
Miért jó a közösségi szolgálat? 

Amikor beiratkoztam a gimnáziumba, már felhívták a figyelmünket arra, hogy 50 óra 

közösségi szolgálatot kell teljesítenünk az érettségire való jelentkezésig. Elmondták, hogy már 

néhány órát augusztusban itt az iskolában is teljesíthetünk. Először nem nagyon tetszett az ötlet, 

hogy megrövidítsük a vakációt, de aztán úgy döntöttünk néhány ismerősömmel, hogy 

belevágunk. A tankönyvek pakolásában, rendszerezésében, osztásában kellett segítenünk. 

Munka közben megismerkedtünk az új osztálytársakkal, évfolyamtársakkal és néhány 

tanárunkkal is.  

Az első osztályfőnöki órákon részletes tájékoztatást kaptunk a közösségi szolgálatról és a 

lehetőségekről. Először nem nagyon értettük, hogy miért fontos, és hogy miért jó ez nekünk, 

csak azt láttuk, hogy elveszi az időnket, idegen helyekre, idegen emberek közé kell mennünk 

és önállóan kell intéznünk a dolgainkat. Aztán rájöttünk, hogy ez a szolgálat nem csak másokért 

van, hanem miattunk is. Mi is többek leszünk tőle. A közösségi szolgálat során megismerünk 

sok érdekes embert, önállóságot tanulunk és sok olyan helyre, tevékenységbe tekinthetünk be, 

amibe esetleg eddig még nem.  

   Sok lehetőség között választhatunk: egészségügyi, oktatási, szociális és jótékonysági, 

kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, polgári- és katasztrófavédelmi, közös 

sport és szabadidős tevékenység, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős 

emberekkel is találkozhatunk. A legjobb, amikor olyan helyre megyünk, ahol érezzük, valóban 

szükség van ránk. A kisgyerekek és az idős vagy beteg emberek mindig boldogok és hálásak, 

amikor velük vagyunk, segítünk nekik. Az adventi adománygyűjtő akciókban is szívesen 

vettem részt, hiszen tudtam, hogy valakik majd nagyon örülnek, ezeknek az adományoknak.  

   Gyakran van lehetőségünk sporteseményeken vagy a színházban közösségi szolgálatot 

végezni. Ez többnyire a jegyek ellenőrzését jelenti. Szívesen megyek ide, hiszen ezeknek a 

helyeknek meg van a sajátos hangulata, de elgondolkodtam már rajta, hogy ez olyan munka, 

amiért a felnőtteknek fizetnek, és lehet, hogy bennünket csak „takarékossági” célból hívtak Ez 

nem igazán jelent „szolgálatot”.  

Ha ügyesen választunk a lehetőségek közül, akkor ez segíthet a pályaválasztásunkban is. 

Megtapasztalhatjuk, hogy milyen gyerekekkel, idősekkel vagy betegekkel foglalkozni. 

Alkalmasak vagyunk-e óvónőnek, tanárnak, gondozónak, ápolónak vagy orvosnak. Érdekes 

bepillantani a tűzoltók vagy éppen az állatmenhely munkájába. 

    Én is úgy tervezem, hogy minden tanévben 2-3 helyszínen végezek közösségi szolgálatot.  



Úgy választok, minél többféle tevékenységet végezzek, így jobban megismerhetem 

önmagamat és másoknak is a hasznára lehetek. 
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