
Közösségi szolgálatos élményem a színházban 

 

2017 szeptembere óta vagyok a zalaegerszegi Mindszenty Gimnázium 9.-es tanulója, és 

így 50 óra közösségi szolgálat teljesítése is az elfoglaltságaink között szerepel a közeljövőben.  

Amikor értesültem a lehetőségről, azonnal jelentkeztem közösségi szolgálatra a Hevesi 

Sándor Színházba. Az osztályból többen is vállalkoztunk erre a nemes feladatra. November 

eleje óta háromszor voltunk ott.  

De nem ez volt az első ilyen alkalom, mivel nyáron, még az iskolakezdés előtt már az 

intézmény könyvtárában dolgoztam. Az volt a feladatom, hogy sorszámot írjak a tankönyvekbe. 

Így segítettünk többen abban, hogy szeptemberben mindenki időben megkapja a tanulnivalót.  

Ezek után már nagyon vártam, hogy milyen lesz a színházi feladatunk. Minden 

alkalommal egy órával az előadás előtt érkeztünk. A színház dolgozói részletesen elmondták a 

napi feladatainkat. Szerencsére nagyon könnyű dolgunk volt. Az érkező nézőközönséget 

fogadtuk, és igazolásként beletéptünk a jegyeikbe. Mindig figyeltünk arra, hogy a megfelelő 

oldalon lépjenek be a nézőtérre. Az néha mulatságos volt, hogy néhányan nem tudták, melyik 

a bal és a jobb oldal.  

Ahogy azt várhattuk, a vendégek többnyire elegáns öltözetben érkeztek, így elvárták 

tőlünk is, hogy ne utcai ruhában fogadjuk őket. Nagyon örültem, amikor egy alkalommal a 

színházi vendégek közt az egyik régi ismerősömet fogadhattam.  

Ennek a munkának az is előnye, hogy jegyszedés végén mi magunk is beülhettünk a 

nézőtérre, hogyha maradt még szabad hely.  

A színház idei műsorában szerintem nagyon érdekes és sokféle darab van, és a színészek 

játéka nagy élményt nyújt. Nekem is van bérletem, eddig az Evita musical-t láttuk az 

osztályommal. Következőnek pedig jöhet a Szent Péter esernyője című előadás. Remélem, 

majd az is el fogja nyerni a tetszésünket. Valamennyire ismerem a történetet, mert általános 

iskolában ajánlott olvasmány volt. Annyira már nem emlékszem a történetre, úgyhogy örülök, 

hogy majd láthatom. Aznap lesz a következő közösségi szolgálatom, így ezen a napon dolgozni 

is, és szórakozni is fogok. Eléggé mulatságos lesz, mert ebben az esetben magamat fogom 

beengedni. 

 Én jól éreztem magam ezen a közösségi szolgálaton, mivel könnyű és érdekes feladat 

volt, és betekinthettem a színház világába. Úgy éreztem magam, mintha egy kicsit valóban ott 

dolgoznék. Számomra csak az nehéz, hogy késő este tudok menni erre a munkára. Csak 

azoknak ajánlom, akik szeretnek foglalkozni az emberekkel, és szeretik a társaságot. Szerintem 



nagyon hasznosak ezek a közösségi szolgálati lehetőségek, mert így legalább megtanulhatjuk 

tanulás közben azt is, hogy a felnőttek hogyan munkálkodnak napközben. 

Három érdeklődési területet választhattunk. Én az oktatást, a kultúrát és a 

katasztrófavédelmet jelöltem be. Az első kettőt már megismertem, kíváncsian várom a 

harmadikat is. Legközelebb a múzeumban fogok dolgozni ruhatárosként. 
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