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A Pesterzsébeti KEF tavaszi programjában 5-6 fős diák csoportok részvételét 
biztosítja a XIII. kerületi Prevenciós Központban tavaly decemberben megnyílt, 
„Tudat törő” drogprevenciós szabaduló szobájába, ahol a fiatalok egy „függő” 
tudatába láthatnak bele miközben érdekes logikai feladványokat oldanak meg.  

A csoportok (6 diák+ 1 fő kísérő) megszervezése az iskolák feladata, a regisztrációt és 
a Prevenciós Központba oda, illetve visszaszállítást kisbusszal a KEF vállalja. A 
szabadulószoba keddi és csütörtöki napokon látogatható, a program kb. 1 órás és egy 
közös beszélgetéssel zárul a szobában tapasztaltakról szakemberek vezetésével. Az 
egész út időtartama délelőtt kb. 2 óra alatt zajlik le a közlekedéstől függően.  

A programon való részvétel a 14 -18 év között iskolai csoportok számár teljesen 
ingyenes. 

A jelentkezést Rubi Orsolya várja a 06-30-815-7981-es telefonszámon.  

___________________________________________________________________________ 

A KEF következő összevont munkacsoport ülése 2018. május 10-én lesz, melyen 
vendégül látjuk az Angyalföldi Ifjú Polgárőröket, akik beszámolnak munkájukról, 

szerveződésükről.  
__________________________________________________________________________ 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Kábítószerügyi 
Egyeztető Fóruma ingyenes HIV és Hepatitis szűrést szervez 

 2018.05.24-én 14-18 óráig a Nagy Győry István u. 31/a szám alatt  

található Szociális Szolgáltató Központ épületében.  

A gyors és fájdalommentes ( „ujjbegyes” vérvétellel ) mintavételt szakemberek 
végzik!  A résztvevők a vizsgálati eredményt néhány nap múlva ugyanezen a 
helyszínen vehetik át.   

A megfertőződés rizikófaktoraival érintetteknek érdemes élniük a lehetőséggel, hogy 
a kerületben végzett egyszerű vizsgálat által időben értesülhessenek a betegség 
jelenlétéről és megfelelő gyógykezelést kaphassanak!  
Ha kérdése van a szűrővizsgálattal kapcsolatban hívja a 0630/815-79-81-es 
telefonszámot vagy írjon a kef@kef20.hu e-mail címre! 
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A Pesterzsébeti KEF pályázati támogatásának köszönhetően 2018. május 4-én  
A Gyáva előadás Csiliben 

 

Az előadásban egy fiatal fiú mesél a gondolatairól, érzéseiről, a családjával lévő ellentmondásos 
kapcsolatáról, és arról, hogyan kezdett drogozni, s milyen kínlódások árán sikerült leszoknia. És egy 
apa, aki mindezt végignézi, hallgatja és éli. Zavarba ejtően személyes párbeszédek és belső 
monológok, humoros és keserű helyzetek az élet rendhagyó sorsfordulatai közé ékelve. 

A Nézőművészeti Kft. és a Manna Kulturális Egyesület közös előadásának 
megtekintése ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  

________________________________________________________________________________ 

A Pesterzsébeti KEF az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának 
pályázatának köszönhetően támogatja a Csili Művelődési Központ és Népegészségügyi 
Osztály által szervezett Sport, Egészség és Drogprevenciós napot. A Ferencvárosi és a 

Pesterzsébeti KEF tagjainak sátrait egész nap megtalálhatják a programra kilátogatók 2018. 
május 12-én a Kosutiban.   A közös programban a KEF függőségekkel kapcsolatos interaktív 

előadást, könnyűzenei koncertet, a sátrakban tanácsadásokat , felvilágosítást és szakértői 
információkat biztosít a célközönség számára.   

_________________________________________________________________________________ 

A KEF  munkacsoport tagunkkal, Hamar János addiktológiai konzultánssal  készült 
interjú megtekinthető a Centrum tvnek köszönhetően.  

https://www.youtube.com/watch?v=vde1lXBxT14 


