Ildikó a Pesterzsébeti Múzeum Igazgatója, a KEF 
Elnöksége és tagsága. A díjátadóra 2022. április 27-én került sor a Rátkay-Átlók 
Galériában. 18 diák kapott elismerést, 14 fő különdíjat. 3 főnyeremény és egy csapat 
nyeremény került kiosztásra. A díjak átadásában közreműködött Nagyné Koczog Tünde 
a KLIK Külső-pesti Tankerületének képviseletében, Váradi József rendőrőrnagy a BRFK 
XX-XIII. kerületi Rendőrkapitányságának drogprevenciós összekötő tisztje, Hargitai 
Ágnes a HSZI Iskolaegészségügyi Szolgálatának kollegiális vezetője. Különdíjat ajánlott 
fel a Csili Művelődési Központ és a Pesterzsébeti Múzeum. A fődíjakat a Lázár Vilmos 
Általános Iskola csapata, Tallódi Alíz Babett a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium 
tanulója, „Lovam” című alkotásáért, Rózsa Adél a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákja 
és Bula Noémi a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskolából nyerte, melyet Kovács Eszter alpolgármester és Ódor Terézia a KEF elnöke adta 
át. 
Minden beérkezett pályamű, illetve a díjazottak teljes névsora megtekinthető a 
Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum honlapján. A díjátadóról készült 
fényképeket a Pesterzsébet Média készítette. 
___________________________________________________________________________ 

A KEF gyermekeknek és felnőtteknek szóló programot fog biztosítani a standján az 
önkormányzat által szervezett Családok Napján, a Pesterzsébeti Babaparkban 2022. 
május 21-én, szombaton. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

A márciusi munkacsoport ülés vendége a Józan Babák Egyesülettől Oberth József volt, 
aki előadásában kitért az egyesület által ellátott bántalmazott nők helyzetére is. Ennek 
kapcsán eljuttatta részünkre az alábbi videónak az elérhetőségét, amelyben Szilágyi 
Liliána ifjúsági olimpiai bajnok részletesen beszél az őt ért bántalmazás 
körülményeiről, életének jellemzőiről.  
https://www.youtube.com/watch?v=kbrsQS7zEdw&ab_channel=KadarkaiEndre 
_________________________________________________________________________________________________________________ 


