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A segÍlségbelülrol
Töretlen

|ti n

odaadással,
egyedi módszerrel kezeli
a kamaszkori problémákat a szolnoki történelmi
egyházak támogatásáva!

1996-ban éIetre hívott
Kornéliusz Háza Misszios
Egyesület. Az izgalmas

vállalkozás mögött a
metodista lelkészként
ismertté vált és 2009 oktÓ-

bere ota a polgármesteri
hivatal humán igazgatóságán dolgozó Dr. Hecket
RÓbert áll. A csaIád és az
iskola együttműktidésével

próbálja elejét venni a
devianciák elhatalmasodásának.

A missziós

egyesü1et sikerei

az önkormányzat figyelmét is

fe]keltették. A módszer svájci
kÓzvetítője, Peter Ddruer szerint túi azor-r, hogy a magyarolszági adaptáció jó1 sikerü1t, az
eredeti gondolat elmé1yítésében A kiizösség önnagában is gyógyÍt: játék a ,,mámorszemiiveggel''
is páratlan eredményeket sikeriilt e1érn1ük.
törődés légkörét közvetítve kiraAz önkormányzattal karöltve
Az egyestilet nrunkatársai a gadjuk a fiatalokat a mindenna- két éve indult az iskolákat megkezdetektő1 bebocsátást nyertek
pok gondjai, vívódásai közül. A céIzóIJszóIeckék az árra1 szerrraz Ískolák falai kozé, ahol e1őbb
közösség már önmagában gyógyben elnevezést viselő közös
a diákok' majd a tantestület ír - vélekedik Dr. Hecker RÓbert, kábítószer mege1őzési proglam.
bizalmát nyerték el. Jelenléttik aki 2009 novemberében Vehette KóItaí MtLrírl' alpolgármester
ma nár szinte nélkülözhetetát tevékenységéért
Szoinok város
elmondta, a város részérőI egylen' Részei a mindenl-rapoknak,
Pro Caritate-díját.
fajta nyitás volt a kapcsolatkiegészítikaz isko1ában fo1yÓ
A Kornéliusz Háza Misszíós fe1véte1, hiszen a módszernek
rnunkát' Egyik legsikeresebb Egyesület jelenieg 4 általános nem volt előzménye. A ko1csöprogramjuk a drogprevenciós
és 2 középiskolával áll kapcso- nös biza]om és az eredmények
focigá1a, aho1 időről-időre B0- latban. Rendhagyó történelem-'
azonban gyorsan stratégiai part100 fiatal rúrgja a bőrt a puszta
iroda1orn-, etika- és matematinerré tették a feleket.
_ Az e]nemulo viIág' amiegytittlét, a tarta]mas időtöltés
kaórákat tartanak az egyéniség
jegyében.
rjrrjméért.
kibontakoztatása
A ben élünk azt sugallja, hogy
',u
:,stl$ir,,áotgnóro**ni&isen
rendkívüli szülői értekezleteker'r ne mondd ki, amire gondolsz,
ne vállalj felelősséget a gondokidlakításárá törekszünk' Ennek a tapasztalatokat hozzátartozÓlegjobb módja, ha a személyes ikka1 osztják meg a diákok.
1ataidért. Ez ellen harco1unk

fogalrnaz Hecker Róbert, aki
fontosnak tartja, hogy időrőlidőre elismerjék a legaktívabb

segítőket' Így került idén a Miért

ne Álapítvány munkatársához

a Kornéliusz-dii' Pappné SzcLbó

Ánlra munkája az álÍogi drogel1enes akc1ó

szakmai előkészítése

és kivitelezése terén bizonyult
né1külözhetetiennek.

Szolnok önkormányzata az
alpolgármester szeÍint jól döntött 2008-ban, amikor befogadta
az egyesület programját. A bö1cs
döntés magábarr hordozza a íolytatást' ami mel{e1t a rnátÖsháza
disztermeben ezúttal is hitet tettek a felek.
H.T.

