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A Pesterzsébeti KEF 2022. május 21-én lakossági programon vett részt. Standján 

gyerekeknek és felnőtteknek szóló programmal várta az érdeklődőket az 

önkormányzat által szervezett Családok Napja 

rendezvényen a Baba parkban.  

A kollégák beszélgettek a fiatalokkal, szülőkkel a 

felmerülő kérdésekről. Szóba került a drogprobléma 

a kerületben vagy az elérhető segítségkérési 

lehetőség is. A KEF programon résztvevők között 

minden órában ajándékcsomagot sorsoltak ki. 

Az egész napos eseményen közel 100 fő kereste fel a standot.  

Egészségnapot szervezett a Csili Művelődési Központ a BFKH Népegészségügyi 
Osztályával együttműködve 2022. május 28-án a Kosutin. A 
Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkatársaival a 
rendezvény egész ideje alatt elérhető volt. Az érdeklődők az 
ismert drogtotó mellett egy egészségfejlesztő kérdéssort is 
megválaszolhattak, amin a függőségekkel kapcsolatos 
ismereteiket tudták ellenőrizni. A kérdések kiterjedtek a helyes táplálkozás, 
egészséges életmód mellett, az online függőségek, alkoholbetegség témakörére is. A 
kérdéssort megválaszolók a helyes válaszokat részletező megoldást is magukkal 
vihették. Minden résztvevő lufit vagy tollat kapott, de ezen felül óránként egy 
ajándékcsomagot is megnyerhetett a szerencsés nyertes. Több jelzés érkezett szülőktől, 
hogy hiányolják a függőségek prevencióját az iskolai színtereken.  
A sátorban elérhető volt az addiktológiai tanácsadó is, akit az érdeklődők 
megkereshettek. Többekkel történt időpontegyeztetés tanácsadási alkalomra is.  

Hamar János addiktológiai konzulenssel a színpadon 
folytatott beszélgetés is meghallgatható volt, a 
fiatalokat egyre nagyobb mértékben érintő, online 
függőség témájáról.  

Hozzávetőlegesen 30 személlyel történt 
kapcsolatfelvétel az esemény alatt. 
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A Pesterzsébeti KEF megpróbálta elérni a legkisebb lakosokat is a kerületi gyereknapi 
rendezvényen. A hasznos időtöltéseket ábrázoló gyerekrajzokból készült kirakós játékokkal 
minden gyerek sikereket tudott elérni. Az óvodásokat színezővel várták a KEF munkatársai. 

A szülőkkel történő beszélgetések alkalmával több 
esetben merült fel a gyermek számára megfelelő 
iskolaválasztás kérdése vagy a tehetséggondozás 
lehetősége. A 
kérdések, feladatok 
megoldása témákat 

inspirált a látogatók és a kollégák között, így eszközként 
szolgált a prevenciós tevékenység kialakításához. A 
kitelepülés alkalmával érkezett jelzés a lakosoktól, a 
meglátásuk szerint, a kerületben kábítószerproblémával 
érintett területekről is.  
Majd 80 személy fordult meg a KEF standjánál 2022. május 29-én. 
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