
SZEMELVÉNYEK A DIÁKOK ÖSSZEGZÉSÉBŐL (ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT)

„Az egyik program alatt a foglalkoztató nővér megjegyezte hogy tehetségem van ehhez a szakmához.

Akkor gondolkoztam el, hogy jó lenne ezt csinálni egész életemben. A továbbtanulásomat már ennek

az elképzelésnek megfelelően terveztem el. Mai napig látogatom a közelebbről megismert időseket,

szeretettel fogadnak, nagyon hálásak mindenért.”

„Minden alkalommal remekül éreztük magunkat, rengeteget nevettünk, emellett becsülettel végeztük a

munkánkat. A közösségi szolgálat által fejlesztettük a problémamegoldó képességünket. Megízleltük a

munka világát, és fontos volt, hogy együtt tudjunk működni az emberekkel és felelősségteljesen

végezzük el a feladatainkat. Igyekeztem úgy válogatni a feladatok közül, hogy minél több mindent

kipróbáljak.”

„A fenti munkák azért is voltak nagyon hasznosak, mert csoportosan vettünk részt bennük. Emiatt

sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, mindenkinek egy másik oldalát is meg tudtuk ismerni, amire

esetleg egy átlagos iskolai napon nincs lehetőség.”

„Az iskolai közösségi szolgálat nélkül ezeket a pillanatokat soha sem élhettem volna át. Nagy hálával

tartozom társaimmal, hogy ez a "kötelesség" megtanított minket együttműködni, fejlesztette szervezési

képességeinket és szélesítette látókörünket. Remélem, alsóbb évfolyamos iskolatársaink is

hasonlóképpen fognak majd visszaemlékezni rá.”

„Sajnálatos módon én inkább azok a diákok táborát bővítem, akik csak minél előbb kész akartak lenni

vele és nem tartották szívügyüknek a dolgot. Remélem más diákok pozitívabban állnak hozzá az

önkéntes munkához és nem úgy, mint én.”

„Összességében szerintem nem rossz a kötelező közösségi szolgálat, mert így a diákok sok

tapasztalatot nyerhetnek, és ezt hasznosíthatják a későbbi munkahelyeiken. Persze ezt az elején senki

sem így gondolja, hanem egy plusz feladatnak, nyűgnek érzi, amit meg kell csinálni. De előbb vagy

utóbb mindenki rájön ennek a pozitívumára.”

„Én személy szerint nagyon sokat tanultam az 50 óra megszerzése során. Sokat fejlődött a

problémamegoldó képességem, és sikerült elsajátítanom a rendezvényszervezés alapjait is. Az már

csak hab a tortán, hogy mindvégig nagyon jól éreztem magam. Bárhova mentem, a hangulat mindig

nagyon jó volt. Új barátokra is szert tettem más évfolyamokból, mondhatjuk, hogy a közös munka

összekovácsolt minket.”
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„Mivel rengeteg szervezettel van kapcsolata az iskolának, nem csak Várpalotán, hanem a környező

településeken is volt lehetőség, ami nekem is nagy segítség volt, nem kellett annyit buszoznom.”

„Kezdjük rögtön a névvel. Számomra kicsit erős a ’szolgálat’ megnevezés és igen csak

kényszerállapotot sugall. Nem teljesíthetetlen ez az 50 óra 4-5 év alatt, nem arról van szó. Vannak jó

helyek, ez tény. DE!! Én nem szerettem egyáltalán, felesleges rossz.”

„Különféle típusú emberek vagyunk, nem tudni, milyen személyiséggel hoz össze a sors, illetve a

közösségi szolgálat. Nem látjuk előre, ettől olyan izgalmas, nem vagyunk ugyanolyanok, ettől olyan

szép az élet. Mindenki máshogy fogadja a személyeket, a munkát, a dolgokat, amik körülvesznek

minket.”

„Mindeközben sok embert megismerhettem, és biztos vagyok abban, hogy ezeknek a kapcsolatoknak

később még hasznát vehetem. A végére annyira megszerettem és annyira a napjaim részévé vált, hogy

néhány órával még többet is csináltam, anélkül, hogy észrevettem volna. Nagyon kellemesen

csalódtam, és amilyen soknak tűnt elsőre az 50 óra, olyan gyorsan meg is csináltam. Örülök, hogy

részt vehettem benne, és úgy gondolom, hogy ha több óra lett volna az előírt, akkor is könnyen és

boldogan teljesítettem volna.”

„Bevallom kezdetben én és néhány osztálytársam, évfolyamtársam nem igazán örültünk ennek a

hírnek. 50 óra „jó cselekedet”… de mi köze ennek ahhoz, hogy megkapjam az érettségi

bizonyítványom? Mi köze ahhoz, hogy megtegyem az első lépést a nagy betűs ÉLETBE? Eleinte

fogalmam se volt a válaszról. A nekem kitűzött feladatokhoz fintorogva álltam neki. A szervezeteknél

eltöltött időt időpazarlásnak tekintettem. Aztán mikor már túl voltam 10-15. órán, kezdtem nem

teherként tekinteni ezekre a feladatokra. A 20. órát már kellemesen töltöttem el.”

„Kezdtem rájönni, hogy ezek az eltöltött órák még hasznosak is lehetnek számomra, különösen a

rendezvényszervezés segítése, hiszen ezen a területen szeretnék elhelyezkedni a későbbiekben. A

kiskutyák gondozása se okozott különösebb problémát, mivel szeretem az állatokat és örültem, hogy

egy kicsit segíthettem a gazdátlan kutyákon.”

„Azoknak, akik még nem végezték el a szolgálatot, azt tanácsolom csak, hogy ne hagyják az utolsó

pillanatra, mert annál nehezebb lesz teljesíteni. Ne higgyék azt, hogy ez az 50 óra kín-keserves 50 óra

lesz, hiszen ha a dolgok jó oldalát nézik, ez csak 2 nap 2 óra. Továbbá a közösségi szolgálat

fejlesztheti a felelősségérzetet és legfőképp az önállóságot! Negatívan álltam neki a közösségi

szolgálathoz, de büszkén merem állítani, hogy pozitívan csalódtam benne!”
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